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Algemene ledenvergadering vv Beuningse Boys 2020-2021  

Datum: 10 januari 2022 

Aanwezig: 
Bestuur: Kees Broekman (Voorzitter), Aidan van Veen (Jeugdcommissie), Arno Daals (Penningmeester), 
Gert van Beek (Technische Commissie), Vincent Tromp (Activiteiten), Erik Vermeulen (Commercie), Susan 
Cobussen (Communicatie en Social Media) 
 
Leden: Gerard Arts, Sjonnie Baars, Ad Baijens, Henry Bakhuis, Mark Bakker, Marij Bekkema, Job 
Bekkema, Geert Benders, Bernhard van Bon, Sidney van den Broek, Lieke Broekman, Bram Broekman, 
Mayke Burgers, Alberto Ciancio, Rafael van Donk, Henry van de Eijk, Raymond van Ewijk, Jos Gelden, Jos 
Gotz, Harm van Gruythuisen, Hans Hermsen, Leon Hermsen, Ton Hijmans, Jurrien van Ingen, Ron 
Jansen, Henny Jeukens, Joris Joosen, Han Kamps, Cor Kersjes, Maickel Koot, Mark Kouwenberg, Mark van 
Loveren, Megan Mengende, Patrick Mulders, Joris Peer, Corina Schoonderwoerd, Patricia Seelen, Patrick 
Steer, Vincent Teeuwissen, Wim van Vonderen, Alexander Vonk, Pim van Wijk, Michiel Zegers, Gerhard de 
Zwaan 
  
Afwezig met kennisgeving: 
Leden: Ron Schouten, Cees Sengers, Bertil Bruisten, Henny van de Vrande, Wolfgang Hendrix, Rene 
Nicolasen, Ellis van Leth, Jack Muller, Fleur Gelden, Ronald van Engelen, Rob van Horssen. 
 
Notulist: Sandra Teeuwissen 
 

1. Opening 
Kees Broekman, voorzitter Beuningse Boys, opent de vergadering via Teams om 
20.00 uur en heet iedereen welkom. Speciaal woord van welkom aan Cor 
Kersjes die na ziekbed toch graag aan wilde haken bij de ALV. Kees wenst hem 
namens het bestuur een goed herstel. 
 
Regels betreft online vergaderen (alle microfoons op mute etc.) worden 
uitgelegd. 
 
Minuut stilte voor iedereen die ontvallen is afgelopen jaar.  
 
In verband met de coronapandemie afgelopen jaar vele woorden van dank aan 
de JC/ TC die het voor elkaar kregen om de jeugd aan het voetballen te houden. 
Ook dank aan Wolfgang Hendrix, de corona specialist die samen met een 
commissie de overheidsregels en alles wat hiermee te maken had tijdig op de 
site kreeg. Dit resulteerde dat er binnen de vereniging een duidelijke lijn was. 
Ook de ouders bedankt die voor de handhaving op het park zorgden. 
Groot woord van dank ook voor de groep/leden 18+, senioren, vrijwilligers en 
verenigingsdeelnemer, die het hardst getroffen zijn vanaf medio oktober. Dat de 
contributie gewoon betaald werd was voor het bestuur een hart onder de riem. 
Kees bedankt ook de Gemeente Beuningen en het bestuur van de Beuningse 
Boys voor alle inspanningen. 
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2. Vaststelling agenda 
Punt 4 en 5 worden samengevoegd. 
Bestuur Stichting Parkbeheer Beuningse Boys is afwezig, hierdoor vervalt dat 
agenda punt. 
Punt 9 nieuw kascommissie lid, Sjonnie Baars, ter vervanging van Alexander 
Vonk. 
 

 
3. Mededelingen 

Speciaal woord van dank aan de vrijwilligers door tijdens de corona 
maatregelen toch van alles te organiseren voor de leden waar mogelijk. En de 
veldploeg die veel werk heeft verricht. 
 
I.v.m. het stemmen dienen we op te nemen of er mensen aanwezig zijn die 
geen lid zijn. En of er meerdere leden op 1 emailadres zijn ingelogd in deze 
online meeting.  
 
Jubilarissen 2020 en 2021 helaas is het door corona niet gelukt de jubilarissen 
te huldigen daar zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 een speciale avond 
voor georganiseerd worden. 
 
Er zijn geen mededelingen vanuit de leden. 

 
4./5.  Jaarverslag bestuur over seizoen 2020 - 2021: notulen ALV 2021 | 

financieel jaarverslag 2020 - 2021 | verslag kascommissie 
 
 Notulen ALV is vastgesteld. 
 
De conceptbalans per 30 juni 2021 had een vermogenstotaal van € 133.359,-- 
(vorig jaar € 167.733,-). Deze daling wordt veroorzaakt door een lager saldo 
rekening courant, maar daar staat tegenover een fors lager bedrag aan 
kortlopende schulden. Het eigen vermogen is licht gestegen met het resultaat 
over het boekjaar  
 
De concept Winst- en Verliesrekening sloot af met een klein positief saldo van € 
4.367,-- (tegen een winst van € 899,-- in voorgaand boekjaar). De 
kanttekening bij dit resultaat is dat het saldo uit "normale exploitatie" een 
verlies laat zien van € 12.678,-- (tegen een negatief exploitatieresultaat van € 
7.714,-- in vorig boekjaar). 
  
