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ROEKOE ROEKOE  
 
Opnieuw een fantastisch jaar voor Basketbalvereniging Pigeons!  
 
Vooruit kijken is iets dat verwacht mag worden van een bestuur. Daarbij moeten wij ook reflecteren en 
kijken naar wat wij met elkaar hebben gedaan het afgelopen jaar. En wij zijn als bestuur megatrots op 
hetgeen wij met elkaar hebben bereikt het afgelopen jaar. Dit begon het jaar 2018 met een super Pigeons 
Day 2018 & oliebollenmixtoernooi. Dit was een activiteit waar nog lang over na gesproken is en wie weet 
krijgt het een vervolg dat het verdient.  In 2017 heeft er veel in het teken gestaan van het opzetten van 
onze Pigeons On Wheels. Iets dat een groot succes is geworden en waarmee wij een unieke 
basketbalverenging zijn in Nederland. Wij zijn als eerste vereniging in de regio en wellicht in Nederland die 
het aangepast sporten heeft weten te integreren binnen onze valide vereniging. Uiteraard zijn wij ook  
trots op onze andere teams die in 2017-2018 weer hebben laten zien waar Pigeons voor staat. En dat is 
basketbal en veel plezier! Maar een vereniging draait niet op zichzelf en is afhankelijk van al zijn   
vrijwilligers. Dit is iets dat wij dan ook niet onbenoemd laten. Samen met elkaar hebben wij ervoor 
gezorgd dat Pigeons is gegroeid van 130 leden naar 180 leden. Een groei waarmee wij als vereniging trots 
op mogen zijn. Zeker in een tijd waarin er steeds minder kinderen en volwassenen lijken  te kiezen om zich 
aan te sluiten bij een vereniging. Ook zien wij dat er steeds meer betrokkenheid komt vanuit de leden. 
Pigeons zit in de lift omhoog en op welk knopje er is gedrukt weten wij nog niet.  
 
Bestuur & Commissies    
In de samenstelling van het bestuur zijn er in 2017-2018 positieve ontwikkelingen geweest. Zo heeft 
Danielle van de Linden aangegeven het secretariaat te willen ondersteunen en hier zijn wij ontzettend blij 
mee. Want naast hand en spandiensten binnen het secretariaat brengt Danielle ook enorm veel kennis 
mee en helpt ze mee met de professionalisering van onze vereniging. Ook is er vanuit Pigeons On Wheels 
versterking gekomen binnen het bestuur. Zo heeft Isabelle Haring aangegeven het bestuur te willen 
versterken en dan met name gericht op de activiteiten van Pigeons On Wheels. Ook de komst van Isabelle 
binnen ons bestuur is van grote waarde. Wij willen vandaag aan de ALV vragen om in te stemmen met ons 
bestuurslid Isabelle Haring. Ditzelfde geldt voor ons derde aanwinst binnen het bestuur. Peter van der 
Voet is ingegaan op onze vraag om zitting te nemen in ons bestuur als algemeen bestuurslid. Ook deze 
vraag zal vandaag worden voorgelegd aan de ALV. Samen met Andreas Kiele vormt Peter de technische 
commissie en samen zijn ze momenteel onder meer actief met de teamsamenstelling voor komend 
seizoen. Ook nu is maar eens en voor altijd duidelijk dat je niet perse in Duiven hoeft te wonen om je 
alsnog onmisbaar te maken voor de club. Zo is het bestuur gezegend met Victor Ho die vanuit het 
 zonnige zuiden altijd maar weer alle wedstrijdzaken en ICTperikelen voor zijn rekening neemt.  
Wij spreken onze dankbaarheid uit en hopen dat Victor zijn club ook in de toekomst wil blijven steunen.  
 
