
           

 

Notulen Algemene Ledenvergadering  

13 oktober 2017 
 

     
1. Opening en mededelingen door de voorzitter: 

De 76e Algemene Ledenvergadering wordt geopend door de voorzitter Ties Pronk, 

met de volgende mededelingen: 

- Er wordt stilgestaan bij de personen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn:  

  Gerard Sleijters, Adrie van der Heijden, Mart Meulendijk en Ad van den Brand. 

- Frans van den Besselaar is gekozen tot vrijwilliger van ’t jaar. 

- Aantal meisjes vanuit Eritrea die inmiddels in Boxtel wonen, wilden lid worden van 

  de vereniging. Er is de nodige aandacht aan besteed  maar helaas is het mislukt.  

  Zij kwamen hun afspraken niet na.  

- Er zijn kledingkasten gemaakt in kleedkamer 1 en2, met dank aan Cor van de Broek. 

- Jeu de Boules toernooi is afgelast in verband met te weinig deelname. 

- WSD stopt per 21 januari as met bemiddeling onderhoud van het sportcomplex. 

  Boc heeft samen gezeten met DVG, LSV en ODC om dit project uit te besteden.  

- Parkeerplaats blijft een probleem en is nog steeds een discussiepunt met de 

  Gemeente. 

- Uitbreiding van de kleedkamers wordt ter zijner tijd op teruggekomen. 

- Op dit moment is prioriteit 1 het energiezuinig maken van het complex. 

- Zorg van het bestuur zijn de boetes van de KNVB, totaal Euro 1.450,-. 

 

2. Ingekomen stukken: 

 Diverse afmeldingen voor deze ledenvergadering. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2016: 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

     4. Jaarverslag 2016-2017 door Kiki Karssemakers: 

 Nadat iedereen na het fantastische jubileumfeest zijn hoofd weer leeg gemaakt had 

 zijn wij bij onze vereniging vol goede moed aan het nieuwe voetbalseizoen begonnen. 

 

 Het kunstgrasveld ( veld 3 ) is in de loop van augustus opgeleverd en is officieel 

 geopend met een oefenwedstrijd tegen onze vrienden van DVG waarbij de aftrap werd 

 verricht door wethouder Eric van de Broek die nog altijd lid is van onze vereniging. 

 

 Daarna werd het rumoerig omdat het TV programma Zembla naar buiten bracht dat de 

 rubber korrels ziekte verwekkende stoffen zouden bevatten.  

 

 In opdracht van  minister Edith Schippers heeft het RIVM extra nader onderzoek 

 gedaan naar de door Zembla  aangegeven effecten en gerapporteerd dat het veilig is 

 om te trainen en te voetballen op de kunstgrasvelden.  



 Ook een nader onderzoek van de Europese commissie heeft de bevindingen van het 

 RIVM op ongeveer gelijke wijze bevestigd. 

 

 Wetenschappers schijnen elkaar in alle gevallen aan het werk te willen houden. Deze 

 week is wederom een Zembla uitzending geweest over dit onderwerp. Hieruit is naar 

 voren gekomen dat het regenwater welke wordt afgevoerd vanuit de kunstgrasvelden 

 door aanraking met de korrels, het sloot en grondwater zou vervuilen.  

 

 Het bestuur heeft het standpunt dit voor kennisgeving aan te nemen en zich strikt te 

 houden aan de richtlijnen vanuit de KNVB, het ministerie, de vereniging van 

 Nederlandse gemeenten en het RIVM. 

 Na zeer veel overleg en discussies met de gemeente is er uiteindelijk toestemming 

 verleend om 7 eikenbomen te rooien die langs de rand van veld 3 voor veel vervuiling 

 zorgden. 

 

 Het voetbalseizoen is bij de senioren aangevangen met 9 zondag elftallen en een 

 veteranen elftal op zaterdag. Deze situatie is stabiel gebleven ten opzichte van het 

 seizoen daarvoor.  

 Uitdaging is wel om een goede doorstroming te realiseren vanuit de oudere jeugd naar 

 de senioren om het aantal senioren elftallen in stand te houden. (iedereen wordt steeds 

 een jaartje ouder). 

 

 De website van onze vereniging is om kosten te besparen wederom vernieuwd middels 

 een nieuwe overeenkomst met voetbalassist waarbij wij onze dank uitspreken aan Tim 

 Didderiëns die belangeloos de overgang van de vorige website naar de nieuwe 

 geregisseerd heeft. 

 Vanuit de nieuwe website worden de schermen in de kantine aangestuurd en is er een 

 mogelijkheid ook facebook en twitter te voeden.  

