
  
     

  
  

Betreft: notulen 60e algemene ledenvergadering  dd 12 september 2019                                              
  
  
 

1. Opening en vaststellen van de agenda  
aanvang 9.05, aanwezig 120 leden, afmeldingen 25 
Speciaal woord van welkom aan ere leden. 
 

2. Notulen algemene ledenvergadering september 2018 
Geen opmerkingen 
Rondvraag: blij dat we alles opgevolgd hebben. 
Bart v. Duijnhoven: speeltoestel voor de kleinere kinderen? – U vraagt wij draaien ! Met dank aan Chris, 
Daisy en de club van 100 
Chiel Thijs: huidige beamer is matig; Afwachten na de verbouwing 
Klusploeg: Zolder moet nodig opgeruimd worden / is gebeurd 
Marcel de Bruin: mededelingen op de site zijn niet actueel 
Jos v.d. Berg: hoe moet het met de velden? – gesprek met gemeente 
Kitty Patrichi: In club app zijn de JO13 niet terug te vinden, is inmiddels opgelost. 
Frans Weemen: de wedstrijdverslagen op de site zijn oud, is aangepast. 
Geert Thomassen: Vitaliteitsfonds Gemeente / Excellent heeft meerdere aanvragen gedaan die allemaal 
afgewezen zijn. 
Marco Hendriks - aanschaffen meer materialen – done en shirts etc. doordragen als ze nog goed zijn – 
Daisy 
 

3. Mededelingen 
 Nog steeds extra aandacht voor sigaretten peuken op de stoep. 
 De netten omhoog en op de tegels. 
 Diegene die geen mail ontvangen voor de uitnodiging van deze ledenvergadering=>(Gewijzigd) E-

mail adres doorgeven aan Gertie via Excellent.oploo@gmail.com 
 Verlichting tussen Stevensbeek , Oploo en Westerbeek is nog steeds in behandeling bij de gemeente 

, dorpsraad. Excellent blijft de aandacht hierop houden 
 KNVB biedt diverse cursussen aan: bestuurders ; arbitrage ; voetbaltechnisch  / Excellent al actief 

30 september info avond over de tucht commissie (Wanssum) en Woensdag 2 oktober van 19.30 – 
22.00 een opfriscursus  voor onze scheidsrechters. 

 Leden die voor een bepaalde tijd in het buitenland verblijven kunnen voor die tijd ledengeld 
terugvragen via Rene Verberk. 

 Vrijwilligersavond: opzet wordt met aanhang. 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2018/2019 
Korte opsomming van verslag wat op website staat. 
 

5. Jeugdzaken 
Twan informeert de vergadering over jeugdzaken: 

 O19-1 najaarskampioen in 2e klasse en O13-1 (verliezend) bekerfinalist 
 Diverse vrijwilligers zijn ook in de zomer nog erg druk geweest om alles geregeld te krijgen (ook 

omdat er ouders/leden zijn die niet begrijpen dat je je niet op ieder willekeurig moment kunt 
afmelden) 

 Compliment aan Kadercommissie voor het invullen van de vacatures. 
 Update over samenwerking met SVS/WB. 

“Het Domein” 
tel. 0485-382798 
 
Postadres: 
Bus 2 
5841 CN Oploo 

mailto:Excellent.oploo@gmail.com


Enkele vragen volgen: 
Vraag: vanaf welk jaar selectie. Antwoord: we noemen dit niet selecteren, we proberen op een breed vlak 
passende teams te maken. 
Vraag: Kunnen we afmeldingen niet tegengaan door contributie eerder te innen. Antwoord: we denken niet 
dat we het hier mee oplossen.  
Vraag: wat is de reden dat ze stoppen, niet eens met indeling? Antwoord: De redenen zijn goed in beeld 
gebracht, indeling is er één van, er wordt gewerkt om deze afmeldingen tot staan te brengen. 
 
 

6. Vacatures 
Er zijn enkele vacatures (zie website) en Andre Vermeulen biedt zich aan voor de zondagmiddag ontvangst. 
 

7. Financiële jaarverslagen seizoen 2018/2019 
Conclusie Exellent is kerngezond ook financieel met dank aan Joris Verberk, Jeannette Weerts, Sandra 
Verberk en vele anderen. Enkele te benoemen punten: 

 2018/2019 positief resultaat Excellent van  € 10.464,34. 
 Inkomsten contributies en donateurs (rustende leden) blijven op peil. 
 Sponsoring en club van 100 (voorheen ballenclub) laat stijgende lijn zien. 
 Extra inkomsten uit kantine met name door acties op zondag van de seniorenteams. Voorziening 

getroffen voor jubileum van € 5.000. 
 Sportpark wordt perfect bijgehouden met minimale kosten. 
 Van de subsidie voor privatisering kleedlokalen van € 73.924 is door zelfwerkzaamheid en 

sponsoring nog € 22.205 over welke kan worden ingezet voor de verbouw van de kantine. 
 Extra punt om de stem uit te brengen op de Rabobank actie tbv LED verlichting. 

