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Notulen Algemene Jaarvergadering V.V. Handel 31-10-2019 

 
      
1. Opening 
 
Om 22.55 uur opent voorzitter Niels van Zon deze vergadering. 
De voorzitter heet alle 45 aanwezigen, waarvan 8 bestuursleden, van harte welkom.  
 
Voor deze vergadering hebben we 4 officiële afmeldingen ontvangen van: 
Mark Verbakel, Mark van Leuken, René Toonders en Gijs Bexkens. 
 
Het is een goed gebruik om bij aanvang van de Jaarvergadering allereerst een moment aandacht te 
vragen voor de leden van onze vereniging die in dat seizoen overleden zijn.  
 
Op 24 juni 2019 overleed ons lid en vrijwilliger Mari Michiels op 56 jarige leeftijd. Mari beter bekend als 
Matt, was 31 jaar lid van V.V. Handel waarin hij naast speler van Handel 4 en 5, nog diverse 
vrijwilligerstaken vervulde.  
Na een minuut van stilte wordt de vergadering hervat. 
 
De jaarvergadering is bedoeld om met bestuur en leden terug te kijken op het voorbije seizoen en met 
de kennis en wijsheid van het verleden naar de toekomst van onze vereniging te kijken. 
 
Naast voetbal zijn er voldoende andere onderwerpen binnen onze vereniging en op d’n Eikenwal om 
het er over te hebben. 
 
 
2. Notulen algemene ledenvergadering 29-03-2019 
 
Nadat deze te lezen waren op de clubsite, redelijk laat, worden deze door de aanwezigen 
goedgekeurd en door de voorzitter Niels van Zon en secretaris Rolf Bexkens ondertekend. 
    
 
3. Jaaroverzicht 2018-2019, secretaris 
 
Ook dit hebben de leden kunnen lezen op de clubsite.  
Verder komen hierover geen vragen of opmerkingen. 
Hierdoor kan ook dit verslag door voorzitter en secretaris worden ondertekend.  
Het jaaroverzicht geeft nog eens weer dat we een heel bloeiende vereniging zijn met veel activiteiten 
en veel vrijwilligers. 
Als afsluiting van dit verslag wil het bestuur alle vrijwilligers nog even nadrukkelijk bedanken voor de 
inzet en medewerking van het afgelopen seizoen.  
 
                                                          
4. Financieel jaarverslag 2018-2019, penningmeester 
 
Ivo deelt het jaarverslag uit aan de aanwezigen en eenieder kan deze beoordelen. 
Hij heeft een andere opzet gemaakt waarbij het allemaal overzichtelijker op papier staat. 
Ivo geeft een korte uitleg hoe zijn overzicht is opgebouwd. 
 
De grootste uitgaven zijn de Dug-outs en de Smartgoals. 
De activa en passiva zijn zoals het hoort in Balans. 
 
De vergoeding voor het onderhoud is vanuit de Gemeente gedaald, alle sportclubs zijn door de 
Gemeente opnieuw beoordeeld en a.d.h.v. is een herziene vergoeding bepaald.  
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We hebben lagere kantine-inkomsten, dit komt mede door het vervallen van bijvoorbeeld Handel 
Weet. Tevens is bijvoorbeeld de derby tegen Boekel Sport op een doordeweekse dag gespeeld. 
 
De energiekosten zijn ook toegenomen, dit ivm de droge zomer en hoge sproeikosten. 
We zijn aan het bekijken of we gaan investeren in nog meer zonnepanelen. 
 
Onder de streep hebben we een negatief resultaat wat grotendeels te wijten is aan de kantine-
inkomsten. 
 
5. Begroting 2019-2020 

 
De begroting staat op hetzelfde overzicht. 
We verwachten dit jaar meer inkomsten te generen met o.a. de Fietsdrie-daagse en Handel Weet. 
 
6. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten 

 
Nadat Ivo de Balans (Activa – Passiva) en ‘goedkeuring van het financieel jaarverslag over het 
seizoen 2018-2019’ heeft voorgelezen en er geen vragen / opmerkingen komen, wordt deze door 
Niels en Ivo ondertekend. 
 
Hierna volgt een applaus voor Ivo, Niels dankt Ivo voor zijn informatie en complimenteert hem voor 
zijn duidelijke uiteenzetting. 
 
7. Verslag kantineadministratie 
 
Anton van Zeeland en Pierre van Dongen beheren de kantineadministratie. 
Anton doet een kort verslag en geeft ook aan dat de kantineomzet is gedaald mede door het mislopen 
van enkele derby’s en natuurlijk de kampioenswedstrijd van Sparta ’25. 
 
Anton wil van de gelegenheid gebruik maken om het hele kantine team te danken voor hun inzet en 
benoemd alle dames bij naam. 
Deze vrouwen staan onder leiding van Eric Penninx, hierna volgt luid applaus. 
 
