
Verslag extra Agenda Algemene Ledenvergadering BC Star 26 augustus 2014 
 

Aanwezig : 160 leden 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent deze bijzondere extra vergadering om 19:45 uur. 

De extra vergadering is nodig omdat het aantal bestuursleden door het aftreden van 

Rian Lucassen onder het vereiste minimum van 5 leden is gezakt. Het bestuur voldoet 

met het beleggen van deze extra ALV aan Artikel 13, lid 2 van de statuten, waarin 

opgeroepen wordt om zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen: 

Artikel 13 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open 

plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

 

2. Samenstelling bestuur 2014-2015    
 

Het bestuur bestaat op dit moment nog maar uit 4 personen, terwijl dit er volgens de 

statuten vijf moeten zijn (Artikel 10, lid 1 van de statuten): 

Artikel 10. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die door de algemene vergadering worden benoemd. 

De algemene vergadering bepaalt het juiste aantal bestuursleden. Benoemingen geschieden uit de 

gewone leden, ereleden en leden van verdienste. 

Het bestuur stelt voor om Huub Schols te benoemen in de vacature Technische zaken. 

De benoeming wordt met applaus door de vergadering bevestigd. 

 

De nieuwe samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

 

       rooster van aftreden 

Voorzitter: Willem-Jan van Rooijen    2016 

Secretaris: Felix Ophorst     2017 

Technische zaken: Huub Schols    2017 

Penningmeester: Jaap Hazewinkel    2015 

Lid: Marlies Stam      2015 

 

3. Aanpassing begroting 2014-2015 vanwege wegvallen subsidie gemeente Utrecht  

 

Recent bereikte ons het bericht van de gemeente Utrecht, dat er per 2015 significant 

bezuinigd zal worden op de subsidieregeling. Die bezuinigingen houden in dat alleen 

verenigingen gesubsidieerd worden waar veel jeugd speelt.  

 

 



De kans om op deze bezuiniging succesvol bezwaar te maken wordt door het bestuur 

op vrijwel nihil geschat. Derhalve zullen we een verwachte bijdrage van € 1.000,- uit 

de begroting moeten schrappen.  

 

U zult begrijpen dat we hierdoor tegen een mogelijk negatief resultaat aankijken voor 

het boekjaar 2014-2015. 

 

Het bestuur heeft de volgende opties overwogen: 

 

 Geen aktie 
Dit betekent een te verwachten negatief saldo op de begroting van een kleine  

€ 1.000,- 

 Contributieverhoging 

Dit betekent veel extra heffingen voor kleine bedragen.  

 Schrappen training Eerste Divisie teams 
Niet serieus overwogen, omdat hierover al toezeggingen zijn gedaan. Het is 

wel zo, dat hiernaar gekeken zal moeten worden als we een toekomstige 

contributieverhoging zouden willen voorkomen 

 Het beperken van de reservering voor het komende lustrum tot € 1.000,-. 

 Significant beperken van de prijzentafel bij de Kerstdrive 

 

Het quitte spelen van de begroting 2014-2015 rustte al op een afroming van de baten 

van de STAR Grand Café Tour. Structureel gezien lijkt het erop dat we daarom in het 

seizoen 2015-2016 niet ontkomen aan een verhoging van de contributie met € 12,- tot 

€ 120,- per jaar.  

 

Echter, voor nu stelt het bestuur voor om het negatieve resultaat op de begroting in te 

calculeren, mede gedreven door het zeer ruime eigen vermogen. Omdat dit een 

significante beslissing is willen we de ALV vragen akkoord te gaan met deze 

beslissing.  

 

Er worden geen vragen over dit punt gesteld en de vergadering stemt daarmee in met 

een te verwachten negatief saldo over het lopende boekjaar. 


