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1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Hans Verouden opent de 83e algemene ledenvergadering van Oirschot 
Vooruit. Als gevolg van de Coronarichtlijnen wordt deze ALV via Teams gehouden. 
 
Afmeldingen: Geen afmeldingen. 
 
Er zijn helaas mensen, die Oirschot Vooruit dierbaar waren, ons het afgelopen jaar 
ontvallen. Ter nagedachtenis aan hen houden we een minuut stilte. 
 
Er zijn 60 leden aanwezig. 
 

2. Verslag 82e algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2019.   
Dit verslag is gepubliceerd op de website en beschikbaar gesteld middels de link in 
de uitnodiging voor ALV 2020. Er zijn geen opmerkingen en/of vragen. De notulen 
worden goedgekeurd. 

 
3. Verslag door portefeuillehouder voetbalzaken 

Bestuurlijk: 
- Portefeuilles Jeugd en Senioren samengevoegd. 
- JTC en STC commissies blijven, meer samenwerking 
- Integratie jeugd en senioren beleidsplannen tot 1 club brede voetbalvisie vanaf 2021. 

 
KNVB Project Kwaliteit & Performance, o.l.v. Joost Kemps                           
Leden Projectteam: Bas van Agt, Antoon Louwers, Remko Toffolo, en Coert van de 
Schoot. 
 
JTC 

- Nieuwe samenstelling. Haico van Liempd voorzitter 
- Ralf van Nunen: wedstrijdsecretaris jeugd. 
- Roland Roefs: HJO voor gehele jeugdafdeling. 
- Clinics voor keepers: gefilmd voor interne opleiding 
- Acties opgestart voor Dames-1 team in competitie 2021-2022 

 
STC 

- Nieuw lid in STC voor damesvoetbal: Gemma Versteden. 
- Kaderwisseling selectie: Hank van Nunen en Piet Kemps 

 gestopt; vervangers Antoon Loeffen en Stefan der Kinderen. 
- Selectiespelers assisteren bij jeugdtrainingen. 
- Trainer Piet Drijvers stopt aan einde van dit seizoen. 
- Procedure vervanger opgestart, veel sollicitaties ontvangen. 
- Voor jeugd en senioren faciliteren we de mogelijkheden die 

voldoen binnen de Corona richtlijnen. 
- Omgaan met materialen/velden moet verbeteren. 



 83e Algemene Ledenvergadering V.V. Oirschot Vooruit 
   Dinsdag 15 december 2020 
 
 

 
 

4. Verslag door de Sponsorcommissie 
Wie zijn wij?  
- Marc Blommers (voorzitter) 
- Eric Bosmans (penningmeester) 
- Johan van Griensven (secretaris) 
- Priscal de Kort 
- Tom Meeuwis 
- Rob van der Sande 
- Gertjan van de Wal 
- Hans Verouden 
- Maarten de Laat 
- Gijs van Looy 
- Sjoerd van Nieuwenburg 
- Jan Gras 
 
Waarom sponsoring? 
Sponsorgelden nodig om: 
Voetbal toegankelijk te houden voor een zo breed mogelijk publiek; 
Accommodatie en materialen op peil te houden; 
Trend: subsidies omlaag, huur/kosten omhoog; 
TOV: Betrokkenheid sponsoren en leden bij het 1e elftal en de rest van de vereniging 
vergroten. 

 
Wat hebben we gedaan? 
- Nieuwe sponsoren 
- Aflopende contracten verlengd. 
- Sportpark sponsor Jumbo 4 jaar verlengd. 
- Bijdrage diverse activiteiten 
 
Wat zijn de opbrengsten 
2018-2019 

- realisatie:     € 74.000,00 
2019 - 2020 

- begroot:        € 75.000,00 
- Realisatie  € 77.250,00  

2020-2021 
- Begroot  € 75.000,00 

En verder? 
- Veld 4 aangewezen als goede doelen veld. 
- Doel om komend seizoen meer gebruikt te maken van Narrowcasting 
- Onderzoek naar Digitale Greenboarding 
- Promotiefilmpje – Hulp gezocht 
- Uiteraard zijn ideeën en suggesties meer dan welkom. 
-  
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5. Financieel verslag door de portefeuillehouder Financiële zaken 
 
Exploitatie 
Als we naar de exploitatie kijken dan vallen een paar dingen op.  
De kantineopbrengsten blijven ver achter op de begroting maar de reden is duidelijk: 
corona. 
Daarnaast is er een boeking van een incidentele gift, dit is het bedrag dat we in totaal 
ontvangen hebben als ‘bouwbijdragen’. 
 