Er is een trend zichtbaar voor wat betreft de frisdrank, deze is nog steeds richting blik aan het gaan. 
De flesjes verdwijnen langzamerhand.  
De gehaktballen zijn flink teruggevallen van 380 naar 180 stuks, maar hiervoor zijn 120 stuks 
gehaktstaven in de plaats teruggekomen. 
Verder niet onverdienstelijk om te vermelden dat de gratis pinda’s van 71 kg naar 74.5 kg zijn 
gestegen. 
 
Applaus voor Anton volgt en Niels dankt hem voor zijn accuratesse. 

 
8. Verslag kascommissie 

 
De kascommissie bestaat dit jaar uit Michiel vd Broek, Niek v Eldonk en Marc Penninx. 
Marc neemt het woord in verband met de afwezigheid van de rest, hij geeft aan dat het er allemaal 
netjes uitziet en dat het enorm veel tijd vergt voor Ivo. 
Hij geeft aan zover zij het kunnen beoordelen dat het er allemaal prima uitziet. 
 
Complimenten en applaus volgt richting Ivo.  
 
De kascommissie wordt door Niels bedankt. 
 
Voor Michiel van de Broek word een vervanger gezocht. Hiervoor stelt Arjan van den Bosch zich 
beschikbaar. 
De kascommissie voor het komend jaar zal bestaan uit: Niek v Eldonk, Marc Penninx en Arjan van 
den Bosch. 
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9. Junioren 
We zijn vorig jaar gestart met een teamcoördinator van de jeugdcommissie, Antwan van Wanroij We 
hebben Antwan bereidt gevonden ons bij te praten over de gang van zaken bij de junioren 
 
Antwan van Wanrooij neemt het woord en geeft aan dat hij nu alweer een jaar meeloopt. 
Hij is begonnen met de teamindelingen en dit gaf ook weer verassingen. 
 
We hebben momenteel 14 mini’s en 13 peuters aan het voetbal, dit is een mooie ontwikkeling. 
Er is een vacature voor Peutertrainer, die Mark van der Putten en Danique Gielissen kunnen 
ondersteunen. 
 
Verder heeft Antwan nog enkele mededelingen: 
 
- Momenteel komt er iedere donderdag een selectiespeler mee training geven bij de jeugd 
- De smartgoals zijn inmiddels in gebruik genomen, wegens de grote vraag worden deze om toerbeurt 
ingezet 
 
Naast voetbal worden er nog meerdere activiteiten georganiseerd zoals: 
- Zwemmiddag in januari 
- Jeugddag in Februari 
- Paaseieren verkoop 
 
Niels dankt Antwan voor zijn inbreng. 
 
 
10. Senioren: training / voetbaltechnische zaken 
 
Bij de senioren hebben we momenteel 5 teams in de competitie die gelukkig weer goed gevuld zijn, 
door de overstap van een aantal onder-19 voetballers naar de senioren en de aanwas van een aantal 
nieuwe leden. 
 
De selectie wordt dit seizoen voor het 3de jaar getraind en gecoached door Tom Jacobs. Hij wordt 
daarbij geassisteerd door Jordan van Dommelen, Sparrie Stuart. 
Jan-Hein de Wit en Marc van Haandel zijn de keeperstrainers. 
 
Niels vraag Tom Jacobs naar voren te komen om het e.e.a. toe te lichten vanuit de selectie. 
 
Tom neemt het woord. 
Er is het e.e.a. veranderd er zijn enkele jongens gestopt en nieuwe jongens bijgekomen, dit geeft een 
mooie dynamiek.  
Hierdoor zijn we op een andere manier gaan spelen. 
Het gaat wisselend, leuk om naar te kijken, maken veel goals maar krijgen er ook veel tegen. 
We gaan ons focussen om de tegengoals te gaan beperken. 
We hopen hier de rest van het seizoen van te kunnen genieten. 
 
Na deze mooie woorden volgt er applaus. 
 
Bij Handel 2 gaat het momenteel ook lekker. 
Peter van den Bosch neemt het woord en bevestigd dit, in het begin hadden we een overschot aan 
spelers waardoor we door moesten schuiven. 
Het scoren blijft momenteel een probleem, hier gaan we aan werken. 
 