 Voor de leden is er de mogelijkheid de App voetbalassist te downloaden op uw 

 telefoon waardoor iedereen per minuut op de hoogte kan zijn van een aantal relevante 

 zaken die spelen bij uw vereniging. 

 

 Het bestaande en gebruikte digitale wedstrijdformulier is met ingang van dit seizoen 

 vervallen en vervangen door de KNVB  wedstrijdzaken app. Groot compliment voor 

 alle gebruikers van deze app bij BOC. Het is zo goed als foutloos verlopen. 

 

 Het bestuur blijf zich zorgen maken over het betalingsgedrag van een aantal leden. 

 Wij hebben soms het gevoel dat leden zich niet realiseren dat onze vereniging ook de 

 rekeningen aan onze crediteuren tijdig dient te voldoen. 

 Wij ontkomen er niet aan maatregelen te nemen als leden structureel de contributie 

 niet tijdig voldoen. 

  

 Helaas hebben wij moeten besluiten met de uitgave van BOC en Bal te stoppen. 

 Gebrek aan vrijwilligers heeft ons doen moeten besluiten om te stoppen met dit 6 á 7 

 per jaar uitkomende blad. 

 Het bestuur is van mening dat wij de zaken die wij organiseren met iedereen in deze 

 vereniging alleen op een verantwoorde wijze kunnen doen als er voldoende assistentie 

 is om het ook zo goed mogelijk te doen. 

 Trajecten waar geen vrouw-mankracht voor is gaan we dus niet aan. 

 

 Er zijn stapjes en zelfs stappen gezet in de ontwikkeling van BOC. Namens het 

 bestuur van onze verenging willen wij iedereen hartelijk bedanken die zich op een 

 geweldige manier ingezet heeft voor BOC in het seizoen 2016/2017. 



 

5. Jaarverslag Junioren / Pupillen door Gerdie van der Schoot: 

 De boodschap tijdens de vorige algemene ledenvergadering was duidelijk. Groei in de 

 breedte! Nou daar konden we mee aan de slag. 

 

 We zijn, o.a. de jeugdcommissie die momenteel bestaat uit 5 leden: Toine van 

 Krieken, Wout Koppens en Arri Nijmeijer, May Kuijken en Gerdie van der Schoot.  

 Jan Staats, vele jaren lid van de jeugdcommissie, heeft helaas vanwege 

 gezondheidsredenen zijn taken neergelegd. We danken Jan voor zijn tomeloze inzet en 

 hopen op beterschap.  

 

 Op de zaterdagen tijdens de jeugdwedstrijden is er ondersteuning door John van 

 Breugel, Jack Didderiëns , Ad van Gils, Ties Pronk, Ahmed Qoubbane en Robert van 

 de Velden op het wedstrijdsecretariaat. 

 Behalve dat Robert actief is op het wedstrijdsecretariaat begeleidt hij ook de 

 jeugdscheidsrechters. Sinds kort heeft hij hier een assistent bij in de persoon Sven 

 Valk. Samen zorgen zij ervoor dat er op de zaterdagen bij elke wedstrijd van de jeugd 

 een scheidsrechter of sinds kort een spelbegeleider aanwezig is. Momenteel zijn er 

 acht jeugdscheidsrechters actief. Lucas Dirkx, Luc Groenendaal, Lars van Hamond, 

 Raoul van den Nieuwenhuijzen, Feico Schellekens, Joep van den Oetelaar, Tijn 

 Steenbakkers en Sven Valk 

 

 Halfweg het seizoen hebben we afscheid genomen van Mark van der Steen, als Hoofd 

 Opleidingen en Voetbalzaken. Hierdoor ontstond een uitdaging binnen de vereniging, 

 met name bij de jeugd. Dit bleef niet onopgemerkt bij enkele zeer actieve leden die dit 

 spontaan hebben opgepakt. Kevin Brusselaars, Marco Voets, Barry Schelle, Bart Van 

 Der Weide, Hans Poirters, John van de Langenberg, Maichel Van Esch, Michael 

 Ossenblok, Renzo Dielemans en Twan Bolsius.  

 In eerste instantie moesten er gaten gedicht worden. Wat zoals Ties altijd zegt ‘best 

 lastig is met 11 gaten in de dijk en maar 10 vingers’. Met name de onvrede binnen de 

 jeugd en hun ouders moest uit de wereld geholpen worden. Door veel praten, want dat 

 bleek toch wel het grootste probleem: de communicatie, en spijkers met koppen slaan 

 is het seizoen toch nog tot een goed einde gebracht.   