De kosten zijn lager omdat een aantal kosten voordeliger uitvallen en er enkele 
bijdragen zijn gegenereerd vanuit de coronabijdragen. 
 
Uiteindelijk resulteert dit in een exploitatieverlies van ruim 20k maar door de 
incidentele gift dit een positief resultaat tot gevolg heeft. 
 
Balans 
 
Vooral de post materiele vaste activa is een opmerkelijk bedrag, natuurlijk door het 
feit dat we een nieuwe kantine hebben en een aanvulling op de kleedlokalen. Ook de 
liquide middelen zijn sterk veranderd, een lager bedrag omdat alle extra inkomsten in 
de verbouwing zitten. 
 
Door een goed eigen vermogen blijkt dat de vereniging weer voor een groot aantal 
jaren de basis heeft gelegd om vooruit te kijken naar een goede sportieve toekomst. 
 
Begroting 
 
Allereerst de begroting van het lopende seizoen, dus 2020-2021. Het Bestuur houdt 
rekening met een tegenvallend resultaat omdat de corona maatregelen dit helaas 
veroorzaken. In ons periodiek overleg is dit een onderwerp dat een hoge prioriteit 
heeft en goed wordt gemonitord. 
 
Voor het seizoen 2021-2022 zijn we uitgegaan van het startpunt dat voor het 
coronatijdperk ligt. Dit seizoen zouden we weer alles onder normale omstandigheden 
kunnen uitvoeren en een gezonde financiële club kunnen worden met een 
vernieuwde accommodatie. Hieraan wordt momenteel door de vele vrijwilligers hard 
gewerkt, onze dank daarvoor.  
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2019-2020 
Exploitatie   begroting  realisatie 
Opbrengsten: 
Contributie   135.000     131.617 
Sponsoring     75.000       77.250 
Kantine   161.500     100.564 
Subsidie     35.000       36.869 
Donaties     11.475       19.401 
Incidentele baten      0      642.847 
              ------------            -------------- 
Totaal               417.975  1.008.548 
 
Kosten: 
Algemene kosten  208.150     197.642 
Senioren     56.800       47.028 
Junioren / jeugd      7.000       10.769 
Kantine   151.020     115.347 
Sponsoring     12.200       16.911 
              ------------     ----------- 
Totaal               435.170     387.698 
               -----------    ------------ 
Resultaat   -17.195      620.850 
              =======     ======= 
 
 
 
Resultaat zonder incidentele giften:   -21.997 
       ======= 
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Balans activa  31-07-2019 31-07-2020      Balans passiva   31-07-2019 31-07-2020 
Materiele vaste activa               Eigen Vermogen     158.812      779.662 
Investeringen      534.266        1.061.195        
Afschrijvingen    - 455.711      -186.128   Lang Vreemd Vermogen  
Nieuwbouw      687.727    Obligatielening 0      145.000 
Bijdrage     -702.594     Kort Vreemd Vermogen 
        Crediteuren  228.684        28.335 
Vlottende activa     Belastingen      1.128          1.057 
Voorraad             453           2.000  N.t.b. posten    82.037        19.649 
 Belastingen        58.345         38.132  Vooruitontv. Posten 0        34.527 
N.t.o. posten          3.646           1.885             Ontvangen JVD  4.348          3.058 
Vooruitbet.posten            4.162             Waarborgsommen 0  520 
Debiteuren          2.738   242                 Spaarkas  0          6.100
       
Liquide mid.      346.139         96.420 
        ------------     -------------    ------------     -------------- 
Totaal activa      475.009     1.017.908          Totaal passiva  475.009     1.017.908 
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Exploitatiebegroting  2020-2021    2021-2022 
 
