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Besluiten en conclusies uit de algemene ledenvergadering van 19 december 2016 

 

Aanwezig :  24 leden hebben de presentielijst getekend 

Afmeldingen :  6 leden 

Aanvang : 20.00 uur 

Verslag : Harrie Opbroek (secretaris) 

 

1. Opening en mededelingen  

Paul Reijns (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er wordt een 

moment van stilte in acht genomen i.v.m. het trieste overlijden van ons lid, Robbie Cuijpers, op 

15 april j.l.   

De agenda wordt (ongewijzigd) vastgesteld. 

 

Mededelingen 

 

• Het contract met de hoofdtrainer, Coocky Voorn, is verlengd t/m seizoen ´17-´18.   

• Het contract met Heineken is verlengd t/m ultimo 2017. 

• Inzake de rubbergranulaat volgt de vereniging, uiteraard met respect voor individuele keuzes, 

het standpunt van de eigenaar van de velden, de gemeente Heerlen.  

De gemeente stelt zich op basis van  wetenschappelijk onderzoek door het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op het standpunt dat bespelen van onze kunstgrasvelden 

(infill rubbergranulaat) niet schadelijk voor de volksgezondheid.     

 

2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2016  

Het verslag wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag Kascontrolecommissie 2015-2016  

Zoals eerder besproken in de Algemene Ledenvergadering is het bestuur in overleg met de 

accountant, Wolting & Versteegh om de financiële huishouding onder horizontaal toezicht te 

brengen; permanent toezicht door een externe accountant die ook de vereniging ten overstaan van 

de fiscus vertegenwoordigt. De eerste controle tijdens dat transitietraject betreft de jaarstukken 

´15-´16 die in concept aan de accountant zijn voorgelegd (i.p.v. aan de kascontrolecommissie).  

 

4. Realisatie 2015-2016 

Zie ook agendapunt 3. 

In overleg met de vergadering wordt afgesproken om te wachten op de accountantsverklaring en 

deze vóór aanvang van het volgende seizoen aan de ALV te overleggen. Tevens zal dan de 

begroting voor het seizoen 2017-2018 aan de ALV worden voorgelegd.            
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5. Vaststelling contributie 2017-2018  

De door het bestuur voorgestelde contributieverhoging (zie agenda), wordt geparkeerd tot de 

volgende ALV (uiterlijk juni 2017).  

 

6. Samenwerking Weltania 
Naar aanleiding van de resultaten van een sterkte-zwakte analyse door de ´werkgroep Feijen´ hebben de 

DB´s besloten de samenwerking te intensiveren en gefaseerd te streven naar een fusie in seizoen ´19-´20, 

het jaar dat beide verenigingen 75 jaar bestaan. Intensivering van de samenwerking moet leiden tot 

schaalvoordelen, vergroting van de bestuurskracht en het wervingsgebied alsook tot verbetering van de 

bezettingsgraad van de velden en oplossing voor een aantal ´gaten´ in de leeftijdspyramide van de jeugd.    

De ALV stemt unaniem in met de uitvoering van fase 1: de inrichting van een samenwerkende 

jeugdorganisatie `SJO Bekkerveld-Weltania´ voor het seizoen 2017-2018. In deze fase worden alle 

jeugdspelers ingebracht in de SJO doch blijven beide verenigingen juridisch zelfstandige lichamen met 

eigen bestuur en statuten. De SJO wordt (conform KNVB regels) aangegaan voor tenminste 3 seizoenen.   

 

7. Jeugdbeleidsplan 
Er wordt van gedachte gewisseld over het voorliggende jeugdbeleidsplan (Reijns, Arink).  

Het plan dat voorligt is een concept en wordt deze vergadering niet in stemming gebracht. 

 

8. Benoeming bestuursleden en kascontrolecommissie  

De ALV stemt unaniem in met het bestuursvoorstel om te (her)benoemen: 

• Paul Reijns als voorzitter tot 30-6-2020 

• Marcel Reijnders als voorzitter cie recreatief tot 30-6-2020 

• Rob Meisters als voorzitter cie sponsoring / PR tot 30-6-2020 

• Sjors van Velzen als voorzitter cie communicatie tot 30-6-2020 

 
 

9. Rondvraag 

• Jasper Ritschi spreekt dank uit voor de ontvangen bestuurlijke reactie m.b.t. zijn ingezonden 

e-mail over contributieverhoging. 

• Jan Kuipers vraagt aandacht aan de seniorenelftallen voor het binnen halen van de 

hoekvlaggen na het spelen van de laatste wedstrijd op een veld op de zondag. 

• Marcel Reijnders geeft aan dat er in eerdere jaren ook initiatieven tot samenwerking zijn 

geweest met Weltania maar dat die steeds verwaterden.  

SJO is serieus en gaat verder dan eerdere initiatieven; er ligt een intentieverklaring aan ten 

grondslag.               

 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 


