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Notulen Algemene Ledenvergadering 8 oktober 2021  
 
Aanwezig: 56 leden (conform presentielijst) 

1. Opening 

Secretaris Xander Boers, wnd. voorzitter, opent de vergadering om 21.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Speciaal woord van welkom aan de ere-leden Jo Vermeulen en Wil Crommentuyn. 
 
De voorzitter vraagt vervolgens een moment van stilte voor de leden die het afgelopen seizoen zijn overleden: 
Ger Wijnen, Marc Wennekers, Ciel Joosten en Wim Haket. Ook een moment van stilte voor Peter van 
Knippenberg, vaste supporter van het 1e elftal. 

2. Notulen vorige vergadering (schriftelijke ALV 2020) 

Notulen worden tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag 
 
De secretaris presenteert kort het inhoudelijke jaarverslag van het seizoen 2020-2021. 
 
“Ut seizoen 2020-2021 is misschien wal ut meist bizarre gewes in os geschiedenis nao oorlog. Nao ut al 
afgekapte veurige seizoen waor we nog tot medio maart koste voetballe, ginge we in augustus met gooije 
mood van start. Want ut leek d’r toch op det we corona redelik onder controle hadde. Mar al snel mocht dr al 
gin publiek mier beej de wedstrijde en half oktober ging alles dich. Gin competitie mier, gin kantine, allein mar 
wat aangepast traine. Det heat os vereniging gin good gedoon. Un club die wal besteit mar waor bijna niks 
meug, die is ni aantrekkelik. En det hebben we helaas ok gemerkt in ut ledenbestand. De penningmeister zal 
dr dalik nog wat oetgebreider op truuk komme, maar we hebben behuurlik indiekt, zeker beej de jeugd die hiel 
begriepelik ok nar andere sport is gaon kieke. Ok financieel waar ut ni mekkelik ut aafgelaupe seizoen. Ok 
daor zoe mier euver, mar door steun van de gemeinte, de KNVB en de rijkseuverheid hebben we det gelukkig 
allemaol redelik kunne opvange. Mar ut sloete van de kantine, de belangriekste inkomstebron van os club, 
hakt dr netuurlik wal stevig in. Gelukkig moch dir op ut eind van ut seizoen wir wat mier en kos de jeugd zelfs 
nog wat wedstreiden speule in de regiocup. En de senioren hebben nog kunnen geniete van unne zeer 
geslaagde en gezellige aafsloetzondig. Ut aafgelaupe seizoen waar ok un jaor waor weej as bestuur d’r in 
geslaagd zien um unne groep jonge leden te motivere um wat veur de club te gaon doon en toe te treden tot 
ut bestuur. Straks kom ik daor uiteraard oetgebreider op truuk. Mar ik wil ut heej beej dit jaorverslaag toch al 
geneumd hebbe, want ut is wal de toekomst van os vereiniging. 
Tot slot van dit korte verslaag wil ik alle vreejwilligers vanaaf dees plek bedanke die zich ondanks alle 
belemmeringen ut aafgelaupe seizoen ingezet hebben vur os club. De maondaagmorge, de TOP-D 
commissie, alle jeugdleiders, de jeugdcommissie, seniorenleiders, de veteranencommissie, kantineclub, 
minse van de tenues, de sponsorcommissie, de activiteitencommissies en alle andere die ik vergeate bin. 
Bedankt! Zonder og gin club. Vur eur wil ik dan ok gear un applaus.” 
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4. Mededelingen 

 
Top-D 
Ondanks alle belemmeringen is de commissie er toch weer in geslaagd een prachtig toernooi neer te zetten. 
Ingekort tot een dag en met wat minder clubs, maar daarmee niet minder mooi en succesvol. Mar ok wel weer 
een gigantische klus die rust op de schouders van een paar mensen. En helaas hebben twee mensen van de 
commissie na vele jaren aangegeven er mee te stoppen. En dat zijn Mariska Bogie, die alle kantinezaken en 
catering organiseerde, en ook Inge van Hasselt, een van de drijvende krachten achter het TopD als voorzitter 
en ook degene die veel sponsoren aan het Top D wist te verbinden. Veel dank daarvoor aan beiden. 
Maar hun vertrek betekent ook lege stoelen en daarom een oproep aan leden om zitting te nemen in de ToipD 
commissie. 

