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STATUTENWIJZIGING
Op zeventien maart tweeduizend zeventien ______________________________________________
verscheen voor mij, mr. Petronella Maartje van Peit, notaris te Assen:-----------de heer André George Meindert Reitsema, wonende te Assen, Fivelingostraat
21, (postcode 9405 EA), geboren te Zeven op zeven mei negentienhonderd --zevenenzestig, legitimatie: rijbewijs nummer: 4195145305, afgegeven te ------Assen op tweeëntwintig juli tweeduizend acht, thans ongehuwd en niet --------geregistreerd als partner, --------------------------------------------------------------------ten deze handelende in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de vereniging: -JACK &JONES ASSIST, gevestigd te Assen, adres: Klompmakerstraat 28, --9403 VL Assen, en ais zodanig gemelde vereniging op grond van het ----------bepaalde in artikel 10.5 van de statuten ten deze rechtsgeldig --------------------vertegenwoordigende, welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40046886.--------------------------------------------------------------------De naam van gemelde vereniging is bij akte van statutenwíjzíging op veertien
januari tweeduizend elf verleden voor mr. B. Krijgsheld, destijds notaris te -----Assen, gewijzigd naar JACK &JONES ASSIST, van welke wijziging geen -----opgave is gedaan bij de Kamer van Koophandel. --------------------------------------De comparant, handelende als gemeld, verklaarde: ____ _______________________________
- dat in de algemene vergadering van de vereniging gehouden op twintig mei
tweeduizend zestien niet het vereiste aantal leden aanwezig of -------------------vertegenwoordigd was om overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 der ---statuten, de statuten te wijzigen, _____________________________ _______________________________
- dat in de tweede algemene vergadering van de vereniging gehouden op -----zeventienjuni tweeduizend zestien, overeenkomstig het bepaalde in artikel ---10.3 der statuten is besloten tot wijziging de statuten; --------------------------------- dat van voormeld besluit blijkt uit de notulen van laatstgemelde vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden vastgehecht; ------------------------dat blijkens e-mail van de Nederlandse Basketball Bond van drieëntwintig ---januari tweeduizend zeventien, van welke e-mail een kopie aan deze akte zal
worden vastgehecht, na te melden statutenwijziging is goedgekeurd; ------------ dat ter uifivoering van gemeld besluit de statuten worden gewijzigd en in het vervolg zullen luiden als volgt: ________________________________ _______________________________
"Artikel 1: Naam, zetel en verenigingsjaar. ____________ _______________________________
1.1 De vereniging draagt de naam: ASSISI. De vereniging wordt verder in ---deze statuten en in de reglementen aangeduid met `ASSIST'._________________
1.2 ASSIST is opgericht op één juli negentienhonderdachtenzeventig en is -___
aangegaan voor onbepaalde tijd. _____________________________________________________
1.3 ASSIST is gevestigd in de gemeente Assen. ________ _______________________________
1.4Het verenigingsjaar en boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni. ----Artikel2: Doei----------------------------------------------------------------------------------2.1 ASSIST stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de ----basketbalsport in al haar verschijningsvormen mede als middel tot ---------algehele lichamelijke en geestelijke vorming.________ _______________________________
2.2 ASSIST tracht dit doei onder meer te bereiken door: -----------------------------
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deel te nemen aan de door de Nederlandse Basketball Bond — hierna
te noemen NF3B, georganiseerde of goedgekeurde competities en ---andere wedstrijden; ----------------------------------------------------------------wedstrijden te organíseren;-------------------------------------------------------evenementen op het gebied van de basketbalsport te organiseren; ---het aanwenden van alle andere geoorloofde middelen die voor het ---bovenomschreven doei wenselijk, bevorderlijk of noodzakelijk zijn of
kunnenzijn. --------------------------------------------------------------------------2.3 ASSIST is een erkende club in de zin van de statuten en reglementen van
deNBB. ----------------------------------------------~--------------------------------------Artikel 3: Lidmaatschap en leden _________________________ _______________________________
A. Leden -----------------------------------------------------------------------------------------3.1 ASSIST kent gewone leden en ereleden, waarbij de eerste categorie -----tevens in die hoedanigheid lid is van de NBB.______________________________________
Combinaties van deze lidmaatschappen zijn mogelijk. Waar in deze -------statuten wordt gesproken over leden, zonder verdere aanduiding, worden
alle hiervoor genoemde soorten bedoeld, zonder enig onderscheid. --- ______
3.2 Gewone leden zijn:-----------------------------------------------------------------------a. natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbaisport daadwerkelijk
te beoefenen in door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden.
Met betrekking tot de bevoegdheid om de basketbalsport in ------------wedstrijdverband te beoefenen kunnen door de NBB of door de -------overkoepelende wereldbond (EIBA) aanvullende eisen worden - ________
gesteld; --------------------------------------------------------------------------------b. natuurlijke of rechtspersonen die op enigerlei wijze de basketbalsport
of de beoefening daarvan bevorderen. ____e____ _______________________________
3.3 Een lid, zijnde een natuurlijk persoon, in de hoedanigheid als bedoeld ----onder 3.2.b. is niet bevoegd de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen
in door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden. Voordat tot -------toelating van een rechtspersoon als onder 3.2.b. bedoeld wordt besloten, zal het bestuurde eventuele specifieke voorwaarden voor dit _________________
lidmaatschap aan het aspirant-lid kenbaar maken._______ _________________________
3.4 Ereleden zijn gewone leden, niet zijnde een rechtspersoon, die wegens --grote verdiensten voorde vereniging, meer dan tien jaar, door de ________e__
algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn _________
benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.____ _______________________________
3.5 Aan ereleden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden ______
toegekend. --------------------------------------------------------------------------------3.6 Ten aanzien van het verkrijgen en het beëindigen van het lidmaatschap, -alsmede de aan het lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen, -zijn de statuten en reglementen van de NBB van toepassing. Deze --------worden voor wat deze onderwerpen betreft, geacht deel uit te maken van
deze statuten. Daar waarde statuten van ASSIST ten aanzien van het ---verkrijgen of beëindigen van het lidmaatschap afwijkend zijn van de -------statuten van de NBB, geldt het gestelde in de statuten van ASSIST. -------3.7 Het lidmaatschap van ASSIST wordt verkregen na acceptatie door het -___
bestuur. -------------------------------------------------------------------------------------
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Het bestuur stelt voor de wijze van aanmelding bij reglement nadere ------regels. ---------------------------------------------------------------------------------------3.8 Door toetreding machtigt het lid het bestuur onherroepelijk om hem op te geven als lid van de NBB. --------------------------------------------------------------3.9 Alle leden zijn gehouden om de statuten, reglementen en besluiten van de
NBB en die van ASSIST na te leven. De overige verplichtingen van de ---leden worden verder bij reglement of besluit geregeld. __________________________
Beëindiging van het lidmaatschap------------------------------------------------------3.11 Het lidmaatschap van ASSIST eindigt: ---------------------------------------------a. door de dood van het lid, of, indien het een rechtspersoon betreft, ----wanneer deze rechtspersoon ophoudt te bestaan; -------------------------b. door opzegging door of namens het lid; _________ _______________________________
c. door opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap daar het bestuur.---3.12Opzegging door of namens het lid dient schriftelijk te geschieden voor ---éénjuni van enig jaar en gaat per één juli in. Bij opzegging op of na één -juni van enig jaar eindigt het lidmaatschap op één januari van het jaar ----daarna. De wijze van opzegging wordt nader bij reglement geregeld. ------3.13Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden: -------a. indien het lid heeft opgehouden aan de door deze statuten gestelde -vereisten voor het lidmaatschap te voldoen; of_______________________________
b. indien hij zijn verplichtingen jegens ASSIST niet nakomt; of -------------c. indien redelijkerwijs van ASSIST niet gevergd kan worden het ---------lidmaatschap van de betrokkene te laten voortduren. ---------------------3.14Opzegging door het bestuur dient schriftelijk te geschieden en doet het ___
lidmaatschap eindigen op een door het bestuur te bepalen tijdstip.___________
3.15 Ontzetting uit het lidmaatschap wordt door het bestuur alleen ---------------uitgesproken indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of --------besluiten van ASSIST of de NBB handelt, dan wel ASSIST of de NBB op onredelijke wijze benadeelt.------------------------------------------------------------3.16 Indien het lidmaatschap op of na één juni is opgezegd en per één januari
eindigt, blijft de volledige bondscontributie en vijftig procent (50 %) van de
ASSIST contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Als het __________
lidmaatschap na één januari is opgezegd en per één juli eindigt, blijft de -volledige contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. ------------------Artikel 4: Donateurs en sponsoren _______________________ _______________________________
4.1 ASSIST kent behalve leden ook donateurs en sponsoren. ASSIST kan bij
reglement nadere regels vastleggen rondom donateurs en sponsoren. - -___
4.2 Donateurs en sponsoren zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur of sponsor zijn toegelaten en die zich -------jegens ASSIST verplichten hetzij eenmalig hetzij minimaal gedurende één
jaar of jaarlijks tot wederopzegging een in onderling overleg tussen het ---bestuur en de donateur of sponsor vastgestelde bijdrage te storten. --------4.3 Donateurs en sponsoren hebben geen andere rechten of verplichtingen, -dan die, welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of --------opgelegd.
4.4 De tegenprestatie die ASSIST levert aan een sponsor wordt vastgelegd in
een afzonderlijke overeenkomst. _______________________ _______________________________
____________________________________________________ _______________________d_______
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4.5 De rechten en verplichtingen van donateurs en sponsoren kunnen te allen
tijde door opzegging warden beëindigd, met dien verstande, dat bij --------opzegging door de donateur of sponsor de jaarlijkse bijdrage voor het ----lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. ---------------------------4.6 Opzegging namens ASSIST geschiedt door het bestuur. ----------------------Artikel5: Het Besiuur -----------------------------------------------------------------------5.1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. De algemene vergadering --bepaalt het aantal bestuursleden. Tenminste drie van het totaal aantal ----bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. Tenminste één bestuurslid ______
dient actief betrokken te zijn bij rolstoelbasketball indien en zolang deze -vorm van basketball binnen ASSIST wordt uitgeoefend. Indien het aantal
bestuursleden beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig -bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen --om in de apen plaatsen, tot het bereiken van het minimum aantal van drie
bestuursleden, te voorzien. ------------------------------------------------------------5.2 De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar
door de algemene vergadering. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden
af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend ------bestuurslid is terstond herkiesbaar. Bestuursleden zijn ten hoogste drie --maal aansluitend herkiesbaar en kennen een maximale zittingsperiode ---van negen jaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt of indien erop een andere wijze tussentijds een vacature in het bestuur ontstaat, kan het
bestuur een plaatsvervanger aanwijzen tot de eerstvolgende algemene --vergadering, waarop door verkiezing in de vacature wordt voorzien. Het --tussentijds aangewezen of gekozen bestuurslid neemt in het rooster van
aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats hij optreedt of is -gekozen. -----------------------------------------------------------------------------------5.3 De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en ------wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een ------------------penningmeester aan. ______________________________________ _______________________________
5.4 ASSIST wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet -niet anders voortvloeit. ASSIST wordt tevens vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.--------------------------------------------5.5 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van ASSIST. Het bestuur is bevoegd om onder zijn ____________
verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uifivneren
door commissies, waarvan de leden zullen worden benoemd door het ----bestuur. Taken, bevoegdheden, werkwijze en benoeming van deze -------commissies worden geregeld in een afzonderlijk reglement dat wordt --~--vastgesteld door de algemene vergadering. _________ _______________________________
5.6 Het bestuur is, mits na voorafgaande goedkeuring van de algemene -- -____
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, -vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van -----------overeenkomsten waarbij ASSIST zich als borg of hoofdelijk ------------------medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. ____ ________________
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5.7 Het bestuur is bevoegd met inachtneming der statuten en reglementen ---van de NBB en van de statuten en reglementen van ASSIST, ---------------verplichtingen op te leggen aan leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan. Voor het opleggen respectievelijk aangaan van andere dan ------geldelijke verplichtingen aan respectievelijk in naam van de leden, dient -het bestuur echter eerst opdracht van de algemene vergadering te --------verkrijgen. ____________________________________________________ _______________________________
5.8 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Binnen drie -maanden na een zodanig besluit dient de algemene vergadering in --------vergadering bijeen te komen waarin de schorsing aan de orde wordt ------gesteld. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
een besluit van ontslag door de algemene vergadering, eindigt door het --verloop van die termijn. ___________________________________ _______________________________
5.9 De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits
dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie -___
maanden. -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 6: Nederlandse Basketball Bond ----------------------------------------------6.1 De leden van ASSIST zijn als gevolg van het bepaalde bij artikel 3.8 ------tevens lid van de NBB. ____________________________________ _______________________________
6.2 De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB niet zelf hun --stem uitbrengen. De voorzitter van ASSIST —bij zijn belet of ontstentenis zíjn plaatsvervanger —wordt op grond van deze statuten onherroepelijk --gemachtigd, om hetzij namens hen te stemmen, hetzij de afgevaardigden
en de plaatsvervangende afgevaardigden te kiezen, die namens hen -_____
zullen stemmen overeenkomstig de statuten en reglementen van de NBB.
Artikel7: Financiën --------------------------------------------------------------------------A. Inkomsten -----------------------------------------------------------------------------------7.1 De inkomsten van ASSIST bestaan uit:______________________________________________
a. contributie van de leden; ___________________________________________________________
b. ontvangsten uít wedstrijden;_______________________________________________________
donaties; _______________________________________________________________________________
c.
d. bijdragen sponsoren;_________________________________ _______________________________
e. boetes en bijdragen in de kosten, gebaseerd np de reglementen;------f. andere inkomsten. ____________________________________ _______________________________
7.2 De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, die door -de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen -------daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie
betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van een ___________
contributie te verlenen. ------------------------------------------------------------------7.3 Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
7.4 Het bestuur zal ieder jaar uiterlijk in de maand mei op de ASSIST-website
publiceren welke bedragen conform het bepaalde in artikel 7.2 zullen -----worden gewijzigd en met welk bedrag of percentage. Deze nieuwe - ________
bedragen gelden voor het boekjaar volgend op de publicatie.__________________
~. ~egroting______________________________________________________ _______________________________

