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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 september 2019. 
 

 

Aanwezig: 63 stemgerechtigde leden 
Afgemeld: 29 leden. 
 
1 Opening 
 
Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 
 
Openingswoord voorzitter: 
Het afgelopen seizoen is voor het eerste goed verlopen. Zo goed dat ze in de nacompetitie voor 
promotie mochten mee spelen. Ze bereikte de finale die in Heijen tegen Esteria werd gespeeld. 
Helaas verloor ons eerste deze finale, maar het was een heugelijke dag. 
Het 3e werd ongeslagen kampioen in de 6e reserve klasse en promoveert naar de vijfde reserve 
klasse. 
Bij de jeugd geen teams kampioen geworden. Voor een uitgebreid jaarverslag van de secretaris 
verwijst de voorzitter naar de internetsite van GFC’33.  
 
2 Notulen  jaarvergadering 12 oktober 2018 
  
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd. Met dank aan de samensteller. 
 
3 Financieel jaarverslag 
 
Nadat het financieel jaarverslag aan de leden is uitgereikt geeft de penningmeester, Frans Theelen 
een toelichting. 
 
Opmerkingen uit de vergadering: 
Jos Clevers: Waarom blijft het bedrag op de spaarrekening zo hoog. Wat wordt hier mee gedaan? 
Antw. Penningmeester: Van dit bedrag is 77433 euro gereserveerd aan voorzieningen. Er blijft dan 
60.000 euro over. Gelet op de verliezen die we de afgelopen jaren hebben gehad zou dit betekenen 
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dat we net voldoende reserves hebben om 5 jaar te overbruggen. 
 
4  Verslag kascommissie 
 
De kascommissie bestaat uit de leden Thei Breukers en Mike van Dijk. Zij hebben de financiële 
stukken over het afgelopen jaar gecontroleerd. Wel vragen ze een toelichting op de kantine marge, 
omdat dit niet duidelijk is. 
De penningmeester geeft aan dat deze marge te laag is en dat onderzocht gaat worden hoe dit 
komt en hoe we deze marge kunnen verbeteren. 
De kascommissie heeft vastgesteld dat de financiële zaken van het afgelopen jaar goed zijn 

verwerkt. De leden van de kascommissie stellen dan ook de vergadering voor om bij handopsteking de 
jaarrekening goed te keuren en décharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur 
Hieraan wordt door de vergadering gehoor gegeven.  
Frans bedankt de heren van de commissie. 
 
5 Verkiezing kascommissie 
 
Nieuwe kascommissie blijft bestaan uit de leden Mike van Dijk en Thei Breukers 
Jasper van der Weegen meldt zich wederom als reserve-lid. 
De voorzitter bedankt allen. 
 
6  Begroting 
 
De penningmeester, Frans Theelen geeft aan dat er geen begroting wordt gemaakt. Het blijkt 
namelijk dat de afgelopen jaren niet veel van de begroting klopt. Een begroting is volgens de 
statuten ook niet verplicht.  
 
7 Mededelingen 
 
Grubbenvorst verenigt zich. 
Xander Boers geeft toelichting: 
In Grubbenvorst is door 24 verenigingen besloten om samen te gaan werken. Zoals in Horst, ”afslag 
10” en Sevenum “Expeditie Sevenum”. Drie verenigingen zien hier voorlopig van af. 
Het zijn verenigingen op het gebied van sport, cultuur maar ook scholen. 
Men heeft drie doelen geformuleerd: 

1. Op korte termijn. Kijken of er samengewerkt kan worden. Bijvoorbeeld door een combi 
lidmaatschap aan te bieden. 

2. Middellange termijn. Komen tot een verenigingsbureau waarin bepaalde zaken samen 
worden gedaan. Bijvoorbeeld de ledenadministraties of de financiële administraties. 

3. Lange termijn. Eén accommodatie waarin alle verenigingen samen gebruik van maken. 
De voorzitter dankt Xander voor de toelichting. 
 
Vrouwenvoetbal 
In Horst is een initiatief gestart om vrouwen de gelegenheid te geven toch te voetballen ook al zijn 
er te weinig vrouwen bij de eigen vereniging. GFC’33 heeft aanvankelijk mee gedaan aan dit 
initiatief maar is uiteindelijk hiermee gestopt omdat we voldoende vrouwelijke leden hebben om een 
eigen vrouwenteam op te stellen. 
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Binnen de vereniging zijn we bezig met de VOG. Ingrid Steegh is dit op aan het zetten. Iedereen die 
omgaat met jeugd zal in de toekomst een VOG moeten hebben. 
 
Vraag Jos Clevers: Waarom blijft deze VOG beperkt tot mensen die omgaan met jeugdige leden. 
Waarom ook niet voor Leiders van senioren teams. 
 
Antwoord bestuur. We zullen dit meenemen en bekijken of hier een wettelijke basis voor is. 
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Zonnepanelen 
 
Paul Verbong geeft aan dat de zonnepanelen meer hebben opgewekt als wordt verbruikt. Als het zo 
doorgaat hebben we binnen 2 jaar vanaf nu de panelen terug verdiend. Daarna besparen we als 
vereniging ongeveer € 4.500,= per jaar. 
 