Opbrengsten:          
Contributie        135.000        132.000 
Sponsoring          75.000                    75.000 
Kantine        162.000        164.300 
Subsidie          35.000          46.700 
Donaties          11.500          10.250 
        ------------     -------------- 
Totaal         418.500        428.250 
 
Kosten: 
Algemene kosten       181.300         211.525 
Senioren          56.950           51.850 
Junioren / jeugd         10.000           17.700 
Kantine        154.000         128.150 
Sponsoring                    11.500           17.750 
        ------------         ----------- 
Totaal         415.750         387.697 
        -----------        ------------ 
Resultaat            2.750             1.275 
        =======        ======= 

 
 
Vaststellen contributie: het bestuur stelt voor geen contributieverhoging door te 
voeren voor het seizoen 2021/2022. ALV heeft geen bezwaar.  
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Verslag door de Kascontrolecommissie; 

 
Oirschot, 11 december 2020 
 
Betreft: Verslag kascommissie v.v. Oirschot Vooruit seizoen 2019-2020 
 
Beste Leden, 
Op maandag 5 oktober hebben de leden van de kascommissie (zie 
ondergetekenden) de financiële administratie van v.v. Oirschot Vooruit gecontroleerd. 
Het betreft hier de realisatiecijfers over het seizoen 2019-2020.  
Er is specifiek aandacht geweest voor de verwerking en presentatie van de 
investeringen en de daarbij behorende ontvangen subsidies/bijdragen in de cijfers 
2019-2020. 
Tijdens de controle zijn door de kascommissie aanvullende vragen gesteld. Door de 
penningmeester Harry Rutten is aanvullende informatie verstrekt en nadere 
toelichting gegeven. De uitleg was helder.  
De financiële administratie en vastlegging hiervan is goed op orde en de cijfers zijn 
correct en traceerbaar.  
De realisatiecijfers over de periode 2019-2020 wijken sterk af van de realisatiecijfers 
over voorgaande perioden. Dit vindt onder andere zijn oorzaak in de nieuwbouw van 
ons sportpark, waardoor de investeringen en de daarbij behorende rentelasten en 
afschrijvingen zijn toegenomen.  
 
In het exploitatieoverzicht “Realisatie 2019-2020 “ is een incidentele bate verantwoord 
van ca. € 640.000, welke voor een belangrijk deel bestaat uit de eenmalige bijdrage 
van de Gemeente voor de investering in ons sportpark.   
 
Een andere belangrijke oorzaak is de gedwongen sluiting van de kantine als gevolg 
van COVID 2019, waardoor de kantineopbrengsten beduidend lager zijn. 
Het operationele resultaat 2019-2020 bedraagt hierdoor negatief € 22.000. 
 
Het document met realisatiecijfers is uitgesplitst naar vijf hoofdonderdelen, te weten 
opbrengsten, algemene kosten, senioren, junioren en kantine.  
De realisatiecijfers over de periode 2019-2020 zijn per onderdeel nauwkeurig 
beoordeeld en vergeleken met de realisatiecijfers over de vorige perioden. 
 
Binnen onze vereniging is er voldoende functiescheiding aanwezig. Verder hebben 
wij deelwaarnemingen en verbandscontroles uitgevoerd om de volledigheid van de 
opbrengsten van de kantine, contributie en sponsorgelden te controleren. Hieruit zijn 
geen materiële afwijkingen naar voren gekomen.  
 
De kosten zijn in de juiste periode verantwoord. De enige onduidelijkheid betreft nog 
steeds de huur van de velden. Het bestuur is hierover nog steeds in gesprek met de 
Gemeente om hierover bindende afspraken voor de toekomst te maken. 
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Wij zijn van mening dat de cijfers over de periode 31 juli 2019 – 1 augustus 2020 een 
getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de financiële situatie van 
de vereniging.  
Verder willen wij nog opmerken dat de uitgangspunten bij de begroting 2020-2021 
gebaseerd zijn op nagenoeg dezelfde opbrengsten en kosten dan voor het “Corona-
tijdperk”. 
 