 
Samenwerking met S.V. Lottum en nieuwe accommodatie 
In november gaan de beide besturen van GFC’33 en S.V. Lottum met elkaar om tafel om de samenwerking 
binnen de jeugd te evalueren en te kijken naar de toekomst. In dat kader is in het samenwerkingsverband van 
Grubbenvorster verenigingen (Grubbenvorst Verenigt)  een plan ontwikkeld voor een toekomstige 
multifunctionele accommodatie voor sport en cultuur op de grens tussen Lottum en Grubbenvorst. Binnenkort 
wordt dat plan aan de gemeente gepresenteerd. 
 
 
Materialen 
Er zijn nieuwe ballen gekocht. Algemene oproep: ga voorzichtig om met de materialen, sluit deuren, laat het 
licht niet aan. 
 
 
5. Bestuursvoorstellen 
 
Het bestuur legt de leden een aantal voorstellen ter besluitvorming voor: 
 

1. Aantal bestuursleden 

Conform artikel 12 van de Statuten stelt de  algemene ledenvergadering het aantal bestuursleden vast. 

Voorstel: aantal bestuursleden vaststellen op 11 
 
 
2. Wijziging statuten 

2.a. Besluitvorming over wijziging statuten 

Artikel 19 lid 3: voor wijziging statuten moet 2/3 van de leden aanwezig te zijn. 

Voorstel: dit artikel schrappen. Wat blijft is dat 2/3 van de aanwezigen akkoord moet gaan. 

 
2.b. Wijzigingen naar aanleiding van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze nieuwe wet is 
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld 
over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen 
dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Belangrijkste is dat een bestuurslid niet 
mee mag beslissen als er tegenstrijdige belangen zijn. Dan moet je als bestuurslid buiten de 
besluitvorming blijven. Dit moeten we vastleggen in de statuten en hoe dan de besluitvorming is. Een 
ander punt dat in de statuten moet staan is wat je doet als een bestuursfunctie vacant is. Hoe ga je daar 
mee om in de besluitvorming? 

Het bestuur heeft de statuten tegen het licht gehouden en is tot de conclusie gekomen dat onze statuten 
in artikel 13 met twee punten aangevuld moeten worden: 

5. Ieder bestuurslid onthoudt zich van stemming bij tegenstrijdige belangen en neemt niet deel aan de 
beraadslagingen. Er is sprake van een tegenstrijdig belang als de bestuurder door aanwezigheid van  
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een persoonlijk belang of door betrokkenheid bij een ander, een belang heeft dat niet gelijk op gaat 
met het belang van de vereniging. 

6. Indien een bestuurslid zich onthoudt van stemming bij tegenstrijdige belangen, blijven de overige 
bestuursleden bevoegd om een besluit te nemen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte 
stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger 
doorslaggevend. 

Voorstel: akkoord gaan met de voorgestelde aanvulling 

2.c. Wijzigingen statuten overig 

Nu de statuten toch gewijzigd moeten worden, heeft het bestuur de statuten nog een keer goed 
doorgenomen en wordt voorgesteld om de volgende wijzigingen aan te brengen: 

- Artikel 14 lid 5: bestuur mag rechtshandelingen aangaan tot € 5.000: nu staat er nog gulden. 

- Artikel 15 lid 3: kascommissie laten bestaan uit 2 leden en 1 vervanger, wat de laatste jaren al 
gangbaar is, en niet uit 3 leden en 2 vervangers. 