7.5 Het bestuur dient op de algemene vergadering, te houden uiterlijk een ----maand voorde aanvang van het betreffende boekjaar, een begroting in --van de in het komende boekjaar te verwachten inkomsten en uitgaven. De
op deze vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn voor het financieel
beleid. Op de algemene vergadering, te houden na de aanvang van het --betreffende boekjaar, kan een aanvullende begroting door het bestuur ----worden ingediend, ter goedkeuring door de algemene vergadering. --------C. Jaarverslag, rekening en verantwoording en jaarvergadering ______________
7.6 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van ASSIST zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en __________
verplichtingen kunnen worden gekend. _______________ ________r______________________
7.7 Het bestuur brengt — behoudens verlenging van maximaal vier maanden
door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden -binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene ------vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen -- _______
boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de ----termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in recht van het bestuur
vorderen. -----------------------------------------------------------------------------------Tenzij
de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op --7.8
het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een -------------kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die
geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden zijn meerderjarig. De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van drie jaar
en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts
éénmaa) herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en -------verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.-----------------------------------------------------7.9 Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur ----------------onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Dit gebeurt alleen bij ernstig vermoeden --van fraude en niet voordat hierover van te voren overleg is gevoerd met -de algemene ledenvergadering. Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven. a--_____..________________________m_______________________ _.._________________a_____m____
7.10 De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene -------vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een -____
andere commissie. -----------------------------------------------------------------------i.11 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de --rekening en veranfiwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle ------handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken. ___________________________
7.12 Het bestuur is verplicht de bescheiden ais bedoeld in artikelileden 6,i en 8 tien jaar lang te bewaren. -------------------------------------------------------Artikel 8: Algemene vergaderingen______________________________________________________
A. Algemeen-------------------------------------------------------------------------------------
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8.1 Onverminderd het in de wet bepaalde worden algemene vergaderingen --gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. -----------------------8.2 Het bestuur is, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal --leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de --stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde. -------8.3 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, ---met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegeteld. ----------------8.4 De bijeenroeping geschiedt via bekendmaking op de website van ASSIST
of door middei van een aan alle leden te zenden schriftelijke, digitale ------kennisgeving. Dit onder gelijktijdige vermelding van de agenda. ------------Verdere regels over de wijze van oproeping, het toezenden van de --------agenda en vergaderstukken, en de wijze van vergaderen, kunnen bij --_____
reglement nader worden gesteld.-----------------------------------------------------8.5 Een vergadering is openbaar, tenzij een besloten vergadering wordt ------gehouden, respectievelijk een gedeelte van de vergadering besloten wordt
verklaard. -----------------------------------------------------------------------------------B. Samenstelling en werkwijze-----------------------------------------------------------8.6 Toegang tot de vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze ----vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan tevens toegang --verienen aan andere dan de hierboven genoemde personen. ----------------8.7 Op een algemene vergadering hebben het recht aan de discussie deel te nemen: --------------------------------------------------------------------------------------a. de leden van het bestuur----------------------------------------------------------b. de leden van ASSIST--------------------------------------------------------------c. de ereleden van ASSIST----------------------------------------------------------d. een ieder die op voordracht van en door een besluit van de ------------meerderheid van de algemene vergadering daartoe is aangewezen --e. een ieder door de voorzitter der vergadering daartoe is gemachtigd---8.8 Leden jonger dan 16 jaar kunnen alleen stemmen via hun wettelijke -------vertegenwoordiger. Elk lid heeft één stem.___________ _______________________________
8.9 Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stemmen) te doen uitbrengen ---door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in ---totaal voor niet meer dan twee personen stemmen kan uitbrengen. __________
8.10 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn -_____
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan -----treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als -voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
dan voorziet de vergadering daarin zelf. ______________ _______________________________
8.11 Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de ----------voorzitter hiertoe aangewezen persoon een verslag gemaakt, of, indien ___
het bestuur dit wenst of een zodanig aantal leden als is omschreven in ---artikel 8 lid 3, een notarieel proces-verbaal. Het in de vorige zin bepaalde