Het afgelopen seizoen heeft Pigeons meerdere uitdagingen gekend. Denk aan de komst van Sportlink. 
Een enorme professionalisering die nu maakt dat ook basketbal mee is gegaan in de digitalisering. De 
persoon vanuit het bestuur die zich hier hard voor heeft ingezet is Agnieszaka Freij. Want naast de 
ledenadministratie heeft zij er bij iedere wedstrijd voor gezorgd dat de tablets aanwezig waren en dat alle 
wedstrijdinformatie van te voren inzichtelijk was in Sportlink. Dank gaat ook uit naar onze 
penningmeester Yosi Salter. Hij heeft erop toegezien dat het financiële weerstandsvermogen van Pigeons 
positief bleef en hij zag erop toe dat het geld op de juiste wijze werd besteed.  
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Dan hebben wij nog één bestuurslid die ook een zeer belangrijk aandeel heeft binnen het reilen en zeilen 
van onze vereniging, namelijk onze clubsecretaris Michiel Scholten.  
 
Michiel Scholten, een clubman in hart en nieren!              
 
Als stille drijvende kracht achter de ontwikkelingen die Pigeons heeft doorgemaakt de afgelopen jaren, 
mag Pigeons dankbaar zijn voor onze secretaris. Als voetballer op een basketbalcourt was het wellicht 
even wennen , maar wat Michiel typeert is dat hij een echte clubman is! Altijd was Michiel aanwezig 
wanneer er wedstrijden gespeeld werden. Was het om te fluiten, dan wel te tafelen of gewoon naar de 
wedstrijden te kijken. Michiel is altijd het vaste gezicht in Triominos. Toen de gemeente ons vroeg of wij 
een document wilde schrijven over de visie van Pigeons ten opzichte van het stimuleringsbeleid, was 
Michiel al begonnen met schrijven.  Maar ja, op datzelfde moment moesten er ook nog veel andere zaken 
worden geregeld zoals de vele mails beantwoorden die dagelijks bij het secretariaat binnenkomen, maar 
ook het invullen van de vele aanvragen, zoals offertes voor sportrolstoelen, subsidieaanvragen gemeente, 
Fonds Gehandicaptensport en andere organisaties. En wat denk je van het hele papieren archief 
digitaliseren? Ook dit heeft Michiel in samenwerking met Mikado weten te realiseren. Als we alle 
activiteiten die Michiel voor Pigeons heeft gedaan, dan kan er wel een dik document geschreven worden 
en dat gaan we nou niet doen. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg is het credo van Michiel.  
Hij heeft zich ingezet voor onze vereniging omdat hij gelooft in het feit dat Pigeons de gezelligste 
basketbalvereniging van de Regio is. Maar Michiel is niet alleen secretaris, maar ook nog topambtenaar in 
Doetinchem, vader van onze Lieke Scholten en man van Miranda Scholten. Ja ja, want naast Pigeons heeft 
Michiel ook een privéleven en dat vergeet je bijna, als je kijkt naar zijn aanwezigheid binnen onze 
vereniging. Vandaag legt Michiel zijn stokje neer als secretaris, maar dat wil gelukkig niet zeggen dat hij uit 
het bestuur stapt. Want ook de komende jaren wil Michiel zich blijven inzetten voor Pigeons, maar dan als 
Algemeen bestuurslid. Het bestuur van Pigeons bedankt Michiel voor al zijn werk wat hij heeft verricht 
voor de vereniging in de afgelopen jaren en wij zijn benieuwd naar al het moois dat hij nog voor Pigeons 
zal gaan brengen! 
    
Dat brengt ons tot het volgende officiële gedeelte van deze ALV 2018 en dat is om ons Erelid Andreas 
Kiele in het zonnetje te zetten.  
 