Doordat de vereniging van de (rijks)overheid Covid-19 steun en een subsidie 
heeft ontvangen van in totaal € 20.045,44 en daarnaast een bijdrage ad € 
2.000,-- van stichting "er zit iets bij wa" heeft gekregen komt er per saldo toch 
een positief saldo uit over het boekjaar 2020-2021. 
 
De in de resultaatrekening opgenomen inkomsten en uitgaven zijn op 
deskundige wijze verantwoord en overzichtelijk weergegeven. De 
kascontrolecommissie adviseert om de gekozen verwerking van de Covid steun 
(kasstelstel i.p.v. permanence) voort te zetten omdat pas na ontvangst van de 
vergoeding de bedragen definitief zijn. 

 
Het resultaat over het afgelopen boekjaar is in het eigen vermogen verwerkt. 
 
De eindsaldi in de balans per 30 juni 2021 van de bankrekeningen komen 
overeen met de betreffende dagafschriften. 
De kascontrolecommissie heeft vorig jaar geconstateerd dat de verwerking van 
de bijdrage van de jeugdleden voor de Zwaluwenactie verbeterd moet worden. 
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De verbeteradviezen zijn overgenomen. 
De afgelopen jaren heeft de kascontrolecommissie de administratie van de 
vrijwilligersvergoeding kritisch bekeken. Deze adviezen zijn door het bestuur 
opgepakt en in het boek- en sportjaar 2019-2020 zijn de verbeterde contracten 
voor het eerste gebruikt. Ook dit boekjaar hebben wij een controle uitgevoerd 
op deze vergoedingen en de aanwezigheid van een vrijwilligersovereenkomst. 
Het bestuur heeft verklaard dat er met iedereen die een vergoeding krijgt een 
overeenkomst is afgesloten. 
In lijn met het in oktober 2019 aangenomen besluit om de kwaliteit, 
onafhankelijkheid en continuïteit van de kascontrolecommissie te waarborgen, 
zal er elk jaar één lid van de kascontrolecommissie aftreden. 
 

 6.  Contributie 2021 – 2022 
 
De gevolgen van de wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen en de 
energiecrisis gaat ook niet ongemerkt voorbij aan de vereniging en de cijfers. 
Kijkende naar de inflatiecijfers van de laatste kalenderjaren en de huidige 
genoemde zaken is er ons inziens een aanpassing van de contributie noodzakelijk 
voor een gezonde toekomst. Wij stellen de vergadering dan ook voor in te 
stemmen met een verhoging van 6.50 per lid. De leden gaan hiermee akkoord. 
 

 
7. Ereleden, aanpassing statuten 

 
Verzocht wordt akkoord te gaan met een aanpassing van artikel 5.1,5.2 en 5.3. 
Zodat we op ieder nader te bepalen moment iemand kunnen voordragen als 
erelid, dit dient altijd wel eerst langs het bestuur en de vrijwilligers commissie 
te gaan ter voorlegging en goedkeuring.  De leden gaan akkoord. 
 
We willen Rob van Horssen en Marij Bekkema benoemen tot erelid.  De leden 
gaan akkoord.   

 
8. Toelichting SPBB 

 
Het bestuur is in overleg met SPBB omtrent de opzet en samenwerking naar de 
toekomst. Door omzetting van het kalenderjaar zijn er nog geen cijfers 
overlegbaar. Indien er vragen zijn verzoeken wij u deze door te geven zodat wij 
ze met de stichting op kunnen nemen. 
Er zijn geen vragen. 

 
9. Wisseling en benoeming kascommissie en bestuur 

 
Kascommissie: 
Alexander Vonk verlaat de kascommissie, Sjonnie Baars zal deze taak 
overnemen. 
Leden akkoord. 
 
Bestuur: 
Aftredend als secretaris: Natasja Gijsberts 
 
Hans Gout verkiesbaar als bestuurslid – Leden akkoord 
Sandra Teeuwissen verkiesbaar als secretaris – Leden akkoord 
 
Herkiesbaar: 
Arno Daals als penningmeester – Leden akkoord 
Kees Broekman als voorzitter – Leden akkoord 
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10.  Rondvraag 

  
Er zijn geen vragen/opmerkingen 

  
11. Sluiting 

 
Kees verteld nog dat er een nieuw 5-jarige overeenkomst met Grolsch is 
aangegaan. Willem Hovinga wordt bedankt voor zijn inspanningen hierbij. 
Helaas kan de vergadering niet afgesloten worden met een gezamenlijke 
fysieke proost. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. 
 Kees sluit de vergadering om 21:30 uur en bedankt iedereen voor zijn/ haar                   
aanwezigheid en hopelijk tot snel op de Ooigraaf. 

 

  