Voorstel: akkoord gaan met deze wijzigingen 
 

3. Wijziging huishoudelijk reglement 

Aanvulling artikel 3 (leden): 

6. Naast leden kent de vereniging ook begunstigers. Zij zijn geen lid van de vereniging, maar betalen 
per kalenderjaar een door het bestuur vastgesteld bedrag. 

 Voorstel: akkoord gaan met deze aanvulling 
 

Stemming: over deze voorstellen wordt met goedkering van de leden gestemd bij handopsteken. Alle 
voorstellen worden aangenomen. 

 
 
6. Financieel verslag 
 
Penningmeester Frans Theelen doet verslag van het financiële resultaat over het afgelopen boekjaar 2020-
2021. Zijn laatste verslag als penningsmeester. GFC’33 heeft een moeilijk jaar achter de rug door corona, ook 
financieel. Met name de kantine-inkomsten zijn drastisch teruggelopen door de sluiting van het sportpark. 
Doordat GFC’33 echter gebruik heeft kunnen maken van landelijke compensatieregelingen en er 
kwijtschelding van verplichtingen waren (KNVB, gemeente) heeft de club het boekjaar toch nog af kunnen 
sluiten met een klein financieel voordeel van € 10.339,38. Verder is van belang om hierbij op te merken dat 
alle sponsoren ondanks corona hun bijdrage aan de club hebben betaald. 
 
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn toelichting en voor het vele werk dat hij in de afgelopen 9 
jaren voor de club heeft gedaan. In een periode waarin het aantal bestuursleden dungezaaid was. Namens de 
vereniging wordt een bloemetje en een dinerbon aangeboden. Er volgt applaus vanuit de leden. 
 
7. Verslag kascommissie 
 
Namens de kascommissie doet Thei Breukers verslag van de kascontrole. Er zijn geen onregelmatigheden 
aangetroffen. Alles was keurig verzorgd. De kascommissie adviseert de leden om het bestuur en de 
penningmeester decharge te verlenen. De leden gaan hier mee akkoord. 
 
8. Verkiezing kascommissie 
 
De huidige leden Thei Breukers en Jasper van der Weegen zijn aftredend. Vanuit de leden worden Sander 
Heijnens en Jur Scheres voorgedragen als nieuwe leden van de kascommissie, met Tom Geurts als reserve-
lid. 
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9. Begroting seizoen 2021-2022 
 
Het bestuur heeft in verband met alle onzekerheden rondom corona geen uitgebreide begroting 2021-2022 
opgesteld. Voorstel is om de kaders van de vorige begroting als uitgangspunt te nemen. Akkoord van de 
leden. 

10. Bestuursverkiezing 
 
Na jaren van krapte is het bestuur er in geslaagd om diverse jongere leden bereid te vinden om zitting te 
nemen in het bestuur. Deze leden hebben de afgelopen maanden al meegedraaid in het bestuur als aspirant-
bestuurslid. Het gaat om Rens van Dooren, Faas Boers, Daan Vanmaris, Len Voeten, Nick Poels en Frens 
Steegh. 
 
Er volgt een schriftelijke stemming. Als stemcommissie worden aangewezen: vanuit het bestuur Paul Verbong 
en vanuit de leden Twan Relouw en Stans Boers. 
 
Stemming: de voordracht van alle kandidaat bestuursleden worden door de leden goedgekeurd. 
 
 
11. Huldiging jubilarissen 
 
De huldiging van de jubilarissen betreft de afgelopen twee seizoenen, aangezien er vorig jaar geen fysieke 
ALV kon worden gehouden. Van de jubilarissen zijn er 6 aanwezig: 

- 25 jaar lid: Erik Stienstra, Wiel Dommeck, Robin Verheijen, Ben Ruiter en Mark Ruiter 
- 40 jaar lid: Ervin Mom 

 
De jubilarissen krijgen een bijpassende jubileumspeld overhandigd en een bloemetje. 
 
 
12. Rondvraag en sluiting 
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de leden voor hun inbreng. 