 Circuittrainingen werden geboren. In eerste instantie om een goed beeld te krijgen van 

 alle spelers binnen de jeugd en hiermee de juiste indelingen voor het nieuwe seizoen te 

 maken. Die trainingen bleken zo’n groot succes dat deze inmiddels zijn uitgerold in de 

 wekelijkse trainingen bij het basisplan. Naar alle waarschijnlijkheid worden deze ook 

 spoedig uitgerold naar het middenplan. 

 Dan was er nog de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen pupillen. Onder zes en 

 Onder zeven zouden twee tegen twee gaan spelen maar de onderlinge verenigingen 

 spraken, met goedkeuring van de KNVB, af om de huidige vorm, vier tegen vier, niet 

 te wijzigen. Bij de categorie hoger, onder acht en onder negen, werden echter wel 

 enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze teams bestaan sinds dit seizoen uit zes spelers 

 in plaats van zeven. Verder gaan zij op een kleiner veld voetballen en verandert de 

 scheidsrechter in een spelbegeleider.  

  



 De uitslagen van de wedstrijden staan niet meer centraal en worden door de KNVB 

 niet meer geregistreerd voor de buitenwereld, deze  worden uiteraard wel gebruikt om 

 de sterkte van een team te bepalen en de juiste indeling per klasse te maken.  

 Het plezier staat dus voorop!!  

 Al snel werd de conclusie getrokken dat er veel behoefte was aan coördinatoren voor 

 elk plan. Een aanspreekpunt voor elke categorie. Iemand waar ouders, spelers en 

 vrijwilligers terecht kunnen met hun vragen.  

 Maichel van Esch meldde zich direct voor het basisplan. Waar bij het middenplan 

 Michael Ossenblok zich beschikbaar stelde als contactpersoon. Marco Voets was 

 gezien zijn rol in de TC, waar de aansluiting met het eindplan duidelijk aanwezig is en 

 trainer JO17-1, bereid om tijdelijk deze rol te vervullen. Sinds mei zijn zij echter actief 

 in deze rol dus wat tijdelijk in deze is, is mij niet helemaal duidelijk. Mocht er 

 vanavond iemand aanwezig zijn die deze rol van Marco wil overnemen die kan zich 

 direct na de algemene ledenvergadering bij mij melden, ik stel hier mijn vakantie 

 graag voor uit.☺ 

 Omdat de meiden met ingang van dit seizoen ook via het BME-plan gaan werken en 

 Wout Koppens het iets te druk kreeg met meer dan 100 voetballende meiden is Jelle 

 van der Steen bereid gevonden om binnen deze categorie de rol van coördinator op 

 zich te nemen. 

 Dan hebben we nog de mini’s en de mini mini’s. Ook hiervoor stonden enkele BOC-

 vrienden voor op. Onder leiding van René Rabou ontstond een nieuw 

 begeleidingsteam. Jacky van Homelen, Michael Ossenblok, Evy Timmers en na een 

 lange periode van afwezigheid, Hetty Mosink. Wat zijn we blij dat ze weer terug is!  

 Zaterdag 2 september was het dan zover! Een spectaculaire opening van het seizoen 

 bij de mini’s en mini mini’s. Met als kers op de taart de introductie van onze eigen 

 mascotte Bockie.  

 Bockie wordt vanaf dit seizoen betrokken bij vele activiteiten. Zo zal hij onder 

 begeleiding van Jessica Brusselaars elke thuiswedstrijd van het eerste elftal met de 

 Pupil van de Week de aftrap verzorgen. 

 Wederom dit seizoen 8 kampioensteams waarvan twee mini-teams maar liefst in het 

 najaar en voorjaar kampioen zijn geworden. In het najaar werden JO13-2, JO13-4, 

 JO11-1, JO9-2, MO13-1, mini 1 en mini 2 kampioen en in het voorjaar JO9-1, mini 1 

 en mini 2. 

 Een mooi resultaat dat tijdens de Dag der Kampioenen resulteerde in een groot 

 rood/wit gehalte. 

 Het lopende seizoen zijn we gestart met 1 team onder 19, 2 teams onder 17, 3 teams 

 onder 15, 3 teams onder 13, 4 teams onder 11, 4 teams onder 9, in september werd 

 daar nog snel een team aan toegevoegd om uiteindelijk met vijf teams de competitie in 

 te gaan, 2 teams onder 8. Twee elftallen meisjes onder 15, twee elftallen meisjes onder 

 13, 1 meisjes zevental onder 11 en een team meisjes onder 9. Als klapper op de 

 vuurpijl zijn de mini’s dit jaar gestart met vijf mini-teams. 