is ook van toepassing indien anderen dan het bestuurde vergadering ----hebben bijeengeroepen. ---------------------------------------------------------------8.12 De door de algemene vergadering genomen besluiten worden uiterlijk ---twee weken na de betreffende vergadering gepubliceerd op de website --van ASSIST. De inhoud van het verslag wordt uiterlijk zes weken na de --betreffende vergadering op de website van ASSIST gepubliceerd en bij de
eerstvolgende gelegenheid ter vaststelling aan de algemene ----------------ledenvergadering aangeboden. Indien een proces-verbaal is opgemaakt, wordt de inhoud daarvan ter kennis van de eerstvolgende algemene ------vergadering gebracht. ___________________________________W___n____________________________
C. ~esluitvorming ----------------------------------------------------------------------------8.13 Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met
een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt
verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Als -____
ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of -----_____
stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter: ----------------------------blanco of onleesbaar zijn;---------------------------------------------------------een persoon niet duidelijk aanwijzen; ------------------------------------------een naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld; ----voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; ----------meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is --bedoeld. -------------------------------------------------------------------------------8.14 Aile stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen ------schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een
andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval van meerdere ------vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk g~sternd. ------------------8.15Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand -de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, --wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming -niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt
herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen --hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal ----------stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene ~die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer
personen die de op één na hoogste stemmen hebben verkregen dan vindt
over hen eerst een plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de
herstemming. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming (en) is
hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen ----heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen dan is de - ______
jongste van hen gekozen. --------------------------------------------------------------8.16Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van --_
personen betreft, is het verworpen. --------------------------------------------------8.17 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde -----geldt voor de inhoud van de genomen besluiten voor zover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ______________________________________
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8.18 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid ------bedoeide oordeel de juistheid daarvan betwisf, dan vindt een nieuwe -----stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een ---stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ----vervailen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. --------------8.19Zolang in een algemene vergadering alle leden en de leden van het - -_____
bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits --metalgemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen
—dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding —ook al ---heeft geen oproep plaats gehad of deze niet op de voorgeschreven wijze is geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden --van de vergaderingen of een daarmede verband houdende activiteit niet in
acht is genomen. -------------------------------------------------------------------------Artikel 9: Reglementen----------------------------------------------------------------------9.1. Doar de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te ------worden vastgesteld tot regeling van al die zaken waarin de statuten niet -voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan -regeling door het bestuur of de algemene vergadering wenselijk wordt ----geacht. De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. ---9.2 Wijzigingen van en/of aanvulling op het huishoudelijk reglement of andere
reglementen kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of indien dit schriftelijk wordt verzocht door -------tenminste één/derde gedeelte van de leden der vereniging.____________________
9.3 De bepalingen van het huishoudelijk reglement en andere reglementen --mogen niet in strijd zijn met de statuten.--------------------------------------------Artikel 10: Statutenwijziging --------------------------------------------------------------10.1 Behoudens in het geval bedoeld in artikel 8 lid 19 kan in de statuten geen
wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene --------vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar -------wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.________ _________________________
10.2 De inhoud van het voorstel tot wijziging van de statuten moet worden ----medegedeeld tegelijkertijd met het doen van de oproeping tot de -----------vergadering en zal worden gepubliceerd op de website van ASSIST.-------10.3 Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde - -__
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering.--- _________
10.4 Wijzigingen in deze statuten behoeven, nadat het besluit tot wijziging is -genomen, goedkeuring van het bestuur der NBB, of in beroep van de ______
algemene vergadering van de NBB. ___________________ _______________________________
10.5 Een aldus goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking dan ______
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Door de algemene --------vergadering wordt tevens vastgesteld binnen welke periode de wijziging -en de daarmee samenhangende hernieuwde vaststelling van de statuten na goedkeuring door de NBB, door het opnemen in een notariële akte, ---dient te zijn geëffectueerd. Tot het doen verlijden van de akte is leder _----bestuurslid bevoegd._______________________________________ _______________________________