 
8. Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie 

Mark Thomassen krijgt namens kascommissie het woord en kort gezegd zag het er netjes uit. Nieuwe 
kascontrole commissie lid wordt Bart Jacobs. Met dank aan Mark voor de 3 jaren controle. 
 

9. Contributie 
Inning contributie in maart voltooid = OK. Uitleg waarom niet verhogen. We proberen in oktober contributie 
rond te sturen. 
Late afmelding gaan we wel factuur sturen om de KNVB administratie kosten door te belasten. 
 

10. Bestuursverkiezing (aftredend Arjan en Stephan, herkiesbaar Joost) 
Speciaal kort woord van dank aan Arjan en Stephan die resp. 8/7 jaar een bestuursfunctie hebben bekleed en 
veel goede zaken hebben betekend voor de club. Hiervoor hartelijk dank en ze ontvangen een attentie. 
Luco Rutten stelt zich verkiesbaar en Joost Cornelissen is herkiesbaar 
Sam Ermens en Jordi Cornelissen tellen stemmen. 98 voor, 0 tegen 
Hierdoor is bestuur weer compleet en wensen we Luco veel succes. 
 

11. Aanpassing kantine en accommodatie 
Door lopende zaken/beslissingen over accommodatie met/door de gemeente wordt de aanpassing van de 
kantine uitgesteld. Verwacht wordt om het zomer 2020 te realiseren.  
We zijn ongeveer energie neutraal door de huidige zonnepanelen en LED verlichting. 
 
Aanvullende info mbt sportpark. Er is een vergadering met DSV en Constantie over kunstgrasveld. DSV 
gaat vol voor kunstgrasveld. Constantie is er nog niet helemaal uit, Excellent wil eenzelfde financiele 
ondersteuning krijgen als de zusterverenigingen DSV en Constantia. Dit wordt dan of de aanleg van een 
kunstgrasveld (trainingsveld) of we gaan voor uitbreiding van het Domein (grond van Harrie Geling) met 
verlegging van het hoofdveld voor de kantine. Verder met de gemeente afspreken dat onderhoud velden van 
voldoende naar goed gaat.  
 

12. Jubileumfeest  
We staan aan de vooravond van 60 jaar Excellent en een speciale jubileum commissie is al 1,5 jaar bezig om 
een mooi feest op te zetten voor jong en oud en waar ook iedereen buiten Excellent welkom is.  Oproep aan 
iedereen om zoveel mogelijk te komen. Op 21 december volgt feest met officieel gedeelte en is ipv 
clubavond. Wordt gehouden in de Oude Heerlijkheid. 
 

13. Data activiteiten 2019-2020 
Idee van teams organisatie op zondag willen we doorzetten. Planning  hiervoor is bekend bij teams. 



Verder melding dat er gesprek heeft plaatsgevonden met Erwin. Erwin was kritisch over afgelopen jaar. 
Excellent is afspraken niet nagekomen en veel naar zich toe getrokken. 
In een goed overleg is het programma voor komend jaar doorgesproken en vastgelegd.  
 
Fusie perikelen 
Er is een bestuurlijk overleg geweest met SVS/WB/Excellent. We gaan door met de samenwerking op 
jeugdniveau. Daar waar mogelijk moeten we nadenken over een intensievere samenwerking. SVS dringt aan 
op verdere samenwerking / fusie op korte termijn. 
 
 

14. Rondvraag en sluiting  
Bianca Bongers: begonnen met poetsen, er is geen materiaal. Antwoord: Rene lost dit op. 
Alfons Kuijpers: opmerking t.a.v. overleg met La Marmotte. Als je een kroeg hebt dien je ook zelf dingen 
te regelen en daardoor raar dat wij iets moeten doen. Jos legt uit hoe we tot deze beslissing zijn gekomen, 
maar dat wij wettelijk gezien minder open mogen zijn dan we nu doen en daarom hebben we deze 
tegenprestatie aangeboden. Discussie volgt. 
Noud vd Stoel: waarom werk pinautomaat niet? Antwoord: Wordt geregeld, Tom Franssen is hier mee 
bezig.  
Marco Hendriks: werkt nieuwe verlichting hetzelfde?  Antwoord: korte uitleg volgt en later zijn ze met 
Rene Verbruggen nog gaan kijken. 
Niek Verhoeven: Waar staat verlichting klein veld. Antwoord: Is op gewone meterkast. 
Marcel de Bruin: Is verlichting hufterproof? Antwoord: Volgens installateur moet dit kunnen, ’s avonds wel 
alles uitzetten.  

 
Dank aan alle aanwezigen. Harrie Hubers Huppel trekt geheel volgens de traditie namens het bestuur aan de bel. Een 

rondje voor alle aanwezigen! 
Sluiting 22.00 uur 


