
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering S.V. Hammers, 2018-2019 

1. Opening 

• Gert Huisman heet alle leden (zie bijlage 1 achter dit verslag. Totaal 11 leden, waarvan 3 

bestuursleden + 8 overige leden) welkom onder het genot van een kop koffie of thee. 

2. Vaststelling notulen algemene vergadering 

• Notulen worden vastgesteld. Geen opmerkingen. 

3. Mededelingen 

• Geen mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

• Uitnodiging supporterstoernooi te Nijmegen. Nagaan of er dit jaar een team van Landstede 

mee kan doen. 

5. Jaarverslag van de secretaris 

• Jappie van der Schaaf leest het verslag van het secretariaat voor. Zie bijlage 2 achter dit 

verslag. 

6. Jaarverslag van de penningmeester 

• Het verslag van de penningmeester is niet op schrift uitgewerkt. Dit wordt door Eric Wansing 

mondeling gemeld en toegelicht. Het verslag is hierbij nog even kort samengevat: Inkomsten 

bestonden uit lidmaatschapsgeld en teruggave van de belastingdienst. De uitgaven 

bestonden onder anderen uit kosten website, kosten bankrekening, kosten BBQ en aanschaf 

van vlaggen. Ondanks de uitgaven een positief saldo overgehouden. Positief saldo heeft 

mede te maken met het feit dat er dit seizoen geen busreis is georganiseerd, omdat 

Landstede Basketbal sneller werd uitgeschakeld dan verwacht. 

7. Verslag kascontrole en vaststellen kascommissie 2018-2019 

• Kascontrole is door Trudie Steur en Judith Huisman uitgevoerd en akkoord bevonden. 

• Het bestuur bedankt de kascommissie. 

• Judith Huisman zou verslag doen, maar is helaas afwezig. Kas erg kritisch bekeken, maar geen 

bijzonderheden gevonden. Kas is goedgekeurd. 

• Trudie Steur treedt terug uit de kascommissie. Willy Broek treedt nieuw toe. 

8. Vaststelling contributie 

• De contributie blijft ongewijzigd en gelijk aan het seizoen 2017-2018 

9. Vaststelling begroting 

• Begroting seizoen 2018-2019 niet aanwezig tijdens ALV. Deze is in principe gelijk aan seizoen 

2017-2018, maar dan exclusief uitgaven vlaggen. Begroting wordt na de vergadering aan het 

verslag toegevoegd. Zie bijlage 2 achter dit verslag. 

10. Pauze 

11. Bestuursverkiezing (Niet van toepassing) 

Gert Huisman (voorzitter) 



 
Jappie van der Schaaf (secretaris) 

Eric Wansing (penningmeester) 

12. Verenigingszaken 2018-2019 

• Livestream bij uitwedstrijden 

• Hammers café met een andere spreker 

• Clinics voor supporters met Landstede Basketbal Heren 1 spelers. 

• Publiek werven voor doordeweekse thuiswedstrijden i.s.m. Landstede Basketbal. 

• Sponsoren zoeken voor uitwedstrijden, waardoor kosten kunnen worden beperkt. 

• A4-tjes met drietjes erop voor tijdens de wedstrijden na driepunter. Vragen of Landstede dit 

kan verzorgen. 

• Liedje voor de supporters (Zwolse volkslied of andere suggesties) → Ik ben een Zwollenaar. 

• Hoe krijgen we 100 leden? 

• Status Hammers stickers. 

• Ladies night i.s.m. Landstede Basketbal en Landstede Basketbal ZAC. 

13. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

• Op de site privacy-policy. SV Hammers maakt gebruik van Google Drive en MailChimp. 

• Naam en e-mail worden gebruikt voor e-mails en nieuwsbrieven. 

• Naam en rekeningnummer worden gebruikt voor checken van betalingen via bankrekening. 

• Adressen worden gebruikt om contact op te nemen of brieven te versturen. 

• Contactpersoon S.V. Hammers is vermeld in de privacy-policy. 

