
 

 

NOTULEN DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. BOEKEL SPORT  25 maart 2021 

1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter, Paul vd Berg, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de 
67e algemene ledenvergadering van Boekel Sport. Het betreft een speciale vergadering omdat nog 
nooit eerder in de geschiedenis van Boekel Sport er een digitale ALV is geweest.  
 
De voorzitter bedankt vervolgens iedereen die zich ook in dit moeilijk seizoen, op welke wijze dan 
ook, heeft ingezet voor Boekel Sport. Een speciaal woord van dank is er voor onze sponsoren. Ook zij 
zijn Boekel Sport in deze periode Boekel sport blijven steunen.  Ondanks deze moeilijke periode 
zorgen zij voor het financieel gezond houden van onze vereniging.  
 
2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 31 oktober 2019. 

De notulen zijn zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris, 

Maurice Emonds, voor het opstellen van de notulen. 

 

3. Bestuursverkiezing.  

Aftredend en herkiesbaar zijn Paul vd Berg en Jorg van Doren. 
De secretaris, Maurice Emonds, geeft aan dat het bestuur zeer verheugd is dat beiden zich opnieuw  
herkiesbaar hebben gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De algemene  
ledenvergadering stemt vervolgens in met het herbenoemen van deze twee bestuursleden.  
 
Nieuwe bestuursleden Roel van Lankveld en Jan Bergmans 
De voorzitter geeft aan dat beiden al enige tijd naar volle tevredenheid in het bestuur meedraaien. 
Roel heeft de functie als jeugdvoorzitter van Robin Gruijters overgenomen. Met al zijn 
voetbalervaring zit Roel op de juiste plek in deze rol. Jan vervult binnen het bestuur de PR taken. 
Daarnaast brengt Jan vanuit de beroepservaring ook veel kennis in op het gebied van veiligheid- en 
gezondheidsprocedures. De algemene ledenvergadering stemt vervolgens in met de benoeming van 
deze twee nieuwe bestuursleden.   
 

4. Financieel verslag over het seizoen 2019 – 2020. 

Op het moment dat de penningmeester, Gerdy Jonkers, een toelichting op de cijfers wil geven laat de 

verbinding haar in de steek. De secretaris geeft vervolgens een korte toelichting op de financiële 

cijfers over het vorig seizoen. Ten aanzien van de opgenomen begroting geeft de secretaris aan dat 

deze, gezien de tijd waarin we zitten, met een korreltje zout gezien kan worden. Als bestuur hopen 

we dat door de corona pandemie niet te veel op onze financiële positie hoeven in te leveren. We 

maken zoveel als mogelijk gebruik van de subsidiemogelijkheden van het Rijk en daarnaast zijn we 

ook met de gemeente in overleg over de verschuldigde huur. Uiteraard berichten wij bij de volgende 

ALV wat exact de financiële consequenties zijn voor Boekel Sport. 

 



                                     

Alle financiële documenten over het seizoen 2019-2020 zijn gecontroleerd door de 

kascontrolecommissie bestaande uit: Mark Jacobs, Niek Schuijers en Bert vd Heijden. Deze 

commissie heeft aangegeven goedkeuring te kunnen aan de financiële administratie. De voorzitter 

vraagt hierdoor om de penningmeester decharge te verlenen over de boekhouding seizoen 2019-

2020. De vergadering stemt hier mee in. De voorzitter bedankt Niek Schuijers voor zijn deelname in 

de kascontrolecommissie. Als nieuw lid van de kascontrolecommissie meldt Wim Bouwmans zich 

aan. 

5. Investeringsplan van V.V. Boekel Sport voor de jaren 2021-2025. 

Door Eric van Houtum, voorzitter accommodatiecommissie, wordt een korte toelichting gegeven op 

het investeringsplan. Speerpunt in het investeringsplan is het aanleggen van een automatische 

beregeningsinstallatie. Zoals bekend heeft Toon van Hout de afgelopen jaren ontzettend veel tijd 

besteed aan het beregenen van de velden. Als bestuur beseffen we dat Toon dit niet altijd zal kunnen 

blijven doen waardoor we naar andere oplossing zijn gaan kijken. Enige tijd geleden zijn we op 

bezoek geweest bij Venhorst waar al een automatische beregeningsinstallatie aangelegd is. De 

ervaringen hiermee zijn bijzonder positief. Er kan veel effectiever gesproeid worden, kosten veel 

minder tijd en bespaart energie. Met de gemeente zijn we in overleg om de vervangingsinvestering 

voor de grasmat van veld 5, zijnde € 21.000, hiervoor in te zetten. Daarnaast kan er een subsidie 

(BOSA) aangevraagd worden waardoor door Boekel Sport een bedrag van ongeveer € 10.000 

geïnvesteerd moet worden. Als de algemene ledenvergadering kan instemmen zal na dit seizoen met 

de aanleg gestart kunnen worden. De ALV kan hier mee instemmen. 

6. Vaststellen contributie seizoen 2020-2021.  

Het bestuur heeft het voorstel om geen verhoging van de contributie door te voeren. Binnen het 

bestuur is ook overleg geweest over het eventueel terugstorten van contributiegeld over het 

afgelopen seizoen in verband het vervallen van trainingen en competitiewedstrijden. Uiteindelijk is 

de keuze gemaakt om geen teruggave te doen maar om zodra er weer mogelijkheden zijn om extra 

activiteiten te gaan organiseren om de binding met de club weer te versterken.  

7. Jubilarissen. 

Omdat de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet heeft kunnen plaatsvinden is het bestuur bij de jubilarissen 

op bezoek geweest. De jubilarissen dit jaar zijn; 

60 jaar lid:  Ries vd Elzen 

50 jaar lid:  John van Deursen 

25 jaar lid:  Jan vd Ven, Jacky van Berkel, Ruud Donkers, Pieter Donkers, Gerry vd Zanden,  

              Johan vd Wijst, Frans de Bruijn 

 

8. Rondvraag. 

Ries vd Elzen vraagt zich af hoe het kan dat het de 67e algemene ledenvergadering kan zijn terwijl de 

club niet zo lang bestaat. De voorzitter geeft aan dat er in het verleden waarschijnlijk meer dan 1 

vergadering in een jaar zijn geweest. Vervolgens vraagt Ries naar de stand van zaken van het 

kunstgrasveld. De secretaris zegt dat we hierover nog steeds in overleg zijn met de gemeente. Het 

proces verloopt erg moeizaam maar we hebben de hoop nog niet opgegeven. 



                                     
 

 

Wim Bouwmans vraagt of de automatische beregeningsinstallatie ook geschikt is indien er toch op 

veld 2 een kunstgrasveld komt. Eric geeft aan dat er dan enkele aanpassing gedaan moeten worden 

maar dat het gebruik mogelijk is. 

 

15. Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng tijdens deze vergadering en sluit deze bijzondere 

67e algemene ledenvergadering van v.v. Boekel Sport. 

 

De secretaris,  

Maurice Emonds 

 


