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Notulen Algemene Leden Vergadering SC Jekerdal (19 november 2018) 
*Vetgedrukt: Besluiten & sprekers 

 

Aanwezig : Bestuur en de leden die vermeld staan op de presentielijst 

Afgemeld : Miko Limborgh, Rosita Paone, Nicole Verdonschot, Ton Hameleers, Jo Nicolai  

en Jo Gerardu. 

 

1. Opening en Voorwoord: 

De voorzitter Emile Slijpen heet eenieder hartelijk welkom en begint de ALV met een 

overzicht van het afgelopen jaar, andere ontwikkelingen en de nieuwe 

verenigingsstructuur; Contract met ING loopt in 2019 af, er is nog geen shirtsponsor 

voor de selectie en er moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden met een 

leverancier voor kleding en materialen. De nieuwe Tarievennota zal leiden tot extra 

kosten accommodatie van circa € 10.000,00 in 2021. Wellicht zullen we ook huur voor 

nieuwe Bieslandgebouw moeten betalen.  

Er is vooralsnog niet voorzien in extra kleedlokalen in het Bieslandgebouw. De 

Gemeente investeert niet in leegstand /overcapaciteit. Aantal voetballers in 

Maastricht is flink afgenomen van een 6000 naar 4500 actieve voetballers.  

Het project “Voetbal beweegt de stad” moet leiden tot een betere samenwerking 

tussen de deelnemende clubs (13 amateur en 1 BVO) en een kwaliteitsverbetering van 

het voetbal in het algemeen. Er zijn ook contacten met Leonidas, nu deze club in de 

toekomst naar verwachting geen velden meer zal hebben. 

 

2. Financiën:  

De Penningmeester René De Bruijn geeft een toelichting op de Financiën. Verlies van 

3 ½ duizend Euro over het afgelopen boekjaar. Te hoge investeringen (waar nu weer 

grip op is), hoge vrijwilligersvergoedingen (thans weer omlaag), teruglopende 

sponsorinkomsten en een naheffing van de KNVB zijn de oorzaken. De boetes worden 

wel doorberekend. Eigen vermogen positief, daarnaast nog vermogen in de stichting. 

Belangrijk om er bovenop te blijven zitten. Begroting voor komend jaar is in evenwicht. 

Gebrek aan vrijwilligers voor sponsorcommissie blijft een probleem. Het voorstel van 

de penningmeester is om het bestuur toestemming te geven voor het seizoen 2019-

2020 de contributie te verhogen met € 20,00 en het inschrijfgeld aan te passen, mocht 

dit nodig zijn. Jekerdal heeft geen verschillende tarieven. Bedoeling is om geld te 

reserveren voor de komende dure jaren. Extra activiteiten op het sportpark zouden 

wel voor inkomsten moeten kunnen zorgen. De vergadering gaat akkoord met de 

verhoging als dat volgens het bestuur nodig zou blijken te zijn. Wel moet de eventuele 

verhoging goed gecommuniceerd worden. Het bepalen van de contributie moet 

volgens de statuten op elke jaar jaarvergadering gebeuren, maar het was beter 

geweest als dit punt in de aankondiging expliciet was vermeld (naar aanleiding van 
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vraag Henk). Stef vindt het spijtig dat de History Cup en de Grote Club Actie zijn 

gesneuveld (mede waardoor contributieverhoging nodig is). Ron vindt dat er geld blijft 

liggen. Er zitten veel ondernemers onder de Batteraove-ouders. René benadrukt dat 

de sponsorcommissie op kracht moet komen.    

 

3. Kascontrole: 

Stef Mullenders namens de Kascommissie (Jo Gerardu is verhinderd). De boeken 

geven een correcte weergave van de cijfers. Het voorstel is om het bestuur décharge 

te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. Zie aangehechte brief van de commissie. Adviezen: De te leveren 

tegenprestatie voor een vergoeding verdient aandacht. Delen van de club met een 

eigen budget moeten binnen het budget blijven. 

 

4. Materiaal/accommodatie:  

Bestuurslid Joris Beerepoot:. In verband met de overlast op veld 4 en de rondgang met 

Maastricht Sport zijn er aanpassingen aangebracht. Veld 2 blijft in de toekomst 

bereikbaar voor voetgangers via een kindvriendelijk toegangspoortje. Henk vindt het 

verstandig om ruchtbaarheid te geven aan het calamiteitenplan. Veld 5 blijft een 

vrijwel onbespeelbaar knollenveld. Joris werkt aan een klacht. 

 

5. Voetbal beweegt de stad: 

Bestuurslid Robert van den Boogaard geeft toelichting over het project “Voetbal 

beweegt de stad” en de impuls voor het vrouwenvoetbal. ( zie ook site ScJ). 

 

6. Vrouwen/Meisjes Voetbal Sc Jekerdal: 

Ger Beckers ( Coördinator Vrouwen/Meisjes Voetbal ScJ) geeft een toelichting op het 

vrouwenvoetbalproject. Er is een beoogde samenwerking in een stichtingsvorm 

tussen clubs in Maastricht-Oost en in Maastricht-West, maar meisjes –vanaf 12- blijven 

wel lid van de eigen club en spelen in de gemengde teams. De besturen van de diverse 

clubs moeten rond de jaarwisseling een besluit nemen. Robert geeft aan dat de 

vereniging hier positief tegenover staat. 

 

7. AVG: 

Secretaris Wilbert de Vilder geeft een korte toelichting op de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) , waaraan de vereniging vrijwel voldoet, met 

uitzondering van de nog te plaatsen borden. 

 

8. AZC – project: 

Henk van Hezel  bespreekt het AZC-project, waarvoor gemeentesubsidie is verkregen. 

Ongeveer 50 enthousiaste nieuwkomers trainen onder leiding van Toon e.a. 
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9. Het Huishoudelijk Reglement.  

Bestuurslid Robert van den Boogaard geeft aan dat dit de eerste opzet is en dat het 

reglement in de komende jaren nog moet groeien, op papier en in de praktijk, onder 

meer ten aanzien van het rookverbod. Het reglement wordt door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

10. Jeugdbestuur 

Ron van Beek ( Voorzitter Jeugdbestuur) introduceert de leden van het Jeugdbestuur 

en geeft een toelichting. De vergadering gaat akkoord met de instelling en start van 

het jeugdbestuur.   

 

11. W.v.t.t.k. 

Jos Lodewick vraagt aandacht voor de medische invulling bij wedstrijden. Het bestuur 

zal dit in de komende gesprekken meenemen. 

            

Na de sluiting om 22:00 uur zijn de laatste 10 minuten van de Interland: 

Duitsland – Nederland (2-2) bekeken. 


