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Om 16.00 uur opent de voorzitter (Rinco van der Baan) de vergadering met een dankwoord aan de
trainers, coaches, ouders, spelers en vrijwilligers voor het mooie afgelopen seizoen.
Daarna bespreekt hij het MBCA 2.0 plan (zie PP slides in bijlage en op website). Hoofditem is een
vernieuwde structuur voor de technische commissie waarbij Hans Bosman als secretaris aan de TC
wordt toegevoegd om de structuur rond m.n. teamsamenstelling op te zetten zodat de
communicatie hierover naar ouders, spelers en trainers duidelijker is. Dit is nodig omdat we van 40
leden 8 jaar terug gegroeid zijn naar 418 leden nu en dan kan alles niet meer alleen even tussendoor
besproken worden. Deze versterkte structuur bestaat o.a. uit: vaste momenten van overleg tussen
TC en aanspreekpunten per leeftijdslijn ivm teamsamenstelling, duidelijke communicatie tussen TC,
aanspreekpunten, trainers/coaches en teamouders m.b.t. het beleid bij teamsamenstelling en ook de
technische ontwikkelingslijn. Hans zal dit proces op zich nemen en de uitvoering daarvan
stroomlijnen. De ALV gaat akkoord met dit plan en vraagt om een duidelijke communicatie richting
niet aanwezigen. Het bestuur zal dit doen via de website, de nieuwsbrief en vervolgens via trainers
en teamouders. Niet aanwezigen worden geacht zichzelf op de hoogte te houden. De beperkte
opkomst kan ook positief worden bekeken, blijkbaar is men tevreden met hoe het gaat. Het is echter
weel noodzakelijk dat iedereen op de hoogte is en zich realiseert dat er veel komt kijken bij het
“runnen” van een vereniging van ruim 400 leden. Daarnaast maken vele handen licht werk!
Er zijn nog wat vacatures in de TC structuur: opleiding trainers/coaches en aanspreekpunten voor de
M10, M14 en dames. Meld je aan als je denkt een van deze taken op je te willen nemen: tc@mbca.nl
Verder worden er nog de volgende opmerkingen gemaakt:
- Nicole Neerings mist in de structuur, zij doet de ledenadministratie.
- Het blanco rating formulier (dat trainers/coaches gedurende het seizoen bij houden van
spelers zodat op basis daarvan beslissingen kunnen worden genomen bij de
teamsamenstelling) zal op de website komen te staan, zodat iedereen weet waarnaar
gekeken wordt.
Daarna bespreekt de penningmeester (Kees Vermunt) de rekening van afgelopen jaar en de
begroting van komend jaar. Hierover worden een paar vragen gesteld die Kees beantwoord.
De contributie voor de landelijk spelende teams neemt een klein beetje toe, voor overige teams blijft
dit gelijk. De kosten van de 3e training (academy) zijn nu inbegrepen. Het verschil is gebaseerd op
aantal trainingen, kosten zaalhuur (centre court), kosten bij de NBB en trainers. De begroting is
sluitend mede omdat alle teams (bij de mannen) vol zitten. We hebben daarom wel een ledenstop
moeten instellen, er is geen plek meer in de teams en is geen extra uitbreiding van teams meer
mogelijk. Er wordt aangegeven dat we bij de gemeente ons succes (de groei in aantal leden, elke
week 80 tot 100 BCool kinderen) moeten inzetten om evt meer subsidie te krijgen. Er wordt bekend
gemaakt dat Kees op termijn zijn penningmeestersfunctie gaat neerleggen en dat Wybrand
Oosterbaan heeft aangegeven Kees alvast te willen ondersteunen en hem daarna te vervangen.

Tenslotte bedankt Rinco een heel aantal vrijwilligers voor hun inzet middels een door zijn bedrijf
Buroacting gesponsorde T-shirt (zie foto). In het najaar doen we weer mee aan de Grote Clubactie en
ook aan een spaaractie van AH van der Linden (Amsterdamseweg). Meer info volgt in september.
Na de vergadering neemt iedereen deel aan de tapas bar.