10.6 Indien de statuten van de NBB zijn gewijzigd, is de vereniging verplicht --binnen zes maanden nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, ---haar statuten in overeenstemming te brengen met het bepaalde in de -----gewijzigde statuten van de NBB indien deze tot wijziging van de statuten van ASSIST verplichten. Ten aanzien van het bepaalde in de gewijzigde -statuten van de NBB díe niet tot wijziging van de statuten van ASSIST ----verplichten is het ter beoordeling van de algemene vergadering van -------ASSIST of deze wijziging van dusdanige toepassing of impact is dat de --statuten daadwerkelijk moeten worden gewijzigd.--------------- --------.._________
Artikel 11: Ontbinding_________________________________________ ___________________m___________
11.1 Behoudens het bepaalde bij artikel 19 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
en in het geval bedoeld in artikel 8 lid 18 wordt de vereniging ontbonden -dooreen besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met ----tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in ---een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal _________________
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en waartoe is ---opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging -zal worden voorgesteld. ----------------------------------------------------------------11.2 Indien op de vergadering niet het in artikel 11 lid 1 vereiste aantal leden -aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een nieuwe ---algemene vergadering uitgeschreven die rechtsgeldig besluiten kan -------nemen, ongeacht het aantal leden dan als dan aanwezig of ------------------vertegenwoordigd is en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits -met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -------------------------11.3 De algemene vergadering, die rechtsgeldig tot ontbinding der vereniging besluit, benoemt een liquidatiecommissie. Tevens beslist deze ______________
vergadering welke bestemming aan het batig saldo zal worden gegeven. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan de bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel._______ ___________________________
11.4 Na de ontbinding blijft ASSIST voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de ---------bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijk van -----kracht. In stukken en aankondigingen die van ASSIST uit gaan moet aan
haar naam `in liquidatie' warden toegevoegd. ______________________________________
Artikel 12: Sl~tbepaling---------------------------------------------------------------------12.1 In alle gevallen waarin deze statuten, de wet af de reglementen niet --- -___
voorzien, beslist het bestuur. Publicatie van de beslissing geschiedt via de
website van ASSIST. --------------------------------------------------------------------12.2 Het bestuur is gehouden, indien artikel 12 lid 1 moet worden toegepast en
het bedoelde besluit een meer dan incidenteel karakter draagt, in de _______
eerstvolgende algemene vergadering aangepaste reglementering voor te
stellen, tenzij de in artikel 12 lid 1 genoemde beslissing korter dan drie ---maanden voor de volgende algemene vergadering door het bestuur is ----genomen. In dat geval zal een zodanig voorstel op de daaropvolgende ---vergadering van de algemene vergadering worden behandeld. --------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----------------------------------------

Assist - Algemene Leden Vergadering
Notulen 17 juni 2016
Aanwezig:
A. Reitsema (voorzitter), H. Weringa (penningmeester), S. de Meijer (bestuurslid, wedstrijdsecretariaat), R. Tuinstra (secretariaat),
A. Krauts.
Afmeldingen:
A. van Barken, H. van Vulpen, H. van Hoek, A. Smit, i. Oosterhof

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement Assist
De vergadering is akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.
De statuten worden in voorliggende vorm goedgekeurd en vastgesteld. De vervolgprocedure is dat de
statuten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de NBB. Daarna kunnen de statuten aan een notaris
worden toegezonden.
3. Slui~ir~g
De voorzitter sluit de vergadering.
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Assist - Algemene Leden Vergadering
Notulen 20 mei 2016
Aanwezig:
A. Reitsema (voorzitter), H. Weringa (penningmeester), S. de Meijer (bestuurslid, wedstrijdsecretariaat), R. Tuinstra (secretariaat),
A. Haverkamp, A. Krauts, A. Smit, F. Benninga, E. van der Beij, M. Puitster, C. Brongers, R. van Wijk, S. EI Hag, H. Reitsema, M.
Dikboom, C. Olthof, T. Hollander
~ Afmeldingen:
K. Tuinstra, R. Hoogeveen, A. van Burken, H. van Vulpen, H. Stevelmans, M. Cremers

