
Notulen Algemene Ledenvergadering  
15 september 2021 
 

1. Welkom met koffie en thee 
 

2. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt een minuut stilte in 
acht genomen voor de leden die dit jaar overleden zijn. 
 

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 16 september 2020 
Notulen worden vastgesteld zonder opmerkingen. 
 

4. Mededelingen 
- Als gevolg van de persconferentie zullen we in de kantine ook met een corona-toegangspas 
(CTB) moeten werken. In de komende periode wordt bekeken hoe we dit exact gaan regelen.  
- Rondom de wedstrijd Heumen 1 – OVB 1 zijn er teksten op de weg gespoten in Overasselt. 
We zijn hierover gebeld door de burgemeester. Indien dit door iemand van SV Heumen is 
gedaan, het vriendelijke verzoek om dit bij het bestuur te melden. We zullen deze oproep 
ook nog delen onder de leden die niet bij de algemene ledenvergadering aanwezig zijn. 

 
5. De voorzitter aan het woord 

De voorzitter blikt terug op het afgelopen seizoen, dat grotendeels in het teken stond van 
Corona. Het doet het bestuur goed om te zien dat er in deze tijd veel betrokkenheid wordt 
getoond door leden, sponsoren en vrijwilligers.  
Ook de komende tijd zullen we nog te maken krijgen met maatregelen, hopelijk kunnen we 
ons met zijn allen aan de opgelegde regels houden en er toch het beste van maken. Het 
jubileumfeest zal in verband met deze maatregelen in mei 2022 gehouden worden. En 
hopelijk wordt 2021-2022 wel weer een volwaardig sportseizoen met de gebruikelijke 
toernooien als afsluiting.   
 

6. Jaarverslag wedstrijdsecretarissen korfbal en voetbal 
Beide secretarissen en Bram Kuhnen namens de jeugdcommissie lezen het verslag voor. 
Verslagen zijn als bijlagen toegevoegd. 
 
Naar aanleiding van de jaarverslagen wordt een punt van zorg ingebracht met betrekking tot 
het winterprogramma voor (jeugd)leden. De velden zijn vaak niet bespeelbaar en trainen in 
een zaal zonder voorzieningen is ook niet ideaal. Kunnen we niet opnieuw kijken of kunstgras 
een oplossing is, of dat we 1 veld kapot kunnen lopen? Het bestuur bekijkt samen met de 
jeugdcommissie wat we leden in de winter kunnen bieden. 

  
7. Jaarverslag penningmeester 

De penningmeester bedankt Martijn Poos en Bernadette Spanjaards voor de ondersteuning. 
Over het algemeen zijn de uitgaven een stuk lager dan in de begroting was opgenomen. Een 
grote onvoorziene uitgave was het 80 jarig bestaan met een goed gevulde tas voor alle leden, 
vrijwilligers en sponsoren. Qua opbrengsten zijn een aantal posten wat achtergebleven 
omdat we bepaalde activiteiten en de toernooien niet hebben kunnen organiseren. We 
hebben daarentegen wel fors meer subsidie gekregen. Met name de ‘Tegemoetkoming Vaste 
Lasten’ subsidie van het Rijk heeft ons aanzienlijk meer opgeleverd dan we hadden ingeschat.  
 

 - Er komt een vraag over de hoogte van de post gas/water/licht. Het bestuur gaat uitzoeken  
hoe deze post zo hoog komt, ondanks corona.  



- Er wordt extra toelichting gevraagd m.b.t. de liquide middelen. Martijn Poos licht dit toe.  
 

8. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie 
De jaarcijfers zijn gecontroleerd en voorzien van een toelichting waar een duidelijke afwijking 
met het vorige boekjaar geconstateerd werd. De penningmeester heeft uitleg gegeven over 
de kosten en inkomsten als gevolg van de corona-situatie. De kascommissie, bestaande uit 
Nick Bos en Gert-Jan Paau, verleent het bestuur decharge. 
 