Bij de lagere elftallen in z`n algemeenheid is te zeggen dat we een goede bezetting hebben, waardoor 
het op zondag iets prettiger is om aan de wedstrijden te beginnen. 
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11. Vrouwenvoetbal 
 
Het seizoen 2018-2019 was qua speelsters bezetting een moeizaam seizoen. Diversen wedstrijden 
werden gespeeld met maar net 11, of soms minder dan 11 speelster. Desondanks hebben de 
Vrouwen toch een nette 5e plek weten te behalen met een doelsaldo van 87 om 60. Net voor de 
winterstop van het vorige seizoen hebben we met een afvaardiging van de Vrouwen en het bestuur 
om tafel gezeten omtrent de toekomst van het Vrouwenvoetbal. Hierin hebben we uiteraard de intentie 
uitgesproken om het vrouwenvoetbal te willen handhaven temeer omdat dit een verrijking voor onze 
vereniging is. We moesten per direct speelsters gaan werven en op zoek gaan naar versterkingen in 
de technische staf. Doormiddel van social media, website en het Gemerts Nieuwsblad werd een 
persbericht verzonden waarna er directe aanmeldingen volgende. Dit heeft uiteindelijk zijn vruchten 
afgeworpen, het team telt inmiddels 25 speelsters. Ook de technische staf is op sterkte, tijdens de 
wedstrijden heeft Rowena van de Vossenberg de leiding en is Arjan van de Bosch de assistent 
scheidsrechters. De trainingsopkomst is ook goed, met gemiddeld tussen de 12 en 20 speelsters. De 
training staat onder leiding van Jeroen van Velzen, waarbij hij om toerbeurt wordt geassisteerd door 
Marcel Kinkel, Marc Penninx, Arjan van den Bosch en Bert School. Kortom…. de Vrouwen zitten weer 
in de lift en dit resultaat is direct te merken want we staan momenteel na 4 wedstrijden fier bovenaan. 
 
 
12. Contributie 
 
Volgens onze statuten is dit een verplicht agendapunt in deze vergadering.  
Wij kunnen hier kort op zijn want wij kunnen u mededelen dat de contributie inmiddels is 
geïncasseerd, en zoals in de ledenvergadering van maart al aangekondigd, ongewijzigd is gebleven. 
 

 
13. Activiteitencommissie 
 
Niels Biemans neemt het woord: 
Seizoens-afsluiting was ook dit jaar wederom geslaagd. 
Buurtvoetbaltoernooi ging ook goed, was druk bezocht waarbij Handel Noord wist te winnen. 
 
Het genodigdenfeest van dit jaar staat voor morgen gepland en belooft ook weer een mooi avond te 
worden met diversen buitenactiviteiten. 
 
De agenda is inmiddels gedeeld en zijn gepubliceerd op de website. 
 
Het 80 jarige jubileum van V.V. Handel staat ook weer voor de deur, hiervoor zijn we opzoek naar een 
nieuwe commissie, hiervoor kun je jezelf aanmelden bij Niels Biemans. 
 
Niels vraagt applaus voor de Activiteitencommissie. 
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14. Accommodatie 
  
Over de accommodatie is weer van alles te melden sinds de laatste vergadering. Een geweldig 
behendige en enthousiaste groep onderhoud op dinsdag- en vrijdagochtend onze ‘Eikenwal’. 
Naast het wekelijks schoonhouden van onze algehele accommodatie en het wekelijks opruimen van 
de materialenopslag en de ballen op druk houden zijn de afgelopen periode o.a. de volgende grotere 
werkzaamheden door de dinsdag/vrijdagochtend ploeg gerealiseerd: 
 
Er worden ook grotere projecten verricht zoals: 
 

− Nieuwe beugels speakers buiten de kantine 

− Beide thermostaten vervangen Kantine en scheidsrechter lokaal 

− Meterkast fatsoeneren 

− Poorten schilderen Ingang-Bavaria en kassa 

− Materialenopslag wekelijks opruimen en de ballen op druk brengen 

− Parkeerplaats egaliseren / verharden 

− Heggen bomen en struiken snoeien 

− Plafonds schilderen kleedlokalen douches 

− Douches en kleedlokalen reinigen (tegelwerk) 

− Velden speelklaar maken na de vakantie 

− Heg knippen afscheiding parkeerplaats en korfbal 

− Parasols voorzien van nieuw doek 1 stuks compleet (Stormschade) 

− Nieuwe reclame borden ophangen 

− Zonnepanelen reinigen 

− Doelen terug plaatsen en de velden voorzien van lijnen. 

− Alle sloten vervangen 

− Opslagruimte en senioren lokaal opruimen 

− Waterpomp beregening vervangen 

− Drukknoppen douches smeren 

− Netten vast zetten tussen de trainingsvelden 

− Nieuwe lichtbakken douches en kleedlokalen (LED) 

− AED kast ophangen kleedlokaal 6 

− Nieuwe lijnmachine (Andre) 
 
Niels vraagt een enorm applaus voor deze geweldige vrijwillige bijdrage van deze 
dinsdag/vrijdagochtend ploeg !!! Luid applaus volgt. 
 
15. Mededelingen bestuur. 
 
80 jarig jubileum VV Handel 
Op 1 januari 2021 bestaat VV Handel 80 jaar.  Dit willen we weer gaan vieren. Momenteel wordt er 
een feestcommissie ter voorbereiding en invulling van dit feest gevormd. Kandidaten die hier mee 
invulling aan zouden willen geven, zouden wij willen vragen zich te melden bij Gijs Bexkens of een van 
de bestuursleden. 
 