1. Opening
Het bestuur heeft in een van haar vergaderingen A. Reitsema benoemd als voorzitter conform artikel 5.3
van de statuten. De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom tot de
aanwezigen.
2. Vaststellen agenda
De voorzitter stelt vast dat er onvoldoende opkomst is om de wijziging van de statuten en het huishoudelijk
reglement te kunnen vaststellen. Agendapunt 10 blijft daarom beperkt tot een inhoudelijke bespreking. De
secretaris licht de vervolgprocedure bij het agendapunt toe.
De voorzitter stelt voor agendapunt 9c 'vacature secretariaat' naar voren te halen. De vergadering stemt
hiermee in.
9c. Vacature secretariaat
Het bestuur draagt R. Tuinstra voor als secretaris Assist. De vergadering stemt hiermee in. De secretaris
bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen.
3. Notulen ASV 18 september 2015
De vergadering keurt de notulen van de ALV van 18 september 2015 goed.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
S. Financiën
De financiële overzichten worden rondgedeeld en toegelicht door de penningmeester.
Jaarverslag 2014/2015
De kascommissie heeft de jaarrekening seizoen 2014/2015 beoordeeld en verslag uitgebracht. in 2014 is
door de ALV besloten om, na vertrek van de vorige penningmeester zonder overdracht van een deugdelijke
financiële administratie, alles uit voorgaande jaren af te sluiten en de financiële administratie en begroting
opnieuw op te zetten. Het voorgaande bestuur heeft alles op alles gezet om dit goed op te pakken en heeft
inmiddels met de kascommissie, B. Bergkampen N. Bruins, de stukken doorgenomen. Uit het overzicht
inkomsten en uitgaven blijkt dat het seizoen 2014/2015 met een positief resultaat van € 3.192 is
afgesloten. De balans die hieruit is voortgekomen was het vertrekpunt voorde huidige penningmeester
voor seizoen 2015/2016. De aanbevelingen van de kascommissie zijn overgenomen.
R. van Wijk meldt dat hij in zijn netwerk wellicht mogelijkheden heeft om voor een lager bedrag dan de in
het kasverslag genoemde bedrag van € 2.000 software voorde administratie aan te schaffen. De
penningmeester licht toe dat de NBB het pakket ISS gebruikt. Software die Assist zou gebruiken om een
relatie te leggen tussen ledenadministratie, wedstrijdadministratie en financiële administratie moet
gekoppeld worden aan dit pakket. De NBB heeft veel verzoeken tot verbetering van ISS ontvangen en komt
dit najaar met een aangepaste versie. Het bestuur wacht de mogelijkheden van deze verbeterde versie
eerst af voordat opnieuw gekeken wordt tot optimalisatie van de eigen administratie.
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R. van Wijk leest over incassoproblemen en vraagt of dit nu wel op orde is. De penningmeester bevestigt
dit.
De vergadering keurt de jaarrekening 2014/2015 goed verleent het bestuur hiermee décharge voor alle
handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijven conform artikel 7.11 van de statuten.
Voorlopig jaarverslag 2015/2016
De penningmeester geeft een toelichting op het voorlopige overzicht inkomsten/uitgaven. In dit overzicht
staan nog enkele reserveringen, waaronder:
- jeugdkamp 2016: er zijn minder aanmeldingen dan verwacht. De verliespost zal vmdl. lager uitvallen dan
nu gereserveerd staat;
- nieuwe kleding: de huidige kleding is nog voorzien van de naam van de oude sponsor. Ook is de kleding
inmiddels enkele jaren oud. Vervanging van kleding betreft een hoog bedrag waar meerdere jaren voor
gereserveerd moet worden.
Er lijkt aan het eind van het seizoen en daarmee het boekjaar van Assist een positief saldo van € 4.330 te
resteren dat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit is € 3.000 meer dan begroot en kan
grotendeels worden verklaard uit de niet begrote sponsorinkomsten (€ 2.500). Daarnaast zijn de teams
afgelopen seizoen wat groter geweest dan begroot. Dit levert een positief saldo op.
De penningmeester biedt aan het eind van het seizoen de jaarrekening aan de kascommissie aan en
verwacht in de algemene vergadering van het najaar een definitief jaarverslag inclusief verslag van de
kascommissie te kunnen presenteren.
Be~rotin~ 2016/2017 - contributie
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Hij licht de stijging van de lasten toe. De zaalhuur
is net als vorig seizoen verhoogd met 6%. Dit blijft de komende jaren het geval. Ook de NBB contributie
wordt jaarlijks met een prijsindexcijfer verhoogd. Omdat het bestuur van mening is dat de contributie van
Assist hoog is en niet verhoogd zou moeten worden, was er de uitdaging om te kijken op welke wijze de
lasten konden worden verlaagd. Het bestuur heeft de Technische Commissie gevraagd om daarin mee te
denken. Dit heeft ertoe geleid dat besloten is komend seizoen alle teams, met uitzondering van U10, twee
trainingen aan te bieden. Een van deze trainingen is een training met het eigen team, de andere training is
een gezamenlijke training waarin op skills wordt geoefend. Omdat zo meerder teamsop 1 veld trainen,
dalen de kosten. Hiermee kan de contributie voor seizoen 2016/2017 ongewijzigd blijven. De teams die van
1 naar 2 trainingen gaan krijgen wel een contributiewijziging uiteraard. De incasso vindt net als vorig jaar in
7 termijnen plaats. De eerste termijn betreft de bondscontributie (september) en de volgende zes termijn
zijn gelijke delen contributie Assist (oktober toten met maart). De vergadering stemt in met de contributie
voor komend seizoen en de wijze van inning.
Ook in de begroting 2016/2017 is een post reservering kleding opgenomen (totaalbedrag na dit seizoen €
4.000 —dit is nog niet voldoende, gedacht moet worden aan een bedrag van € 6.000 tot € 8.000). Opnieuw
zijn geen sponsor- of actie-inkomsten in de begroting opgenomen.
Het risico in de begroting wordt gevormd door het aantal leden per team. De begroting is doorgerekend op
gemiddeld 9,5 lid per team. Wanneer dit aantal hoger wordt, nemen de inkomsten toe en is er een positief
effect. Echter, wanneer dit naar 8 leden per team gaat, ontstaat een negatief effect.
T. Hollander vraagt waarom recreanten NBB-contributie moeten betalen. E. van der Beij antwoordt dat dit
te maken heeft met de collectieve verzekeringen van de NBB die van toepassing zijn bij lidmaatschap van
de NBB. M. Dikboom geeft aan dat zonder lidmaatschap van het NBB schade en ongevallen bij de
recreanten verhaald worden op Assist. F. Benninga heeft begrepen dat de gemeente Assen ook een
dergelijke verzekering kent. M. Dikboom geeft aan dat de recreanten er dan voor moeten kiezen hun
lidmaatschap bij Assist op te zeggen en als zelfstandige groep een zaal te huren bij de gemeente. T.
Hollander zou het bedrag van de NBB contributie liever ten goede laten komen van Assist. de
penningmeester geeft aan dat hij dit waardeert, maar voor het geringe bedrag {€ 34,00) geen risico's wil
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lopen. Eris risico op inkomstenderving, medische en andere kosten en het regresrecht (werkgevers claimen
arbeidsloon). De voorzitter stelt voor de vraag te bespreken met de NBB en erop terug te komen.
6. Ledenadministratie
M. Cremers is verhinderd maar heeft de voorzitter de actuele informatie doorgegeven.
De huidige telling is op dit moment: 150 leden.
Waarvan 18 niet-spelende leden, 15 recreatieve leden, 117 wedstrijdleden, 14 afinelders. Daarmee blijven
er 103 wedstrijdspelers over.
7. Wedstrijdsecretariaat
S. de Meijer legt uit dat ze aan het begin van het seizoen het volledige wedstrijdsecretariaat inclusief de
zaalhuur heeft opgepakt en opnieuw heeft ingericht. Ze heeft geprobeerd een systeem op te zetten om zo
de intensiteit van de werkzaamheden te verminderen. Met name het inplannen van scheidsrechters is een
knelpunt, omdat er te weinig scheidsrechters beschikbaar zijn. Ook de inplanning van tafelaars is
regelmatig problematisch. Ondanks deze omstandigheden heeft ze slechts 4x maar 1 scheidsrechter
kunnen inplannen i.p.v. 2. Dit betekent niet dat er maar 4 wedstrijden met 1 scheidsrechter zijn gespeeld;
het komt helaas ook regelmatig voor dat iemand niet op komt dagen. S. de Meijer heeft nagezocht hoe
vaak leden zijn ingepland: hier hoort ze regelmatig klachten over. Zie bijlage.
A. Smit vraagt waarom er geen tafelcursus meer aan ouders wordt aangeboden. M. Dikboom geeft aan dat

