
 

Notulen 

Algemene Ledenvergadering 

23 april 2021 
           

 

 

Algemene ledenvergadering 2019 

Onderstaand betreft de verslaglegging van de algemene ledenvergadering 2020, die werd gehouden 

in het clubhuis van Merefeldia. Het is de 79e algemene ledenvergadering in de historie van 

Merefeldia, ditmaal bijgewoond door vier leden van het bestuur en een 30 leden. 

 

 

1. Opening 

Interim voorzitter Henk Geraats zit de vergadering voor en heet de aanwezigen welkom. De agenda 

wordt gepresenteerd middels MS Teams en zal gedurende de vergadering geprojecteerd worden. 

Alvorens we hiermee starten, staan we stil bij het overlijden van Henk Cuijpers, Theo Verheijen, Jan 

Janssen en Marion Kluskens en Peter Coolen. 

 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

 

3. Mededelingen 

a. Afmeldingen 

Door digitale bijeenkomst moesten leden zich aanmelden. Dat waren er ongeveer 40. 
b. Opbrengst Rabo clubactie: € 1.698,95 

 

 

4. Notulen vorige vergadering 

De ledenvergadering gaat akkoord met de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23 

november 2019 en worden tevens vastgesteld.  

 

 

5. Jaarverslagen  

 

5.1 Jaarverslag algemeen 

Het jaarverslag 2019-2020 is ter inzage op onze website gepubliceerd. Op enkele onderwerpen 

lichten we dit nader toe. 

 

Bestuur 

In dit seizoen is het bestuur behoorlijk ingekrompen. Begin 2020 bestond het bestuur uit Peter 

Janssen als penningmeester en Kevin Bax als secretaris. Er is zodoende een werkgroep gevormd op 



zoek naar meer bestuursleden. Op interim basis hebben Henk Geraats als interim voorzitter, Jan van 

Nierop als interim vice-voorzitter en Frans Duits als interim bestuurslid zich gecommitteerd aan 

Merefeldia. Verder is er een kadergroep ontstaan waar Frans Feijen voetbalzaken technisch 

vertegenwoordigd en Joep Gommans het organisatorische op zich neemt. Maikel Hermans en Niels 

Boelaars fungeren als duo voorzitters in de kadergroep namens de sponsorcommissie. Door het 

uitbreken van het coronavirus heeft het interim bestuur zich met name bezig gehouden met de 

impact van dit virus op onze club. 

 

Henk Geraats doet een oproep aan alle leden om zich vooral aan te melden als bestuurslid. 

 

Voetbalzaken 

Joep Gommans geeft aan de hand van de PowerPointpresentatie aan wat voetbalzaken het 

afgelopen seizoen heeft gedaan. Denk aan zaken omtrent technische zaken, hoofdtrainerschap 

enzovoorts. Er wordt tevens stilgestaan bij de samenwerking met Eindse Boys met betrekking tot 

onze meidenteams en damesteam. 

 

Louis Boonen vraagt of Manuel Banos nog actief is binnen de jeugd voetbalzaken. Antwoord is: ja dat 

klopt. 

 

Sponsorzaken 

Maikel Hermans geeft aan de hand van de PowerPointpresentatie aan wat sponsorzaken het 

afgelopen seizoen heeft gedaan. Maikel kondigt ook aan dat er een hoofdsponsor is gevonden voor 

het nieuwe seizoen. 

Henk Geraats geeft aan erg tevreden te zijn met het afgeleverde werk vanuit sponsorzaken. 

 

 

Clubhuis 

Corona heeft er mede voor gezorgd dat de omzet vanuit de kantine lager is. Tevens heeft de 

pandemie een extra druk gelegd op de inzet van onder andere onze kantinemanager Louis Boonen.  

Er was een tent gekocht om daarmee de capaciteit van de kantine uit te breiden. Helaas is door grote 

sneeuwval de tent bezweken onder het gewicht.  

Dank aan personeelsleden alsook de VUT-ploeg voor de werkzaamheden omtrent de kantine. 

 

 

Aanbod 

Bij de opening van het seizoen zal er een seizoensfeest worden georganiseerd. Verdere activiteiten 

hebben door Corona niet plaats kunnen vinden. 

 

Voorzieningen 

Highlights vanuit het jaarverslag omtrent voorzieningen is de enorme inzet vanuit de VUT-ploeg. Ook 

dank aan enkele sponsoren die mede gezorgd hebben voor een mooie accommodatie en een 

opgeknapte bestuursruimte. 