Nick Bos wordt bedankt voor zijn inzet. De nieuwe kascommissie bestaat uit Gert-Jan Paau, 
Tommy Kroes en reservelid Desiré Savelkoul. 

 
PAUZE 
 

9. Vaststellen contributie 2021 – 2022 
Er wordt geen contributieverhoging doorgevoerd; de tarieven blijven dus gelijk. We willen 
wel een geste doen naar de spelende leden als gevolg van het beperkte aanbod gedurende 
deze Corona-periode en de financiële positie van de vereniging. Dit geldt voor leden die vorig 
seizoen lid waren en op 1 september 2021 nog steeds lid zijn.  
 
Voorstel: 
Spelende jeugdleden  7 munten 
Spelende seniorenleden 10 munten 

  
 De vergadering is akkoord, dus dit wordt later dit seizoen uitgerold. 
 

10. Vaststellen begroting 2021 – 2022 
Geen opmerkingen, dus de begroting wordt vastgesteld. 
 

11. Voorstel verduurzaming sportaccommodatie SV Heumen  
Het bestuur is van mening dat er goede kansen liggen om de gebouwen en terreinen van       
SV Heumen te verduurzamen. Hiervoor zijn verschillende subsidiemogelijkheden 
beschikbaar. Het voorstel is om in eerste instantie 55 zonnepanelen te leggen op de 
gebouwen en de veldverlichting van veld 1 en 2 te vervangen door LED-armaturen. 
 
Er worden enkele punten meegegeven om mee te nemen in de aanpak van verduurzaming: 
- Het is verstandig om ook het dak mee te nemen als het gaat om spouwisolatie.  
- Momenteel zit er een bovengrens aan de hoeveelheid zon die nog iets opbrengt (omdat de 
omvormer uitschakelt).  
- Aandacht voor de salderingsregeling. 
- De zonnepanelen moeten bestand zijn tegen mensen en ballen op het dak. 
- Advies om goed te kijken naar de verzekeringsvoorwaarden. Als je het dak daarna nog gaat 
isoleren, moeten de zonnepanelen er ook weer af.  
 
Richard de Groot wil meedenken om dit voorstel verder uit te werken. 
 

12. Voorstel tot vaststelling van rookbeleid  
Vanuit de landelijke overheid worden de verenigingen gestimuleerd een rookbeleid vast te 
stellen en het toestaan van roken op en om de sportaccommodaties zoveel mogelijk te 
beperken en ontmoedigen. Het voorstel is om een gefaseerd rookverbod in te gaan voeren. 
Er wordt gestemd over verschillende scenario’s (beide stappen invoeren, geheel rookvrij of 
nu alleen stap 1 invoeren). Er is een meerderheid voor 1 aangewezen rookplek uit het zicht 



op korte termijn en volgende algemene ledenvergadering aan de hand van opgedane 
ervaringen kijken of we dan naar algeheel rookverbod gaan en wanneer.  
  

13. Voorstel criteria benoeming ereleden  
Er is al enige tijd onduidelijkheid over de criteria om ereleden binnen onze vereniging te 
benoemen. Zoals toegezegd in de vorige ledenvergadering hebben wij hiervoor een voorstel 
gemaakt.  
Dit voorstel wordt aangenomen na een meerderheid van de stemmen. 
 

14. Bestuursverkiezing  
Aftredend en niet herkiesbaar: Daniëlla Jacobs (secretaris) 
Verder is de bestuursfunctie kantinezaken al een jaar vacant na het aftreden van Annemiek 
Klabbers.  
 
Het bestuur heeft twee kandidaten benaderd voor een bestuursfunctie en draagt de 
volgende personen voor: 

• Roel de Man als secretaris  
• Stef Arts als bestuurslid kantinezaken. 

 
Johan Leferink is aftredend volgens het rooster van aftreden (huishoudelijk reglement) en 
stelt zich herkiesbaar. 
 
Alle drie de kandidaten worden verkozen met 62 stemmen.  
 