• Rollen van de diverse bestuursleden vastgelegd. Gert en Marianne hebben 

beheerdersfunctie en kunnen overal bij. Overige bestuursleden kunnen alleen bij hun deel. 

• Melding naar beide beheerders als anderen inloggen. 

• Leden die hebben opgezegd zijn of worden na afmelding verwijderd. 

• Kleine vereniging. Meer gedaan dan wordt verwacht. Basis AVG verkregen via Landstede 

Basketbal ZAC en afgestemd op S.V. Hammers. 

14. Suggesties leden  

a) Activiteiten → Zie punt 12 

b) Vrijwilligers → Iedere hulp is welkom bij de nog te organiseren acties. Vrijwilligers kunnen 

zich melden bij het bestuur. 

15. W.v.t.t.k. 

• Gert heeft gebeld met Marloes van den Oever van Landstede inzake stem-app tijdens 

thuiswedstrijden. App wordt niet door ontwikkeld. Zat fout in, waardoor er meerdere keren 

gestemd kon worden. Nu alleen exclusief voor SV Hammers leden via WhattsApp, waarna de 

stemmen worden geteld en de “Man of the Match” wordt vastgesteld. Stemmen tellen door 

één persoon. Voorstel Robert Keizers. Gert Huisman zal hem hiervoor vragen. 

16. Rondvraag 

• Ton: Bestaan Landstede Basketbal / SV Hammers, activiteiten, programma, bekendheid, etc., 

erg onduidelijk voor nieuwe leden / onbekenden. Ton wil dit in een persoonlijk gesprek met 

Gert Huisman bespreken, zodat hier in de toekomst aandacht aan kan worden besteed. 



 
• Trudie: Muziek van Bryan. → Opgestuurd naar Marloes van den Oever van Landstede 

Basketbal, maar daarna stil gebleven. Laatste half jaar was de muziek beter. Intro is te lang 

en moet opzwepender worden. Dj moet ook publiek wakker schudden. Navragen bij Marloes 

wat de status is. 

• Fenny: Nieuw lid kascommissie nog te kiezen. Naast een leuke avond krijg je ook nog koffie + 

koek. Willy Broek meldt zich aan als nieuw lid. Zie ook punt 7 van dit verslag. 

• Marianne: Wat kunnen we doen om de lege stoelen in vak H te vullen. Seizoenkaart 

beschikbaar stellen aan familie, kennissen en belangstellenden. 

• Marianne: Link uit sportlink-app verspreiden aan SV Hammers leden, zodat deze aan de 

agenda op de telefoon gekoppeld kan worden. Bij wijzigingen wordt de agenda automatisch 

updatet. 

• Martin: Promotiemateriaal voor Hammers-marketing. (o.a. Pull-up banner) 

• Martin: Victory op banner. Eric Wansing maakt voorstel. 

• Marianne: Hammers-app ontwikkelen zodat alle leden up-to-date gehouden kunnen worden 

en “man of the match” gekozen kan worden. 

17. Sluiting 

 

Aldus opgemaakt op donderdag 27 september 2018 te Zwolle. 
 
Namens het bestuur van S.V. Hammers, 
Jappie van der Schaaf, secretaris. 
  



 

Bijlage 1  
Presentielijst Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 27-09-2018 
 
1. Jappie van der Schaaf (Secretaris) 
2. Gert Huisman (voorzitter) 
3. Naomi Dulos 
4. Eric Wansing (Penningmeester) 
5. Marianne van der Sluis 
6. Willy Broek 
7. Bryan Jones 
8. Trudie Steur 
9. Ton ter Bekke 
10. Fenny Wansing 
11. Martin Brommer 
 



 

Bijlage 2, 
Jaarverslag van de secretaris, 2017-2018 

 
SV Hammers 
 
SV Hammers is opgericht op 4 augustus 2016 en bestaat vandaag exact 2 jaar en 54 dagen.  
 
