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Besluiten en conclusies uit de algemene ledenvergadering van 12 december 2013 

 

Aanwezig : 39 leden hebben de presentielijst getekend. 

Afmeldingen : 3 leden 

Aanvang : 20.45 uur 

Verslag : Harrie Opbroek 

 

1. Opening en mededelingen (Paul Reijns, vz).  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

 

Ter nagedachtenis aan de overleden leden Luuk de Veen, Wil Stroucken en Bart Verkerk 

wordt 1 minuut stilte in acht genomen.   

 

De voorliggende agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

 

 Ed van de Kleut is druk doende met de ontwikkeling van een nieuwe website; 

suggesties zijn zeer welkom en kunnen bij Ed aangedragen worden. 

 De aanbesteding voor de bouw van de MAB loopt; aannemers kunnen bieden tot 6 

januari opdat 24 januari 2014 geselecteerd wordt. 

 Voor de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw is een omgevingsvergunning nodig en 

moeten er aansluitingen worden gerealiseerd naar de nutsvoorzieningen. Hiervoor is 

gemeentelijke inspanning gevraagd. 

 Het DB is op uitnodiging op sportpark Terwaerden geweest en heeft kunnen zien hoe 

mensen van Radar zich aldaar met veel enthousiasme facilitair verdienstelijk maken. 

Gezien de beheerproblematiek (terreinen, gebouw, kleding en materialen) van de 

afgelopen jaren zou zulke samenwerking ook voor onze vereniging zeer positief 

kunnen zijn. Het overleg met Radar wordt gecontinueerd.        

 

2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 20 december 2012 (Harrie Opbroek, secr.)  

“121220 ALV verslag” wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Verslag Kascontrolecommissie ’12-’13  

De kascontrole is uitgevoerd door Antoine Vervlossen en Jos Schoumakers. 

Jos Schoumakers doet verslag van de bevindingen van de commissie en geeft nogmaals 

aan dat er behoefte ontstaat aan een goede procedure; de administratie wordt steeds 

ingewikkelder en de verantwoordelijkheid steeds groter.  

 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur overweegt om zich in de toekomst onder 

horizontaal toezicht te laten stellen. In dit model wordt de fiscale verantwoording a.h.w. 
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overgenomen door de accountant die daartoe voortdurend over de schouder meekijkt. 

Horizontaal toezicht vergt een hoge kwaliteit van de financiële administratie.      

 

In aanvulling op het verslag adviseert de commissie om i.p.v. een mondelinge 

overeenkomst een inkoopcontract te sluiten voor de aankoop van kleding en materialen, 

temeer omdat de vereniging een grootafnemer is en er sprake is van één hofleverancier.   

 

De commissie adviseert om décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid, 

hetgeen door de ALV wordt overgenomen. 

(zie bijlage “Verslag kascontrolecommissie, 10-12-2013”) 

 

4. Jaarrekening ‘12-’13 en begroting ‘13-’14 (Wim Simons, pm) 

 

Financieel jaarverslag 2012-2013  

 De uitgaven zijn ca. € 9.000 hoger dan begroot, o.m. door adviezen MAB en het 

kampioenschap (promotie hoofdklasse) van het 1
e
 elftal.      

 

Begroting 2013-2014 

 De huisvestingskosten zijn begroot op €50.000,- (+ ca. €22.000,-). Dit is incl. 

noodvoorziening en/of uitwijkkosten. 

 De wedstrijdkosten zijn begroot op €51.000,- (+ ca. 8.500,-) i.v.m. voorziene aanschaf 

wedstrijdkleding.   

De penningmeester licht toe dat tegenover deze hogere kledinguitgaven door het 

nieuwe kledingconcept ook verhoging van sponsorinkomsten staan. Het nieuwe 

concept waarbij ieder team gekleed wordt na het vinden van (3 jaarlijkse) voor-, 

achter- en mouwsponsors kost het 1
e
 jaar geld en verdient zich terug in de jaren 

daarna (c.q. levert dat – bij voltekening – zelfs geld op).           

 

5. Vaststelling contributie 2014-2015 
Het geagendeerde voorstel om de contributie 2014 – 2015 met onderstaande bedragen te verhogen, 

wordt met ruime meerderheid van stemmen overgenomen door de ALV en daarmee vastgesteld:   

 

 

Categorie Leeftijd Jaartermijn  Maandtermijn 

  wordt Was  Wordt Was 

DEF-jeugd 05 – 13 jaar € 164,50  € 162,00  € 13,70 € 13,50 

ABC-jeugd 14 – 18 jaar € 188,50  € 186,00  € 15,70 € 15,50 

Senioren > 18 jaar  € 212,50  € 210,00  € 17,70  € 17,50 

Niet-spelend  € 90,00  € 87,00  € 7,50 € 7,25 

≥ 50 lidmaatschapsjaren   € 25,00 € 25,00    

Kinderen 0 – 4 jaar kunnen lid worden en betalen slechts (eenmalig) het inschrijfgeld, zij 

kunnen pas met 5 jaar spelend lid worden. 