15. Rondvraag  
- Peter:  
Wil het advies meegeven om bij de indeling van bardiensten te luisteren naar opmerkingen van 
leden. Het nieuwe bestuurslid kantinezaken is op de hoogte van de afspraak om vrijwilligers in 
principe niet in te plannen, of anders in overleg.  
 
- Ramon:  
Geeft aan dat het fijn is dat er voorstellen in de bijlage werden meegezonden waardoor je je kon 
voorbereiden op de ALV 
 
- Tommy:  
Vraagt of er een groot goal worden aangeschaft? Deze is al onderweg. 
 
- Richard:  
Vraagt of het beleid dat op zaterdag de tap gesloten is? Dat is inderdaad zo. 
 
- Nick:  
Vraagt hoe het zit met een keuze tussen de scenario’s voor de toekomst van de jeugd? Hier gaan 
we op termijn met de jeugdcommissie over in gesprek. We nemen daar dan ook de korfbal in 
mee. En een voorstel zal t.z.t. in de ALV ter stemming worden gebracht.  

 
16. Sluiting 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

  



Bijlagen 
 

Jaarverslag  Sv Heumen voetbal senioren 2020-2021 
Nadat het voorgaande seizoen , 2020-2021,  abrubt  stopte in maart  ivm corona 
Werd in augustus 2020 voorzichtig en enigsinds terughoudend gestart met de voorbereiding, 
Kantine en kleedkamers gesloten,  tegen beter weten in werd begonnen aan de competitie geen 
publiek,  geen koffie in de rust of een biertje na afloop. 
 
Het duurde slechts 3 – 4 wedstrijden alvorens het hele land te maken kreeg met nog meer 
beperkingen en alle activiteiten stop werden gezet. 
Het duurde tot in voorjaar totdat  er weer getraint mocht worden echter voor senioren tot 27 jaar en 
in groepjes van 4 en nog steeds kleedkamers en kantine gesloten. 
Tegen het eind van het seizoen mocht iedereen weer het veld op,  mochten de kleedkamers en 
kantine weer gebruikt worden met in achtname van de 1,5 meter afstand. 
Waardering voor de betrokkenen die dit telkens weer hebben kunnen opbrengen. 
 
Inmiddels zitten we midden in de voorberending van het nieuwe seizoen en wil ik iedereen bedanken                                                    
die de afgelopen periode zijn of haar schouders er onder is blijven zetten. 
 
Ik wens dan ook dat dit een drijfveer mag zijn voor ons allemaal want ik ben ervan overtuigd als we 
met z’n  alle een bijdrage middels het draaien van een kantine dienst, het netjes achterlaten van de 
kleedkamers en andere eigendommen van sv Heumen  of het verrichten een hand en spandienst, er 
een mooie toekomst voor sv Heumen in het verschiet ligt. 
 
Paul Noij wedstrijdsecretaris 
 

  



Jaarverslag jeugdvoetbal seizoen 2020-2021 
De jeugdafdeling voetbal van SV Heumen start het seizoen 2020-2021 met vijf jeugdteams. Te weten 
een JO15, JO11, JO9, JO8 en JO7. Bij aanvang van het seizoen waren er in totaal 50 jeugdspelers en 
de teams werden begeleid door in totaal 15 jeugdtrainers. De jeugdcommissie werd gevormd door 
Michel Poos en mijzelf.  

Het seizoen 2020-2021 stond voor een groot deel in het teken van corona. In augustus en september 
kon er – met alle beperkingen van dien – nog enigszins normaal getraind en gevoetbald worden. Het 
seizoen begon dan ook vol goede moed. Maar vanaf half oktober sloeg het coronavirus opnieuw toe 
en werden de competities door de KNVB weer stilgelegd. Gelukkig kon de jeugd nog wel door blijven 
trainen en dit werd tot aan de winterstop dan ook naar hartenlust gedaan. Na de teleurstellingen van 
het vorige seizoen – dat vanaf maart ook alleen maar bestond uit trainingen – was dit een nieuwe 
teleurstelling voor zowel spelers als trainers.  