Doel vereniging 
 
Het afgelopen jaar zijn alle doelstellingen in meer of mindere mate bereikt. Zo zijn het afgelopen 
seizoen de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Een Meet & Greet met de spelers in combinatie met een nieuwsjaarborrel d.d. 5 januari 2018; 

• Uitdelen ledenpassen aan het begin van het seizoen 2017-2018; 

• Aanschaf vlaggen voor tijdens de play-off wedstrijden; 

• Gezamenlijk livestream kijken in het Landstede Sportcentrum; 

• Afscheid spelersgroep, inclusief jaarlijkse trapfoto, aan het einde van het seizoen i.s.m. 
Landstede Basketbal d.d. 18 mei 2018; 

• BBQ i.s.m. Landstede Basketbal d.d. 21 juni 2018; 

• Verkoop van merchandise tijdens thuiswedstrijden in het weekend. Dit seizoen ook met diverse 
nieuwe artikelen, waaronder blauwwitte jassen die al snel uitverkocht waren. Mogelijk als gevolg 
van de korting die de leden kregen bij de aanschaf. 

• Hulp bij inrichten tribunes tijdens de laatste thuiswedstrijden met o.a. uitdelen klapper-waaiers 
en vlaggen. 

 
Helaas heeft het Hammers café met Kenrick Zondervan nog geen doorgang kunnen vinden. Dit geldt 
ook voor de busreis naar play-off wedstrijden, omdat Landstede Basketbal al snel werd 
uitgeschakeld. 
 
Het afgelopen seizoen was de binding tussen spelers en de supporters minimaal. Met name de 
nieuwe spelers lieten zich nauwelijks zien. Het komend seizoen willen we dit verbeteren door o.a. de 
Meet and Greet aan het begin van het seizoen te houden. Ook Landstede Basketbal wil hieraan zijn 
medewerking verlenen. 
 
Een ander aandachtspunt is de opkomst van het thuispubliek. Mogelijk dat er in samenwerking met 
Landstede Basketbal gekeken kan worden of er meer publiek naar de hal gehaald kan worden. 
 
Leden 
 
De SV Hammer hebben één erelid in de persoon van Cees Lubbers; Helaas heeft de officiële 
handeling door omstandigheden nog niet kunnen plaats vinden. 
SV Hammers heeft op dit moment een totaal aantal leden van: 84 personen 
 



 
Organisatie 2017-2018 
 
Het bestuur en de organisatie in het tweede seizoen bestond uit de volgende personen: 
 
Bestuur 
Voorzitter: Gert Huisman. 
Secretaris: Jappie van der Schaaf. 
Penningmeester: Eric Wansing. 
 
Het bestuur en een aantal organisatiemedewerkers zijn gedurende het seizoen 2017-2018 een aantal 
keren bij elkaar gekomen om de nodige activiteiten te organiseren. Ook was Marloes van den Oever 
van Landstede Basketbal geregeld aanwezig om zaken te bespreken en af te stemmen.  
 
Organisatie overige activiteiten 
Ledenadministratie: Patricia Nijp, daarna Naomi Dulos. 
Merchandise: Trudie Steur en Marianne van der Sluis. 
Webmaster: Richard Steur en Marianne van der Sluis. 
Fotografie: André Rump en Richard Steur 
 
Door gezondheidsproblemen heeft André Rump zijn hobby voor een groot deel van het seizoen niet 
kunnen uitvoeren. Gelukkig gaat het nu beter met André, zodat we het komend seizoen weer van zijn 
foto’s kunnen genieten. 
 
Verder zijn er nog een aantal mensen die hun diensten hebben aangeboden op het gebied van 
Twitter en Facebook, alsmede ondersteuning van andere activiteiten. 
 
Namens het bestuur 
Jappie van der Schaaf, secretaris 
  



 

Bijlage 3, 
Begroting Seizoen 2018 - 2019 
 

  

 Inkomsten Uitgaven 

Lidmaatschapsgeld €              950,00  
Kosten Bank  €            100,00 

Kosten Website  €            150,00 

Kosten BBQ  €            250,00 

Kosten Busreis  €            300,00 

Kosten Banner en app  €            100,00 

Saldo €              950,00  €            900,00 

   
Inkomsten €              950,00  
Uitgaven €              900,00  

            -------------  
Eindsaldo €                50,00  

 