8 Bestuursverkiezing 
. 
De voorzitter geeft aan dat Xander Boers zich heeft zich kandidaat gesteld voor een 
bestuursfunctie. Vandaar dat de voorzitter hem verkiesbaar stelt. 
Aftredend zijn Frans Theelen, hij stelt zich herkiesbaar,  
Ed Peter hij stelt zich herkiesbaar,  
Peter Simons hij stelt zich NIET herkiesbaar. 
 
Als stemcommissie treden op: Dennis Verkoelen, Ivo Wijnen 
Uitslag: Er zijn 63 stemmen uitgebracht. Frans Thelen 63 voor geen tegen 
          Ed Peters 59 voor 4 tegen 
          Xander Boers 58 voor, 4 tegen, één onthouding. 
Hiermee zijn Frans, Ed en Xander gekozen als bestuursleden. 
 
 
9 Afscheid vrijwilligers, huldiging jubilarissen 
 
Afscheid vrijwilliger: 
Ondanks het feit dat Rik Wijnen vanavond helaas verhinderd is wil de voorzitter hem bedanken voor 
de jaren lage inzet van hem voor de vereniging. Rik heeft zich jarenlang ingezet als 
Websitebeheerder en redacteur, wedstrijdsecretaris, lid van de toernooicommissie, lid van de Top-D 
commissie enz. enz. enz. 
De voorzitter zal hem nog persoonlijk hiervoor benaderen en bedanken. 
 
Jubilarissen: we hebben dit jaar 12 jubilarissen: 
60 jaar lid: Koos Straten  
Koos heeft zich afgemeld. De schaal en bloemen zullen thuis worden bezorgd. 
50 jaar lid: Jos Clevers, Gerard Schatorjé, Ger Wijnen, Frans Basten (afw.), André Vaessen (afw)  
40 jaar lid: Theo Hoogvelt 
25 jaar lid: Danny Straten(afwezig), Herm Titulaer (afwezig), Lucien Staals, Dennis Verkoelen, Juul 
Joosten(afwezig) 
De voorzitter feliciteert alle jubilarissen geeft ze de speld en overhandigt hun een boeket bloemen. 
 
10 Vrijwilligers 
 
De voorzitter gaat in op het gebrek aan vrijwilligers op cruciale plaatsen. 
Niet alle taken kunnen meer goed worden uitgevoerd.  Vervolgens dankt de voorzitter een groot 
aantal vrijwilligers door ze met naam te noemen. 
 
Na de vrijwilligers Petra Verhofstadt en Petra ....bedankt te hebben deelt Paul Verbong mede, dat 
het bestuur besloten heeft het SAC op te heffen. Dit in overleg met de huidige SAC leden. Verder 
heeft bestuur besloten dat er geen vrijwilligersavond meer komt. Het kost te veel tijd en geld en er 
komen maar weinig mensen naar toe. In de plaats hiervoor gaan we de vaste vrijwilligers per groep 
uitnodigen voor een gezellige avond. 
 
Verder wil het bestuur de sponsor dag, zoals die vorig jaar op initiatief van Jack Willems en Wouter 
van Denzen is gehouden, graag voortzetten. 
 
Ook de afsluitende barbecue blijft bestaan. Traditioneel op de dag dat het 1e team de laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen speelt. De organisatie hiervan veranderd wel. Er worden per team 
twee vrijwilligers gevraagd die dit regelen en zaterdags alles opbouwen. Na de barbecue ruimt ieder 
team zijn eigen spullen op. Er mag geen rommel meer achterblijven. Dus alles wordt meteen na de 
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barbecue opgeruimd. 
 
Tot slot roept Paul iedereen op om het sportpark niet te vervuilen en de spullen niet te slopen. Het 
frustreert alle goedwillende leden. 
 
11 Rondvraag 
 
Vrouwenteam: 
Dit jaar hebben we een week van te voren te horen gekregen dat de contributie wordt 
afgeschreven. Dit is wel erg kort. Zeker voor mensen die voor meer personen de contributie moeten 
betalen. 
Antw. Penningmeester. Klopt inderdaad. Hiervoor de excuses. Mensen die hierdoor 
betalingsproblemen krijgen, kunnen contact opnemen met de penningmeester. We zoeken dan 
samen naar een goede oplossing. 
 
Dennis Verkoelen: De marge van de kantine loopt achteruit. Is het zinvol om de inkoop eens kritisch 
tegen het licht te houden.  
Antw. Penningmeester: Klopt we gaan hier kritisch naar kijken. We zitten wel nog jaren vast aan 
Lindeboom. Hier kunnen we wat betreft inkoop prijzen voorlopig niets aan verbeteren. 
 
Frank Joosten: Deelt mede dat het zaalvoetbal toernooi dit jaar op 28 december wordt gehouden. 
 
Vrouwenteam: Om de kantine omzet te verbeteren stellen zij voor om ieder senioren team een 
“feest” avond te laten organiseren.  
 
Wouter van Denzen: Bedankt het bestuur voor alles wat ze voor de club gedaan hebben. 
Jack Willems sluit zich hierbij aan en nodigt bestuur uit om een avond mee naar PSV te gaan. 
 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:50 uur. 
 
 
De notulist 
P. Simons 
 

 