6. Benoeming bestuursleden en kascontrolecommissie 

Op voorspraak van het DB (her)benoemt de ALV: 
 

 Harrie Opbroek als secretaris tot 30-6-2016 

 Wim Simons als penningmeester tot 30-6-2016 

 Jaap Jan Slot (onder eigen voorbehoud) als voorzitter cie Jeugd tot 30-6-2016 

 John Janssen als voorzitter cie Damesvoetbal tot 30-6-2016 



Pag. 3 van 3 

 Sjarda van de Aar als voorzitter cie Evenementen tot 30-6-2015 (in de plaats tredend van 

Marlou Mingels) 

 Bert Bremen as voorzitter cie Bouw tot 30-6-2016   

 

7. Rondvraag 

 Frans Meertens vraagt hoe het zit met de aanschaf van tenues, omdat hij vaker bij 

teams allerlei kleding door elkaar ziet, m.n. bij de jeugd. 

De aanschafkosten voor kleding komen (formeel) nog steeds voor rekening van de 

leden, hoewel deze kosten, in ruil voor shirtreclame, de laatste decennia en m.n. voor 

de standaardteams in de regel door sponsoren is opgebracht. Het standaard kleden 

van ieder team door de vereniging brengt een forse verschuiving van de financiële 

huishouding met zich mee doch wordt (op enige termijn) wél nagestreefd en gezocht 

wordt nu naar het financieringsmodel daarvoor (zie ook agendapunt 4).         

 

 Sjaak Pepels vraagt wat de status is van het technisch beleidsplan en m.n. de rol van  

technische coördinator, nu Patrick Opbroek daar is weggevallen. De communicatie 

tussen het 1
e
 en 2

e
 team laat te wensen over. 

Martin Berkhof heeft deze rol vanuit zijn voorzitterschap cie prestatief overgenomen.    

 

 Jos Schoumakers vraagt naar de doelstelling van de website. Hij constateert dat 

procesinformatie lastiger te achterhalen is doordat er meer plaats is ingeruimd voor 

sponsoren. 

De nieuwe website is inderdaad nog in ontwikkeling en zal waar nodig worden 

bijgesteld. Verandering is altijd even wennen, maar uiteraard wordt gestreefd naar 

een evenwichtige opbouw tussen de diverse informatiesoorten en uiteraard is en blijft 

het snel vinden van actuele procesinformatie van essentieel belang!    

 

 Roy Karstenberg is van mening dat de contributie t.o.v. andere verenigingen de laatste 

jaren met zo´n 28 % en dus wel erg fors verhoogd is. Afgesproken wordt om het 

verloop bij te voegen bij het verslag (waarvan onderstaand acte).   

Het contributieverloop bij andere verenigingen is niet geheel duidelijk en in die zin 

ook niet relevant omdat onze vereniging haar eigen financiële verantwoording draagt. 

De laatste jaren heeft de vereniging een enorme kwaliteitsimpuls ondergaan en dat 

heeft uiteraard een prijs doch wordt, gezien de groei van de afgelopen decennia, 

kennelijk ook breed gedragen door de leden. De contributiebedragen bij andere 

sporten en elders in het land zoals bijv. de Randstad zijn vaak fors hoger; relativiteit 

is één dimensie maar mensen willen ook steeds meer value (quality) for money. Het 

besluitvormingsproces van de jaarlijkse contributievaststelling sec is - conform 

statuten – steeds tijdig aangekondigd en uitvoerig tijdens ALV beargumenteerd en 

besproken alvorens bekrachtiging plaatsvond met meerderheid van stemmen. Ook zijn 

de bedragen steeds op de website gepubliceerd in de betreffende verslagen.  

 

Contributieverloop 

 

Categorie 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15  

Sr. spelend 176,40 192,00 194,50 210,00 212,50     20 % 

Niet spelend   80,00   80,00   80,00   87,00   90,00     12 % 

ABC jeugd 152,40 168,00 170,50 186,00 188,50     24 % 

DEF jeugd 128,40 144,00 146,50 162,00 164,50     28 % 

 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 