 Het aantal actieve jeugdleden is momenteel 336. Dit is ongeveer 35 meer ten opzichte 

 van vorig jaar. 

 

  



 De invulling van het kader van de prestatieve teams is komende seizoen als volgt:

 JO17-1:  Marco Voets en Robin Groenendaal; 

 JO15-1:  Barry Schelle en Boy Brusselaars; 

 JO13-1:  Joop van der Schoot en Ricardo van Hamond 

 JO11-1:  Kevin Brusselaars, Patrick van Weert, Bart van de Weijden en Dimitri 

   van Dijk; Dit lijkt veel maar doordat dit team meer dan twee  

   trainers/leider heeft hoeft elk kaderlid niet persé elke training aanwezig 

   te zijn. 

 JO9-1:  Lars Timmers en Sander van Casteren; 

 JO8-1:  Renzo Dielemans; 

 

 Bij de overige teams zijn het vaak de ouders die als trainer en/of leider optreden. In 

 veel gevallen zijn ook jeugdleden betrokken bij de trainingen en de coaching van de 

 teams. 

 De activiteitencommissie bestaat uit Marie-Louise Boender, Dionne van Geffen, Tibor 

 Groenendaal, Daniëlle Hosewol, Danny Leijten, Cecile van Putten, Geert van de Ven 

 en Kay van Putten 

 Afgelopen seizoen werden er diverse activiteiten georganiseerd zoals het darten, 

 Sinterklaas, de spelletjesdag, het zeskamp en het jeugdkamp. 

 

 Met het oog op de toekomst en de plannen die inmiddels uitgewerkt worden moet de 

 groei in de breedte gaan lukken. Zeker met zo’n enthousiast team binnen de jeugd dat 

 van aanpakken weet.  

 

6.  Jaarverslag Technische Commissie door Barry Schelle: 

Terugblik naar seizoen 2015-2016, dieptepunten waren de degradatie en de 

trainingsopkomst. 

 

Voor seizoen 2016-2017: 

- Promotiewedstrijden Boxtel 1 en 2, 

- de positieve trainingsopkomst van de selectie, 

- de (wedstrijd) instelling. 

 

Nieuwe Technische staf bestaat uit: 

- Ronals Boudewijn 

- John van de Langenberg en Hans Poirters 

- Ivar van Putten 

 

Het BME-plan wat onderdeel is van het Technisch jeugd Beleidsplan van RKSV 

Boxtel, is uitgebreid besproken.  

- Het BME-plan is door de Werkgroep Opleiding en Voetbalzaken in samenwerking 

  met de Technische Commissie (TC) opgesteld als leidraad voor de jeugdopleiding 

  om de gestelde doelen uit het technisch jeugd beleidsplan te verwezenlijken.  

  De HOV (a.i.) is verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van het BME-plan 

- Het BME-plan is een handboek voor trainers en coördinatoren bij het uitvoeren van 

  de activiteiten binnen de jeugdopleiding van RKSV Boxtel.  

- Het BME-plan is een handboek dat ieder seizoen opnieuw geëvalueerd wordt met  

  de betrokken HOV, TC, trainers en coördinatoren waarbij het BME-plan steeds  

  weer wordt aangepast aan de wensen en eisen van de vereniging RKSV Boxtel. 

 



 Join(t)Forces programma.  

 Dit jaar willen wij het oefenprogramma ook bij RKSV Boxtel introduceren om 

 knieblessures bij jeugdspelers te voorkomen.  

 Join(t)Forces is zowel een warming –up als oefenprogramma ter preventie van 

 knieblessures (met name voorste kruisbandblessures) ontwikkeld voor de jeugd tussen 

 Aanmelding12-18 jaar.  

 Dit programma duurt 10-20 minuten en dient 2-3x per week uitgevoerd te worden 

 binnen de reguliere trainingen.  

 Hiermee neemt de kans op een knieblessure met 50-70% af en zorgt het voor een 

 verbetering van het sportprestatievermogen.  

 Ouders dienen toestemming te geven om filmbeelden te gebruiken. 

 

7 Verslag Sponsorcommissie door Ties Pronk 

 Aanmeldingen van talenten is helaas uitgebleven, er is een gebrek aan commerciële 

 mensen. Er zijn kleine stapje gemaakt. 

 Langs het hoofdveld staan nu ongeveer 100 borden waarvan 75 betaalde.  

 Om iets terug te geven aan de sponsoren wordt er op 17 november een avond 

 georganiseerd met als spreker John van Zweden, de Haagse verf- en 

 behangondernemer die in 2002 bestuurslid werd van de voetbalclub Swansea City.  