Uniformiteit in shirts, tenues, materialen etc. 
Gelukkig zijn er binnen onze vereniging door veel leden initiatieven om sponsoren gemotiveerd te 
krijgen om shirts, tassen, tenues te schenken aan teams. Dat is super goed, maar het is wel goed om 
dit altijd even af te stemmen via de sponsorcommissie en materialencommissie om te zorgen dat de 
tenues een bepaalde uniformiteit hebben en dat ook niet teveel dezelfde sponsoren worden benaderd. 
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PR & Communicatie 
Er is besloten voor de website en VV Handel TV over te stappen van Sportlink naar Voetbal Assist 
omdat deze beter aansluiten bij onze wensen.  

 
Hans van Oostendorp geeft aan dat hij het programma in het Gemerts Nieuwsblad mist. 
Pim Bexkens gaat Hans uitleg geven hoe hij dit op internet kan zien. 

 
Onderzoek mogelijkheid kunstgrasveld 
Momenteel is er een werkgroepje aan het onderzoeken wat de mogelijkheden, kosten en 
haalbaarheid is voor een kustgrasveld op de huidige trainingslocatie. Voordat hierover een besluit zal 
worden genomen, komt dit nog uitgebreid aan bod in een volgende vergadering. 
 
 
 
16. Bestuursverkiezing. 

 
Ivo Hermkens en Jan van Gaal hebben zich herkiesbaar gesteld voor een periode van 3 jaar. 
Gijs Bexkens heeft na zijn stageperiode aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur en heeft 
zich kiesbaar gesteld. 
 
Met dit gegeven kunnen de aanwezigen overgaan tot het uitbrengen van hun stemmen. De voorzitter 
stelt voor om een rondje te nuttigen waarbij de aanwezigen de stemformulieren kunnen invullen. 
 
Na telling (door Henk van Berlo en Antwan van Wanrooij) van de uitgebrachte stemmen kan de balans 
worden opgemaakt:  
In totaal zijn 43 stemmen uitgebracht; waarvan 1 ongeldig. 
- Jan van Gaal:   krijgt 42 stemmen voor 
- Ivo Hermkens:  krijgt 41 stemmen voor 
Dit houdt in dat ze zijn herkozen. 
 
- Gijs Bexkens heeft 42 stemmen voor gekregen en is dus ook gekozen. 
 
Dat houdt in dat zij de komende 3 jaar in het bestuur zullen plaatsnemen.  
 
Om meer verbinding te kunnen brengen tussen de jeugdcommissie en het hoofdbestuur, zal vanaf 
heden ook Antwan van Wanrooij een periode stage gaan lopen bij het bestuur, door het bijwonen van 
een aantal vergaderingen. Daarna zullen we wederzijds beoordelen of het voordragen als formeel 
bestuurslid een volgende stap kan zijn 
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17. Rondvraag. 
 

Peter van den Bosch (Boslaan): 
De ballenvanger achter de goal bij het trainingsveld staat te hoog van de grond waardoor de ballen 
onder de gaas gaan. 
 - nemen we mee in de bestuursvergadering 
 
Marc Penninx: 
Het kleine trainingsveld te voorzien van kunstgras, is dit wel verstandig? 

- Niels Biemans reageert dat beide scenario’s verder worden uitgewerkt. 
Tevens is veld naast de kantine ook nog een optie echter voldoet dit niet aan de afmetingen 
waardoor het naar verwachting niet haalbaar is. 

 
Nicky van Heeswijk: 
De ballen in het ballenhok worden vlug slap. Iedere week dienen die opnieuw te worden opgepompt. 
Kan hier iets aan gedaan worden? 

- Marc Penninx reageert:  
  Derbystar staat erom bekend dat die ballen sneller leeglopen. 
 Voorheen hadden we Wonderballen, die liepen minder snel leeg echter werden die in 

de winter heel hard. 
 
Niels geeft aan om het goed in de gaten te houden en indien ze kapot zijn om ze meteen te 
vervangen. 
 
 
18. Sluiting. 
Niels dank iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en inbreng tijdens deze vergadering. We maken er 
met alle leden en vrijwilligers van deze bloeiende vereniging weer een sportief, succesvol en gezellig 
seizoen van. Niels hoopt de meeste morgen weer te mogen verwelkomen op de vrijwilligersavond van 
VV Handel.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23:05 uur de vergadering. 
 
 
 
Goedgekeurd, Handel …. april 2020 
 
 
 
 
 
 
     
    ……………………………………………              …………………………………………… 
 
            Niels van Zon             Rolf Bexkens 

         (voorzitter)                          (secretaris) 