dit twee jaar geleden is gebeurd op verzoek van ouders. De voorzitter geeft aan dat ouders die tafelen lid
moeten zijn van de NBB (niet spelend lid), omdat ze ais official optreden. Hier zijn kosten aan verbonden.
Het heeft daarom de voorkeur leden in te zetten voor verenigingstaken. E. v/d Beij geeft aan dater 103
spelende leden zijn. Z.i. moet het mogelijk zijn hiermee de taken als tafelaar en scheidsrechter in te vullen.
Leden zijn volgens het huishoudelijk reglement verplicht een scheidsrechterscursus te volgen. De voorzitter
antwoordt dat de situatie is gewijzigd: vanaf begin dit jaar moeten leden eerst een spelregelbewijs halen
voordat zij aan de scheidsrechterscursus kunnen deelnemen. Om die reden is dit voorjaar nog geen cursus
georganiseerd. Helaas zijn er nog steeds veel leden niet geslaagd voor het speiregelbewijs. Een deel is er
nog niet aan begonnen. C. Olthof vraagt wat het bestuur eraan doet om mensen aan te spreken op het niet
uitvoeren van hun verenigingstaken. De voorzitter antwoordt dat in het huishoudelijk reglement is
opgenomen dat schorsing van trainingen en wedstrijden plaatsvindt. Het is nu niet mogelijk om dit uitte
voeren, omdat er niemand is die deze taak uitvoert. Het bestuur heeft de intentie om meerdere kleinere
taken te creëren en meer ouders bij deze taken te betrekken. Daarmee wordt de grote taak die nu bij een
paar mensen ligt beter te doen. Vaak haken vrijwilligers af omdat de belasting te groot is. Het is beter het
totaal op meerdere schouders te leggen. Bij enkele taken is dit gelukt, zoals bijvoorbeeld het beheer van
Facebook bij C. Olthof en het beheer van de tenues bij A. Haverkamp. Er zijn ook taken die nog moeten
worden verdeeld: dit geldt voor het realiseren van schorsingen, maar ook voor het zoeken van sponsoren,
het verzorgen van nieuwsberichten in de lokale persen de teamoudertaken (zie agendapunt 11).
F. Benninga geeft aan dat er soms leden worden ingepland die hun lidmaatschap al hebben opgezegd. Er is
onvoldoende communicatie tussen de leden- en de wedstrijdadministratie. S. de Meijer beaamt dit. Er
wordt gezocht naar verbetering. Graag hoort ze dit soort informatie ook van trainers. Als ze het doorkrijgt
kan ze ernaar handelen. Een van de manieren om de inzet eenvoudiger realiseerbaar te maken is het zoveel
mogelijk plannen van de fihuiswedstrijden op dezelfde zaterdag. Hier wordt volgend seizoen op ingezet. S.
de Meijer geeft aan dat vanaf volgend seizoen verder teams worden ingepland voor het tafelen: van de
teamouder wordt verwacht dat hiervoor een indeling wordt gemaakt en dat inzet wordt bewaakt.
8. Secretarieel verslag
De secretaris informeert de vergadering over de activiteiten in het afgelopen seizoen. Zie bijlage.
9. Bestuur en commissies
Vaststellen rooster van aftreden bestuur
De vergadering stelt het rooster van aftreden ongewijzigd vast.
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Vaststellen rooster van aftreden kascommissie
De vergadering stelt het rooster van aftreden ongewijzigd vast.