In basketballend Nederland kent iedereen wel die ene basketballer uit Duiven die kan schieten als een 
malle en die ook nog eens een zeer bekwaam scheidsrechter, coach en trainer is. Tja want wat heeft 
Andreas eigenlijk niet gedaan voor Pigeons? Als speler van Heren2, scheidsrechter, trainer coach van U16 , 
lid van de activiteitencommissie, lid van de Technische Commissie en vaak ook vraagbaak als het gaat om 
 basketbal gerelateerde vragen heeft Andreas laten zien dat Pigeons zijn club is! In 30 jaar heeft Andreas 
bij Pigeons vele functies beoefend en hij heeft alles binnen de vereniging wel meegemaakt. Hij heeft zich 
bewezen als een ware Mister Pigeons die zijn clubliefde boven alles zet!  Hij heeft zo’n beetje de alle 
bestuursleden zien komen en gaan, zelf nog deel uitgemaakt van vele besturen en ook het huidige bestuur 
voorziet hij gevraagd en ongevraagd van feedback. En daar ben ik als voorzitter en zijn wij als bestuur hem 
dankbaar voor.  Andreas Kiele mag dan een altijd een uitgesproken mening hebben, hij heeft een echt 
Pigeons hart en wij zijn blij met hem. Andreas heeft vele ideeën en wij hopen dan ook dat hij  nog 
jaren onze vereniging zal blijven ondersteunen en dat wij gezamenlijk nog vele successen gaan boeken!     
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Activiteitencommissie  
Het afgelopen jaar zijn er verschillende gave activiteiten georganiseerd. Telkens was het geweldig om te 
zien hope leuk de activiteiten ontvangen werden, maar het was ook duidelijk dat iedere keer weer 
dezelfde personen druk bezig waren met de organisatie. Wat wij graag zouden willen zien is dat er meer 
leden zich gaan bezig houden met het uitvoeren van activiteiten. Meerdere oproepen zijn er tevergeefs 
gedaan om nieuwe vrijwilligers te krijgen. Daarom heeft het bestuur besloten dat wij af willen van 
eenzijdig consumeren, maar dat activiteiten gedragen gaan worden door alle leden. Het bestuur heeft hier 
ideeën en een plan bij en wij zullen dit het komend seizoen aan jullie presenteren.  
Uiteraard staat het de leden of ouders te allen tijden vrij om de activiteitencommissie te ondersteunen. 
Interesse stuur dan een mail naar activiteitencommissie@depigeons.nl   
  
SAMEN ZIJN WIJ PIGEONS! 
Een club draaiend te houden is een leuke maar ook behoorlijke opdracht en dat kunnen wij niet alleen. 
Wij willen dan ook via deze weg beroep doen op al onze leden, ouders, familie enz,  om ons te komen  
Ondersteunen. Wil je iets voor ons betekenen stuur dan een mailtje naar info@depigeons.nl of bel onze 
voorzitter Taco Jansen 06 10707622   
 
Trainers en assistent trainers 
Een sterk technisch kader is van groot belang voor een vereniging. Wij zijn blij met ons kader en hechten 
hier veel waarde aan. Het kader is uitgebreid met twee internationals, die zich samen hebben ingezet om 
het team POW klaar te stomen voor de competitie. Jelmer van Brunschot en Dennis de Vries zijn ook 
komend jaar de twee trainers voor POW.  Daarnaast heeft Dennis aangegeven zich waar mogelijk ook in te 
willen zetten voor één van de overige teams.  
Ook blijft Twan Berkers aan boord van Pigeons en zal hij komend jaar een dames/ meisjesteam blijven 
trainen.  
Froukje Sanberg blijft onze trainer van het minivlaggenschip van Pigeons  U10. Ze krijgt hierbij 
ondersteuning van Brit, Lynn en Chantal.   
Amr Grayyeb blijft onze trainer van heren 1 
Geoffrey Sanders keert  weer terug op het Pigeons nest en zal komend jaar een team gaan trainen en ook 
Niels Schmitz blijft één van onze vaste trainers.  
Andreas Kiele, Henry Slot en Peter van der Voet blijven de trainers van U16 en ook Jeroen Freij zal 
assistent trainer blijven.  
De gezusters Polak, Danielle en Monique gaan komend jaar de U12 trainen en coachen en Guido en Earl 
zijn de vaste trainers van U14.  
 