Ook het zaalseizoen kwam te vervallen. Binnen sporten was immers niet toegestaan. Voor sommige 
teams betekende dit een extra lange winterstop. Sommige teams trotseerde de kou. In eerste 
instantie was er nog de hoop dat vanaf maart de competities weer hervat konden worden, maar 
gaandeweg werd duidelijk dat ook dit er niet in zat. We zagen dat het niet ieder team evengoed lukte 
om na de winterstop de draad weer op te pakken. Logisch enerzijds, want het gebrek aan 
wedstrijden en het alleen maar kunnen trainen in het koude weer zorgt voor minder motivatie. 
Anderzijds vonden wij als jeugdcommissie wel dat ieder jeugdlid een goed voetbalaanbod moest 
krijgen. 

Mede daarom zijn we vanaf april gestart met het opstarten van voetbaltrainingen op 
zaterdagochtend. Zo werd de zaterdag voor de jeugd weer een “voetbaldag”. We hebben 
gezamenlijke trainingen georganiseerd voor de hele jeugdafdeling. Deze stonden onder leiding van 
Michel en mijzelf, gesteund door wekelijks een aantal andere jeugdleiders. Dit hebben we in de 
maanden april en mei gedaan, en volgens ons met succes. Ook zijn we in mei/juni weer begonnen 
met de proeftrainingen voor de jongste jeugd. Dit om nieuwe aanwas te genereren. Tommy en Bram 
Kroes willen we hier extra voor bedanken, aangezien zij deze trainingen verzorgden. Deze trainingen 
hebben ons een aantal nieuwe jeugdleden opgeleverd, dus ook dit kan als succesvol bestempeld 
worden. 

Toen iedereen zich eigenlijk al opmaakte voor de zomerstop zorgde de KNVB nog voor een verrassing 
door alsnog te starten met de RegioCup. Hierdoor konden er in juni nog 3 of 4 wedstrijdjes gespeeld 
worden. Dit was een fijne afsluiting van het seizoen. Op de dag van de laatste wedstrijden werd er 
afgesloten met een spellenmiddag, gezamenlijk met de korfbaljeugd. 

Inmiddels is er weer een nieuw seizoen gestart. Nog steeds met coronamaatregelen, maar hopelijk 
hebben ze nu minder invloed dan vorig seizoen. Er is goede hoop dat we het seizoen op een normale 
manier kunnen doorlopen, hopelijk ook weer met de gebruikelijke toernooien in het voorjaar. Het 
seizoen 2021-2022 zijn we gestart met een JO17, JO12, JO10, JO9, JO8 en JO7. Dit zijn 6 teams in 
plaats van 5. En er zijn in totaal 61 jeugdleden, 11 meer dan de 50 van vorig seizoen. 

Dit stemt positief. Maar … We mogen onze ogen niet sluiten voor het feit dat er bijna een compleet 
elftal (de JO15) is gestopt met voetbal. Gelukkig staat daar tegenover dat we – vooral door 
inspanningen van Paul Noij – een compleet nieuw JO17-team konden verwelkomen. Veelal jongens 
die bij Juliana speelden en samen in een soort vriendenteam wilde gaan voetballen. Zij zijn natuurlijk 
meer dan welkom en zorgen ervoor dat we alsnog een jeugdelftal op de been kunnen brengen. Maar 
er zal niet ieder jaar een elftal komen “aanwaaien”. 



Dit zorgt ervoor dat we als club heel scherp moeten blijven kijken naar de toekomst van ons 
jeugdvoetbal. Met name de overgang van 8-tallen naar 11-tallen – dus van JO11 of JO12 naar JO13 of 
JO14 – is een heikel punt. Kijkend naar de huidige aantallen per geboortejaar, zijn hier in de komende 
jaren al problemen te verwachten.  