10. Voorstel tot statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement Assist
De secretaris licht de achtergrond van de wijzigingen toe. De statuten waren al enkele jaren niet meer
gewijzigd. De naam van de voormalige sponsor moet verwijderd worden en de statuten moeten worden
aangepast op de verplichte artikelen van de NBB (conform statuten NBB). Nu is het zo, dat nadat de
wijzigingsvoorstellen op de website zijn gepubliceerd, vorige week bekend is geworden dat de statuten van
de NBB opnieuw worden aangepast. De secretaris heeft de nieuwe statuten bestudeerd en er is één
wijziging in de voorliggende nieuwe statuten van Assist nodig: de NBB kent geen onderafdelingen of rayons
meer. Assist is lid van de NBB en valt onder regio Noord. De secretaris past de tekst daar waar van
toepassing hierop aan.
Enkele wijzigingen worden specifiek benoemd, zoals de aanpassing van boekjaar, verenigingsjaar en de
verdwijnen van papieren toezending van stukken. F. Benninga vraagt waarom ervoor gekozen wordt om de
bepaling over niet-zondag vereniging te schrappen. Dit betekent dat de NBB Assist kan verplichten
competitie op zondag te spelen. T. Hollander zou de bepaling ook willen laten staan. de voorzitter geeft aan
dat er veel ontwikkelingen zijn binnen basketbal, zoals een driexdrie-competitie, 12 maanden basketballen,
buiten basketballen. Een niet-zondagbepaling is dwingend en beperkt Assist in de toekomst. Aan het
wijzigen van statuten is een ingewikkelde procedure en zijn behoorlijke kosten verbonden. Om die reden
wil Assist voor toekomstige flexibiliteit kiezen zonder nu al te beslissen ook daadwerkelijk op zondag te
spelen. Nier kan ook enige sturing op plaatsvinden door geen zaalruimte te reserveren op zondag. H.
Reitsema merktop dat het huren van zalen voor bijzondere evenementen op zaterdag door de hoge
bezetting vaak niet mogelijk is. Dan biedt een zondag uitkomst.
A. Smit meldt dat de tekst uit het bestuursbesluit (27-11-2015) en in artikel 5.1 uit het huishoudelijk
reglement niet overeenkomen. De secretaris controleert dit en past het huishoudelijk reglement aan. Ze
bedankt A. Smit voor het signaleren.
De vergadering is akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.
De secretaris licht de vervolgprocedure toe. Conform artikel 10.3 wordt een nieuwe ALV bijeen geroepen
binnen vier weken na heden.
11. Rondvraag/WVTTK
VOG
F. Benninga vraagt waarom er geen VOG is aangevraagd zoals vorig seizoen besloten. De secretaris
antwoordt dat dit i.v.m. beschikbare tijd niet is gelukt. Dit wordt komende zomer opgepakt, zodat komend
seizoen wel voor alle vrijwilligers betrokken bij Assist een VOG verklaring aanwezig is.
Trainingstijden en —dagen
A. Smit vraagt of het mogelijk is voor de zomer de trainingstijden en —dagen bekend te maken i.v.m.
opzeggen van andere activiteiten. De voorzitter legt uit dat de TC volgende week een concept rooster
vaststelt. Dit kan nog niet definitief worden bekend gemaakt, omdat definitieve toewijzing van zalen door
de gemeente niet eerder dan eind juni/begin juli plaatsvindt.
Trainingsperiode
T. Hollander vraagt tot wanneer er volgend seizoen wordt doorgetraind. De penningmeester an~woordi dat
er in de begroting van uitgegaan is dat het seizoen doorloopt toten met mei.
Sponsoring
T. Hollander mist in de toelichting op de begroting sponsorinkomsten van Van Yperenburg. De jasjes blijven
een aantal jaren gedragen door de coaches — is hier een jaarlijkse bijdrage aan gekoppeld. De voorfitter
antwoordt dat dit niet het geval is. Hij legt uit dat er op dit moment door meerdere mensen met
(potentiële) sponsoren wordt gesproken. Het bestuur wil graag een sponsordocument laten ontwikkelen en
een sponsorcommissie instellen die vanuit deze kaders afspraken maakt. Hiermee worden eenduidige
afspraken gerealiseerd. Er volgt een oproep via de nieuwsbrief.
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Assist damesteam
E. vd Beij vraagt in hoeverre het bestuur zich actief gaat inzetten om een damesteam te vormen. De
voorzitter geeft aan dat vier dames recreanten interesse hebben getoond om te gaan basketballen. Zij
trainen liever niet met de heren mee. Zodra zich een vijfde dame meldt wordt gestart met trainen. Wellicht
kan de activiteitencommissie een bijdrage aan werving leveren.
24 uurs basketbal challenge
De penningmeester vraagt de aanwezigen namens E. Spier, trainer H1 en organisator van de 24 uurs
challenge op 3 en 4 juni, of leden bijzondere, ludieke materialen hebben die ze gratis beschikbaar willen
stellen om te veilen. Hiermee wordt de bijdrage aan het KWF gevoed. Ideeën zijn getekende basketballen
of tenues, bjzondere foto's, kaarten voor wedstrijden enz.
Daarnaast zoekt E.Spier leden of ouders die mee willen denken over de invulling van activiteiten naast de
24 uurs challenge: driepunts koning enz. Op de dag zelf moet dit ook begeleid worden, omdat E. Spier zelf
bij het basketballen betrokken is.
Aanmeldingen voor beide zaken kan via: penningmeester@assistassen.nl
Certificering
De voorzitter meldt dat alle Assist trainers inmiddels gecertificeerd zijn tot Bt2 trainer.
Teamouder
Voorde niet-basketbal gerelateerde zaken binnen een team, zoekt Assist vanaf komend seizoen per team
een teamouder. Het gaat om het regelen van het vervoer, het wassen van de tenues, het indelen van
tafelaars, het communiceren van bijzonderheden, enz. Informatie en oproep vindt plaats via de
nieuwsbrief.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komsten inbrengen sluit de vergadering.
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Agendapunt - verslag wedstrijdsecretariaat
2015/2016