Sponsoring  
Met betrekking tot sponsoring kan Pigeons wederom terugkijken op een mooi jaar en wij zien dat er 
alsmaar meer bedrijven komen die onze vereniging willen ondersteunen. 
Villa Optica Tenuesponsor Heren 1.  
Copper IM en BNR Schilders  Tenuesponsor Heren 2  
Nederrijn  Tenuesponsor Dames 1  
Gebra Infra en Stichting Goede Doelen Duiven en Westervoort  Tenuesponsor Pigeons On Wheels  
Bergh Special Products  spaakbeschermers Pigeons On Wheels 
Gemeente Duiven  sportrolstoel Pigeons On Wheels 
Fonds Gehandicaptensport  sportrolstoel Pigeons On Wheels 
Diverse bedrijven  Pigeons Day & oliebollenmixtoernooi  2018 
Verder is het bestuur in gesprek met verschillende bedrijven die mogelijk een team willen sponsoren. 
Zodra hier meer bekend over is zal dit weer met de leden worden gecommuniceerd.  
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Prijzen 
Ook in 2017-2018 heeft Pigeons meegedaan met verschillende verkiezingen en wij zijn meerdere 
malen in de prijzen gevallen.  
2017 Eerste plaats Verkiezing Vereniging van het Jaar van de gemeente Duiven 
2017 Eerste plaats Clubheld van de gemeente Duiven  
2017 Tweede plaats Uniek Sporttalent 2017 Pigeons On Wheels 
2018 Tweede plaats Duivense Sportverkiezing 2017 Pigeons On Wheels  
2018 Tweede plaats Duivense Sportverkiezing 2017 Sportfotograaf  
2018 Eerste plaats Verkiezing Vereniging van het Jaar van de gemeente Duiven   
Pigeons bedankt iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht op Pigeons of op één van de leden van 
onze vereniging! 
   
Clinics - Toernooien  
Het afgelopen jaar heeft Pigeons weer verschillende clinics en toernooien georganiseerd en ook heeft 
Pigeons weer meegedaan met de Koningsspelen. Dit jaar heeft ook team Pigeons On Wheels diverse 
clinics verzorgd en ook waren zij aanwezig tijdens de Koningsspelen.  Op onze Facebook en website staan 
alle foto’s van deze geweldige activiteiten.  
 
PigeonsMerchandise 
Inmiddels heeft Pigeons de meest uitgebreide webshop van heel basketballend Nederland en hier zijn wij 
erg trots op. Voor degene die het nog niet gezien hebben kijk op onze clubwebsite www.depigeons.nl  
In deze webshop staat allerlei basketbalmerchandise voorzien met ons prachtige clublogo (gesponsord 
door Copper IM). Wat interessant is om te weten, is dat er een percentage van de opbrengst van alle 
Pigeons merchandise die wordt verkocht, naar onze clubkas gaat, wat weer ten goede komt aan onze 
basketbalvereniging. Deze prachtige merchandise wordt ontwikkeld door Basketbaltotaal.nl en ook wordt 
 de webshop door BBT gehost. Voor meer informatie kijk op: 
 https://www.bbtshop.nl/clubshop/pigeons.html 
 
Stimuleringsbeleid  
Stimuleren in plaats van subsidiëren. Dat is de kern van het nieuwe Stimuleringsbeleid. Stimuleren van 
onze samenleving en ons rijke verenigingsleven met een toekomstbestendig bestaan en meer zekerheid. 
Dit betekent een andere manier van samenwerken, zowel voor de verenigingen, stichtingen en andere 
organisaties, maar ook voor de gemeente. Maar het levert veel op, voor beide partijen: een gezonde 
toekomstbestendige relatie voor de samenleving. 
In gesprekken met de gemeente is duidelijk naar voren gekomen dat Pigeons een voorbeeldverenging is 
en dat wij met elkaar de juiste weg zijn ingeslagen. Aan het bestuur nu de taak om onze visie en 
meerjarenbeleid in een overzichtelijk document te gieten om vervolgens te kunnen presenteren aan de 
gemeente Duiven. Het bestuur informeert de leden hierover tijdig. 
 
Slotwoord  
Het zijn de leden die onze vereniging sterk maakt. Het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat Pigeons 
kunnen vliegen. Iedereen binnen onze vereniging telt en doet mee. Met elkaar dragen we zorg voor onze 
mooie club en maken deze club nog groter. Met trots beweren wij dat Pigeons de Gezelligste 
basketbalclub van de Liemers is en ik weet zeker dat wij hard op weg zijn om de meest geweldige 
vereniging te worden van het hele land.    
 

Taco Jansen 

    SAMEN ZIJN WIJ PIGEONS 
    ROEKOE ROEKOE 
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