 

8 Verslag Commissie normen & waarden dor Coen Verbeek. 

De kracht van de normen- en waardencommissie binnen onze vereniging huist eerst 

en vooral in de preventieve werking ervan.  

Allerlei mogelijk sancties kunnen worden voorgesteld door de Commissie en worden 

opgelegd door het bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

opgelegde sanctie. 

De laatst behandelde casus dateert van maart 2016. In totaal werden in de afgelopen 

10 seizoenen, 21 casussen aan de commissie voorgelegd, daarbij waren 28 mensen 

betrokken.  

De Commissie komt 2x per jaar naast de eventueel te behandelen casussen.  

De commissie bestaat ui Christ-Jan van Gils, Coen Verbeek, Kees Mosink, Jo van de 

Langenberg en Hetty Mosink. 

Patrick van de Velden heeft inmiddels het lidmaatschap van de Commissie opgezegd, 

belangstellenden kunnen zich altijd aanmelden. 

De commissie zal jaarlijks verantwoording afleggen in de jaarvergadering. Oprecht, 

integer en weloverwogen zet de Commissie haar werk voort. 

 

9 Verslag Stichting beheer accommodatie RKSV Boxtel, door Henry Hosewohl 

De Stichting is opgericht naar aanleiding van de aanleg van het kunstgrasveld, 

genoemde Stichting heeft 24% BTW te verrekenen met de fiscus en 6% BTW 

richting vereniging. 

Verder dient de Stichting een klein beetje winst maken en de accommodatie in te 

stand houden. 

Korte uitleg van Henri: 

Inkomsten   Euro 54.000 

Kosten vrijwilligers  Euro   6.700 -/- 

Diverse kosten  Euro 44.000 -/- 

Postitief saldo  Euro   3.300 

 

 

 

 

 



10 Verslag penningmeester en behandeling begroting door Edwin 

-Door Edwin wordt er een duidelijke uitleg gegeven over de baten en lasten.  

 Saldo tekort   Euro 28.771 

 Overschot kantine  Euro  23.892 

 Saldo overschot  Euro    4.879 -/- 

 Balansbezittingen eigen vermogen ongeveer Euro 120.000. 

 

- Bij de Rabobank kan er in november een project ingediend worden voor sponsoring, 

  klanten kunnen stemmen op het project, veel stemmen geeft meer gelden. 

- Hoogte van de wedstrijdkosten worden belicht. Alle boetes zijn door de vereniging 

  betaald. In de toekomst gaan deze kosten doorbelast worden aan de spelers. 

- De voorzitter laat een contributie-overzicht zien waaruit blijkt dat RKSV Boxtel  

  het laagste contributiebedrag heeft van de regio. 

- De bierprijzen inkoop- / verkoopprijs liggen bij de vereniging op lijn! 

- Een speciaal woord van dank aan Helma van de Ven, zij verzorgt elk kwartaal de 

  inning van de contributie-gelden en de achterstanden hierin. 

 

11  Verslag kascommissie 

De commissie bestaat uit Gerard Smits, Jack Hermans en Perry Valks. 

Zij hebben op 2 oktober de financiële boeken van de vereniging inclusief kantine 

ingezien. De commissie vindt de vrijwilligersvergoeding wat aan de hoge kant. 

Samengevat: de kascommissie verleend decharge. 

 

12  Verkiezing leden van de kascommissie: 

  Perry Valks stopt met de kascommissie, Harold Potters zal zijn plaats innemen. 

 

13 Rondvraag: 

 Gerard Smits wil hiervan graag gebruik maken. 

 De vereniging wil in de breedte blijven groeien, als we blijven eten en drinken moet 

 dit lukken.  

 Verder wil Gerard inhaken op de vrijwilligers en vergoedingen, dit blijft moeilijk, er 

 blijft spanning op zitten. Zijn voorstel is om een paar verstandige mensen te zoeken 

 die samen brainstormen welk vrijwilligerswerk er gehonoreerd dient te worden en 

 welk niet en deze voorstellen voor te leggen aan het bestuur. 

 

14 Dechargeren bestuur: 

     Met applaus wordt het beleid door de ledenvergadering goedgekeurd 

 

15 Verkiezing bestuursleden: 

      Aftredend conform rooster is Ties Pronk. Jongere mensen zouden de leiding moeten 

 pakken. Ties wil onder voorwaarden  met 1 jaar verlengen. Met een luid applaus wordt 

 dit goedgekeurd. 

  

16 Sluiting: 

  De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.  

  De penningmeester deelt mede dat de drankjes voor deze avond voor rekening van de 

  vereniging zijn. 

 

May Kuijken, notulist 

 