Hier is met het bestuur over gesproken. Vijf scenario’s zijn daarbij door de jeugdcommissie 
toegelicht. Van “op dezelfde manier verder” tot “fuseren met een andere club”. Een keuze is daar 
nog niet in gemaakt, maar vroeg of laat moeten we ons als club daar wel over uitspreken. Volgens 
ons is iedere keuze te onderbouwen, maar dat moet dan wel een gezamenlijke visie zijn van alle 
leden van de club. Overal zitten voor- en nadelen aan. Als het goed is, wordt dit punt dan ook nog 
vervolgd. Een tweede punt van zorg is het jeugdleidersbestand. Het is ook dit jaar weer gelukt om 
voor ieder team begeleiding te vinden, maar de animo hiervoor is niet groot. Het zijn veelal de 
voetbalvaders die de bal oppakken, maar vanuit onze seniorenleden is er weinig animo om 
jeugdleider te zijn. Ook dit is een reden tot zorg en ook hier moeten we als club misschien wat 
scherper op zijn. Wat voor een voordelen kunnen we deze mensen bieden zodat het aantrekkelijker 
wordt om hier tijd in te steken? 

Toch wil ik positief eindigen. Want zoals gezegd is het aantal jeugdteams en jeugdleden gegroeid. We 
hebben een heel moeilijk seizoen “overleefd” en staan er op het moment van schrijven bij de jeugd 
redelijk goed voor. Extra dank aan onze jeugdleiders die het vorig seizoen niet makkelijk hebben 
gehad en waar extra veel van is gevraagd. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar alle andere 
vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het jeugdvoetbal. Van onderhoudsploeg tot kantinedienst en 
van ouders tot de jeugdleden zelf.  

Namens de jeugdcommissie, 

Bram Kuhnen 

  



Jaarverslag afdeling Korfbal seizoen 2020-2021 
We zijn het korfbalseizoen 2020-2021 voor het eerst in lange tijd weer gestart met 2 seniorenteams. 
Bij de jeugd hadden we 4 teams, namelijk een B1, C1, E1 en E2.  
Helaas kwam er na vijf speelrondes alweer een einde aan de veldcompetitie en heeft de 
zaalcompetitie helemaal geen doorgang kunnen vinden. Opnieuw heeft het coronavirus, en de 
maatregelen die genomen zijn om de verspreiding hiervan te voorkomen, gevolgen gehad voor de 
verschillende sportcompetities.  
 
Gelukkig was het voor de jeugd al best snel mogelijk om weer in de buitenlucht te trainen zonder 
beperkingen. De jeugdteams hebben in juni ook nog een mini competitie kunnen spelen en het 
seizoen zo toch nog op een prettige manier gezamenlijk kunnen afsluiten. Voor de seniorenleden, en 
al helemaal voor diegenen die 27 jaar of ouder zijn, waren de mogelijkheden erg beperkt.  
Het doet me goed om te zien dat iedereen vol enthousiasme weer aan de slag wilde zodra er toch 
weer iets mogelijk was en dat de trainers en trainsters hun uiterste best deden om er binnen de 
mogelijkheden een leuke en afwisselende training van te maken. Hoewel ik iedereen wil bedanken 
die het afgelopen seizoen iets heeft betekend voor de korfbalteams, wil ik daarom alle train(st)ers en 
leid(st)ers in het bijzonder bedanken voor de getoonde inzet en flexibiliteit.  
 
En tot slot wil ik alle leden, ouders, vrijwilligers en supporters een sportief en prettig nieuw seizoen 
toewensen. Een seizoen waarin we hopelijk weer een volledige competitie kunnen afwikkelen en 
waarin we als vereniging weer een bindende rol kunnen spelen op sportief en sociaal gebied.  
Jammer genoeg ook een seizoen waarin we als vereniging geen juniorenteams hebben. Aan het eind 
van het vorige seizoen zijn er een aantal meiden gestopt, waardoor er nu een aanzienlijk gat zit 
tussen de oudste jeugdspeelsters en de senioren. Hopelijk kunnen we dit in de komende jaren 
voldoende opvangen.  
 
Floor Spanjaards  
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