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Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering ´Bezuinigingen´ d.d. 4 oktober 2017 

 
Aanwezig : 41 leden hebben de presentielijst getekend 

Afgemeld : Henri Lechner, Jacques Pepels, Annika Pluymen, Fred Gillissen, Stefan van den  Brand     

en Ilke Brandsma 

Verslag  : Harrie Opbroek [secr] 

 

Paul Reijns [vz], opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

 

Deze bijzondere Algemene Ledenvergadering is bijeengeroepen vanwege de précaire financiële - en 

bestuurlijke situatie waarin de vereniging zich bevindt en de voorgestelde maatregelen om hieraan het 

hoofd te bieden.  

 

De combinatie van aanloopverliezen bij A gene Bek, teruglopende contributie (ledenaantal), teruglopende 

inkomsten uit evenementen (festival), teruglopende sponsorinkomsten en stijging van kosten ten opzichte 

van een te positief veronderstelde meer-jaren prognose heeft geleid tot de huidige financiële situatie 

(schuld-, en liquiditeitspositie) en het besef dat niéts doen tot faillissement leidt. 

Het wegvallen van Wim Simons vanwege hem moverende redenen in juni jongstleden, heeft de analyse en 

het opvangen van deze situatie niet echt vergemakkelijkt maar desalniettemin complimenten voor Wim die 

zich maar liefst 20 jaar(!) lang heeft ingezet als penningmeester van de vereniging. 

 

In de presentatie ´van last naar lust´ (voor leden op te vragen bij h.opbroek@ziggo.nl) wordt uiteengezet 

welke maatregelen, met onmiddellijke ingang en voor zover niet al geïnitieerd, nodig worden geacht om te 

komen tot een toekomstbestendige sportvereniging met een sluitende financiële exploitatie van voetbal en 

horeca en prioriteit bij aflossing van schulden en (ontwikkeling van) de jeugd: 

 

1. Onderzoek door huis voor de sport in opdracht van de Gemeente Heerlen (is in uitvoering, Q4´17); 

2. Aanstelling van een nieuwe penningmeester (ter vergadering stelt zich op uitnodiging niemand 

kandidaat); 

3. Ondersteuning door accountant (fiscaal vertegenwoordiging / samenstelling jaarrekening)  

4. Aanstelling van een commissie (Maurice Dunk, Jos Schoumakers, Bert Bremen, Rob Wingen, Rob 

Nijst, Frank Poulis en Harrie Opbroek) om de financiële huishouding van de vereniging op orde te 

brengen en de begrotingsdiscipline te versterken.  

 

De ALV stemt in met: 

• De volmacht verstrekking aan bovenstaande financiële commissie om bovenstaande opdracht uit te 

voeren (unaniem);   

• Vaststelling van de voorlopige begrotingen “voetbal” en “horeca” 2017-2018 zoals opgesteld door de 

financiële commissie en gepresenteerd op pag. 10 en 11 van de presentatie (unaniem);  

• De bijstelling van het sportieve ambitieniveau van het 1e herenelftal: “tering naar de nering zetten”, 

ook als daarmee huidige klassering onhoudbaar blijkt (36 voor, 5 tegen).        

 

De voorzitter sluit de vergadering.      
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