Rijlabels
Geen

Waarden
Totaalaantal
keer tafelen, Per
Team__

Totaalaantal
keer Fluiten, Per
Team

Totaal aantal wedstrijden
Zaalcommissaris geleverd, Per Team

1

65

HS1

5

MU10
~~~i ~i~~:i .

0
0

65
0

M U12-2

0
0

P,~i!J 12-3
P.~' U l~-1
M U14-2
P~,,1 U16 -1
~,
~~ ( ~'~~~~:,
VU16_ . ~
~J L:18

35
32
37
28
3
28
26
195...

0
0
0
0
0
0
37
0
0
24
191..

Eindtotaal
totaal aantal thuis wedstrijden
totaal aantal uit wedstrijden

0
8
0
14
7
4
11
12
1.4
10
0
8
7
95
103
106

Minder scheidsrechters en tafelaars, omdat MU18-2 is gestopt.
Leden ingedeeld die gestopt zijn, en niet meer meetellen.
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Agendapunt - secretarieel verslag
Grote Clubactie (najaar 2015)
In 2015 heeft Assist meegedaan aan de Grote Club Actie. De actie werd vanuit Assist georganiseerd door
Alice Smit. Alle leden hebben minimaal vijf loten verkocht. Leden konden meer loten verkopen. In totaal
zijn 840 loten gekocht. Drie leden die de meeste loten hadden verkocht werden tijdens een clinic met
spelers van Donar in het zonnetje gezeten ontvingen een mooi cadeau (bon Burned Basketbal, basketbal,
line-up Donarwedstrijd). In 2016 meldt Assist zich opnieuw aan voorde Grote Club Actie. Co6rdinatie door
de activiteitencommissie.
Sponsoring {2015/2016)
Door sponsoring van Van Yperenburg kon voor alle coaches een jasje worden aangeschaft.
Van de Rabobank is een sponsorbedrag ontvangen.
Wisseling secretariaat (januari 2016)
Monique Dikboom heeft in januari afscheid genomen als secretaris Assist. Het bestuur heeft haar hartelijk
bedankt voor haar inzet voor de vereniging.
Poieszactie (voorjaar 2016)
In februari 2016 is Assist opnieuw ingeloot voorde Poiesz Jeugdsponsoractie. Deze keer werd de Poiesz
supermarkt in Baggelhuizen toegewezen. De kinderen van U12 hebben actief meegeholpen aan deze
sponsoractie door op een zaterdag in de winkel mee te helpen met de muntjesactie. De eindopbrengst
bedroeg bijna € 900.
Gymnastiekvereniging Tynaarlo (voorjaar 2016)
De gymnastiekvereniging heeft voor haar uitvoering tenues van Assist geleend. Als tegenprestatie hebben
ze tijdens de uitvoering banners van Assist geplaatst ter vergroting van onze naamsbekendheid.
Activiteitencommissie (voorjaar 2016)
In april is de activiteitencommissie gestart met Heleen van Vulpen, Annette van der Veen, Hilde van Hoek
en Anninka van Burken. De activiteitencommissie zal activiteiten initiëren en coordineren. De eerste
activiteit is de Shoeby-VIP-avond, waarbij Assist leden en gasten kunnen shoppen tegen 10% korting. Assist
ontvangt over elke aankoop 10%voorde verenigingskas.
Daarnaast gaat de activiteitencommissie verenigingsactiviteiten als het ouder-kindtoernooi, verkoopacties
en voorlichtingsactiviteiten organiseren. De commissie wil graag gebruik maken van een flexibile schil van
ouders die bij enkele van de activiteiten willen helpen. Een soort flexpool die per activiteit benaderd kan
worden.
Statuten en huishoudelijk reglement (voorjaar 2016)
Dit voorjaar zijn de statuten en het huishoudelijk reglement getoetst aan de NBB stukken en daar waar
nodig aangepast en geactualiseerd. De wijzigingen staan elders op de agenda.
NBB en verenigingen
Assist overlegt periodiek met Jahn, Miliwïngs en Acquila over verenigingszaken. Binnenkort schuift ook
Hoogeveen aan. Het overleg is bedoeld voor kennis- en informatiedeling engeheel vrijblijvend. Veel
Notulen Algemene ledenvergadering Assist 20 mei 2016

verenigingen kennen vergelijkbare problematiek (teruglopend aantal leden, te weinig scheidsrechters, enz)
en doel van het overleg is elkaar te versterken met ideeën en incidentele samenwerkingen.
Het rayon Noord is opgeheven als afzonderlijke bond. Nederland kent nu een bond met een regio-indeling.
Er wordt gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan met als thema's het actief introduceren van 3x3 basketbal,
het wijzigen van de scheidsrechtersopleiding, het realiseren van een toename van leden, het maken van
een koppeling met andere sportenen het verbeteren van het systeem voor dewedstrijd- en
ledenadministratie.
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Simone Cone
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

mail@assistassen.nl
dinsdag 24 januari 2017 08:31
Simone Cone
Fwd: RE: RE: Re: offerte statutenwijziging

-------- Oorspronkelijke bericht -------Onderwerp: RE: RE: Re: offerte statutenwijziging
Datum: 2017-01-23 18:25
Afzender: Dennis Bouwmeester ~ NBB <dennis.bouwmeester@basketball.nl>
Ontvanger: "'mail@assistassen.nl"' <mail~assistassen.nl>
Beste Rina,
Deze wijzigingen zijn akkoord.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND
Dennis Bouwmees`er
Coordinator Landelijke Competities

Nederlandse Basketball Bond . Wattbaan 31-49.3439 ML Nieuwegein T +31. (0)30 75 13 520 . F +31. (0)30 75 13
522 . www.basketball.nl

DISCLAIMER
The information in this electronic mail message may be confidential, and only intended for the addressee. Should
you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately.
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en cie afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren.

-----Oorspronkelijk bericht----Van: mail@assistassen.nl [mailto:mail(a~assistassen.nl)
Verzonden: zaterdag 21 januari 2017 18:27
Aan: Competities NBB
Onderwerp: Fwd: RE: Re: offerte statutenwijziging
T.a.v. Dennis Bouwmeester
Beste Dennis,

In augustus afgelopen jaar ontving ik van jou het NBB akkoord op onze gewijzigde statuten. Inmiddels hebben we de
statuten bij de notaris gebracht en op advies van de notaris zijn enkele kleine zaken gewijzigd (met name omdat
inmiddels nieuwe wetsaanpassingen dit vereisten). De notaris geeft aan dat door deze wijzigingen opnieuw jullie
goedkeuring nodig is. Graag ontvang ik je bericht.
Hartelijke groet
Rina Tuinstra
Secretariaat Basketbalvereniging Assist Assen
-------- Oorspronkelijke bericht -------Onderwerp: RE: Re: offerte statutenwijziging
Datum: 2017-01-17 17:10
Afzender: Simone Cone <cone@notariskantoorvanpelt.nl>
Ontvanger: "'mail@assistassen.nl"' <mailCa?assistassen.nl>
Beste mevrouw Tuinstra,
Naar aanleiding van onderstaande ontvangt u bijgevoegd een aangepast ontwerp.
Net akkoord van de NBB zal moeten worden gegeven op het uiteindelijke ontwerp (waarna geen aanpassingen meer
worden gedaan).
Indien Assist akkoord is met het huidige ontwerp, ontvang ik graag een akkoord van de NBB en kan de heer
Reitsema contact opnemen voor het maken van een afspraak om de akte te tekenen.
Met vriendelijke groet,
Simone Cone

Mw. mr. S.C. Cone
Kandidaat-notaris

Oostersingel 5, 9401 JX ASSEN
Postbus 1035, 9400 BA ASSEN
T 0592 - 311115
E cone@notariskantoorvanpelt.nl
www.notariskantoorvanpelt.nl
Voor uw bezoek kunt u gebruik maken van de parkeerruimte achter het kantoor, bereikbaar via de inrit aan de
rechterzijde.
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WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van de akte vermeld. ------------------------------------------------------------------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld --entoegelicht. ------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte --geen prijs te stellen, van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en in -te stemmen met beperkte voorlezing en de inhoud van de akte. ___________________
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst ---door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----------------------
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