Notulen van de Algemene leden vergadering Triple Threat
Datum: 25 augustus 2021
Voorzitter opent de vergadering met de agenda.
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Terugblik seizoen 20/21 Corona
Trainingen/wedstrijden
Door de maatregelen rondom het coronavirus was het niet het seizoen wat wij voor ogen
hadden. Lange tijd hebben we niet kunnen trainen en zijn er veel wedstrijden geannuleerd.
Dit heeft niet alleen voor ons als club veel nadelen gebracht maar vrijwel de gehele
competitie is hierdoor gestopt. Hierop hebben wij als club geacteerd en gezocht naar
mogelijkheden. Dit hebben wij samen met de gemeente Haarlem gedaan. Door de constante
wijziging in mogelijkheden duurde het even voordat we met een oplossing konden komen. In
maart is er een mogelijkheid gecreëerd om buiten trainingen te kunnen faciliteren. Hierdoor
was er gelukkig weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te kunnen trainen.
Vraag:
Heeft de uitbraak van het coronavirus geleid tot het verlies van leden?
Antwoord:
Ja, we hebben een uitstroom gezien maar gelukkig ook weer een goede instroom. Dit heft
elkaar per saldo op.
Restitutie
Ondanks de bovenstaande oplossingen waren de voorzieningen om te trainen niet zoals u
van ons gewend bent. Als bestuur hebben wij gekeken naar mogelijkheden om iets te
kunnen betekenen in een eventuele premierestitutie. Ook hebben wij contact gezocht met de
Nederlandse basketbalbond en andere basketbalclubs om te kijken naar een passende
oplossing. Helaas is gebleken dat het vooralsnog niet mogelijk is om dit te realiseren. Op dit
moment zijn wij nog in gesprek met SRO over de facturen m.b.t. zaalhuur. SRO heeft de
facturen aan Triple Threat on hold staan en hangen als een zwaar van damocles boven ons
hoofd. SRO is van mening dat deze facturen betaalt moeten worden zolang de regering niet
heeft besloten dat SRO in aanmerking komt voor een subsidie voor de geleden
inkomstenderving. SRO beroept zich op de algemene voorwaarden van de zaalhuur. Wij
hebben Allard gevraagd om hier met een juridische blik naar te kijken en te onderzoeken of
er mogelijkheden zijn om deze facturen te crediteren. Tot die tijd blijven deze facturen open
staan.
Ook heeft de NBB in beginsel toezeggingen gedaan m.b.t. gemaakte kosten. Echter hebben
wij een minimale terugboeking mogen ontvangen aan scheidsrechters kosten.
Daarnaast zijn er door de coronauitbraak onvoorziene kosten geweest, denk aan de
overdekte mogelijkheid om te trainen, coronatesten (voor de wedstrijden in de eredivisie) en
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bijvoorbeeld de bestickering. Dit ondanks de eenmalige gift vanuit de overheid. Dit was niet
kostendekkend.
Het verschil met andere verenigingen is dat Triple Threat geen eigen zaal heeft en hierdoor
altijd afhankelijk is van externe partijen.
Het bestuur houdt jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Begroting
Ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Is goedgekeurd.
Er is een tekort op de begroting. Momenteel zijn wij bezig met het binnen halen van
sponsors. Er wordt een openingsevent georganiseerd met partners, dit zou ook moeten
leiden tot inkomsten.
Contributie 2022
Het bestuur heeft gekeken naar de indelingen van de teams en de te verwachten uitgaven
en is hierbij tot de conclusie gekomen dat de contributie voor het nieuwe seizoen niet
verhoogd hoeft te worden. Mede door het afgelopen seizoen en het uitblijven van een
restitutie zijn wij tot dit besluit gekomen.
Vraag:
Verwachten jullie een verhoging van de contributie in de toekomst?
Antwoord:
Ja, die verwachting is er. Dit omdat de kosten voor bijvoorbeeld zaalhuur zijn gestegen.
Een stijging in de contributie zal evenredig zijn mocht dit nodig blijken.
Jaarrekening
Is voorgelegd aan de leden, ook deze is goedgekeurd door de leden.
Dames eredivisie
Wij zijn verheugd dat wij de eredivisie hebben teruggebracht naar Haarlem. Het doel is om
binnen drie jaar mee te draaien in de top. Echter zullen we dit moeten bijstellen. Dit in
verband met het vroegtijdig verlaten van een aantal spelers en de coach. Ondanks deze
tegenvaller gaan wij met frisse moed het nieuwe seizoen tegemoet. Waarbij jonge spelers de
kans krijgen te presteren op het hoogste niveau.
Academy
Het eerste jaar van onze eigen academy heeft veel gebracht. Veel mooie ervaringen en ook
een aantal zaken waar wij het nieuwe seizoen mee aan de slag gaan. Door het uitbreiden
van de trainingsmogelijkheden en hierdoor in te zetten coaches zijn de kosten hoger dan het
afgelopen jaar. Dit zorgt voor een stijging in de contributie van €75,-.
Statutenwijziging
Triple Threat is voornemens de statuten te wijzigen van een basketbalvereniging naar een
Omnisport vereniging. ‘
Basketbalvereniging Triple Threat wordt door stichting Laureus verzocht om trainingen en
wedstrijden te organiseren op het gebied van voetbal. Omdat wij de mensen en de middelen
daarvoor in huis hebben, willen wij daarvoor zorgen.
Hiervoor is het noodzakelijk om de statuten te wijzigen. Voorgesteld wordt voortaan vermeldt
‘sport en recreatie’.
Dit zal voor Triple Threat resulteren in meer subsidies en mogelijkheden om sporten te
faciliteren en organiseren.
Om deze wijziging door te voeren is een stemming nodig onder de leden. Minimaal 2/3 van
de leden moet aanwezig zijn bij deze stemming. Helaas waren er onvoldoende leden om de
stemming te houden. Wij zullen over vier weken een nieuwe stemming houden.
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Overige vragen:
Vraag:
Zijn er voor mijn kind een minimaal aantal speelminuten.
Antwoord:
Nee, dit is aan de coach. Echter zullen we kijken naar de mogelijkheden in het tweede team.
Zodat hij wel aan zijn speelminuten komt.
Vraag/opmerking:
Continuïteit in communicatie wordt gemist.
Reactie:
Bestuur heeft hierop geacteerd, communicatie student is aangetrokken en zal zorgen voor
het onderhoud aan de website en communicatie via nieuwsbrieven.
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