 

 



De Bengele Beweegt 

Peter Lenders geeft aan de hand van de PowerPointpresentatie aan wat er binnen de stuurgroep van 

De Bengele Beweegt het afgelopen seizoen allemaal is gebeurd. Peter geeft nogmaals de noodzaak 

van dit initiatief aan voor Merefeldia. 

Maikel Hermans geeft aan dat bij de uitvoering van het plan ook rekening gehouden moet worden 

met sponsoren en hun expertises. Denk ook aan ontwikkelingen rondom het hotel. 

Naard Vaes vraagt zich af of er rekening is gehouden met een eventuele fusie tussen verenigingen. 

Aangegeven is dat er binnen het plan voldoende ademruimte is betreffende eventuele uitbreiding. 

Louis Boonen geeft aan dat door de nieuwe tennisbanen het vierde veld van Merefeldia pas na tien 

jaar gerealiseerd kan worden.  

 

Jan van Nierop geeft aan dat Peter Lenders zal terugtreden als lid van de stuurgroep. Udo Dentener 

en Gard van Hulzen zullen binnen Merefeldia deel uit maken van een nieuwe commissie inzake de 

sport- en recreatiezone Nederweert. 

Daarnaast de mededeling dat het bestuur de intentieverklaring wil ondertekenen. De ALV heeft daar 

verder geen op- of aanmerkingen over. 

 

 

6. Kascontrolecommissie 

Paul van Berlo houdt een verhaal namens de kascontrolecommissie. De commissie staat ook stil bij 

de impact van corona op de financiën. Kascontrole stelt voor om penningmeester decharge te 

verlenen. De ALV heeft decharge verleend. 

 

Rolf Verheijen wordt bedankt voor zijn lidmaatschap als lid van de kascontrolecommissie. Hij is niet 

herkiesbaar. Maikel Hermans biedt zich aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

 

7. Begroting seizoen 2018-2019 

Penningmeester Frans Duits presenteert de begroting voor het inmiddels lopende boekjaar middels 

enkele slides. Er waren twee begrotingen gemaakt. Zowel een worst case scenario begroting als ook 

een reguliere begroting, in verband met Corona.  

Henk Geraats complimenteert Peter Janssen met zijn verdiensten omtrent opstellen stukken en 

aanvragen van subsidieregelingen in verband met corona. 

 

 

8. Contract derden 

Aan de vergadering wordt toestemming gevraagd om als bestuur namens de vereniging contracten 

met derden af te sluiten in het seizoen 2020-2021. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd. 

 

 

9. Bestuursverkiezing 

Henk Geraats wordt verkozen tot voorzitter voor een termijn van 3 jaar.  

Jan van Nierop wordt verkozen tot vice-voorzitter. 

Frans Duits wordt verkozen tot penningmeester. 

 



Met als belangrijke kanttekening dat de drie verkozen bestuursleden hopen dat ze hun termijn van 

drie jaar niet volledig hoeven uit te zitten.  

 

Secretaris Kevin Bax is niet herkiesbaar. Er wordt gevraagd of iemand in de nabije toekomst 

secretaris wilt worden. 

 

Naard Vaes geeft aan graag mee te willen helpen met enkele zaken die opgepakt moeten worden. 

Denk eventueel nieuwe bestuursleden, maar ook het geven van een boost aan de 

activiteitencommissie. 

 

10. Rondvraag 

André Rudolph: André doet een oproep aan de ALV om nieuwe leden te krijgen voor de VUT-ploeg.  

 

Maikel Hermans: Moeten we niet na gaan denken om een jaar binnen Merefeldia te gaan bezuinigen. 

Om zo een reserve op te bouwen. Er zijn namelijk forse kostenposten. 

 Jan van Nierop geeft aan dat binnen voetbalzaken er door medewerking van de hoofdtrainer 

bezuinigd is op zijn salaris, idem geldt voor Louis Boonen als kantinemanager. Dit in het kader van 

corona. 

Jan vult aan dat hij vol bewondering naar Kevin Bax en Peter Janssen heeft gekeken. Beide heren 

hebben in een moeilijke tijd de club staand gehouden. 

Deze waardering wordt volledig onderstreept door Peter Lenders. 

 

 

15. Sluiting 

Namens het bestuur dankt Henk Geraats alle aanwezigen en sluit als nieuwgekozen voorzitter de 

algemene ledenvergadering om 22.00 uur.  

 

Nederweert, 23 april 2021 

 

 

RKSV MEREFELDIA 

 

Kevin Bax 

secretaris 

 