De liquiditeit van de club komt onder grote druk te staan. Dit vindt zijn oorzaak in het 
feit dat door COVID 2019 bepaalde opbrengsten, met name de kantineopbrengsten, 
beduidend lager zijn.  De club is in nog in staat om aan al zijn kortlopende 
verplichtingen te voldoen. 
 
Verder staat nog op de agenda de uitgestelde renovatie van de kleedlokalen.  
Door het bestuur wordt in deze bijzondere tijd goed “de vinger aan de pols gehouden” 
zeker met betrekking tot de financiële situatie. Liquiditeitsprognoses zijn beschikbaar 
en daar waar mogelijk wordt een beroep gedaan op steunmaatregelen van de 
overheid.  
Adequate zorg blijft geboden, omdat we nu nog niet kunnen zeggen wanneer we 
weer kunnen overgaan naar de normale situatie.  
De kascontrolecommissie is van mening dat het bestuur op financieel vlak de juiste 
koers vaart. 
 
De commissie stelt de ledenvergadering voor om decharge te willen verlenen voor 
het door het bestuur gevoerde beleid. 
Met vriendelijke groet, 
 
Wil Erven, Teun Rengers en Johan van Griensven 
 
De ledenvergadering verleent decharge voor de jaarcijfers 2020-2021 
De ledenvergadering verleent decharge voor de begroting 2022-2023  
 
Benoeming leden Kascontrolecommissie 2020-2021. 
Zowel Wil Erven als Teun Rengers en Johan van Griensven hebben alle drie 
aangegeven ook voor het lopende seizoen weer zitting te willen nemen in de 
kascontrolecommissie.De ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van 
alle drie de leden van de kascontrolecommissie. 

 
6. Mededelingen en beleidsvoornemens vanuit het bestuur 

Zoals bij de opening gezegd heeft het Coronavirus de wereld in de ban. Ook voor ons 
als vereniging heeft dit gevolgen: zowel op sportief, sociaal als financieel gebied. Op 
sportief gebied omdat we of niet of met beperkingen onze hobby kunnen uitoefenen. 
Op sociaal vlak omdat we de onderlinge contacten moeten missen. Langs de lijn, op 
de tribune en in de kantine. Er is immers ook geen derde helft. En op financieel 
gebied omdat het ons als vereniging gewoon geld kost momenteel. Is de impact in 
het vorige seizoen nog tamelijk meegevallen en te overzien, we schatten dat corona 
een negatieve invloed heeft gehad op onze cijfers ergens tussen de 5 en 10.000 euro 
is. Voor het lopende seizoen valt hierover nog niets zinnigs te zeggen. We missen 
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opnieuw een periode kantine inkomsten, dat is een feit. Hoelang die periode gaat 
duren, is onbekend. Dat er weer compensatieregelingen komen, is toegezegd. Wat 
die regelingen precies inhouden? Daar is nog niets over bekend. De exacte financiële 
gevolgen voor het lopende seizoen zijn daarom momenteel nauwelijks in te schatten. 
Die balans kunnen we letterlijk en figuurlijk pas aan het einde van het seizoen 
opmaken. Maar we moeten en we gaan door. Het zit ook in onze naam verweven: wij 
willen altijd ‘vooruit’. Wij als bestuur blijven in deze ‘kort op de bal zitten’.  

 
Tot slot willen wij als bestuur alle betrokkenen bedanken en een compliment geven 
voor hoe we de afgelopen 8 a 9 maanden samen invulling hebben gegeven aan de 
nieuwe omstandigheden. De richtlijnen, de continue aanpassingen en hoe hier mee 
om te gaan was voor iedereen nieuw en niet altijd duidelijk. Toch hebben we hier 
allemaal samen invulling aan gegeven en flexibiliteit en saamhorigheid getoond. 

 
Onze plannen en wensen voor het lopende seizoen en de rest van kalenderjaar 2021 
op een rij: 

- Zo snel mogelijk terug naar het oude (of nieuwe) normaal. Alleen hier hebben we niet 
alles over te zeggen. 

- In de zomerstop gaan we de kleedlokalen renoveren. Als bestuur hebben we 
besloten dat dit niet nog een jaar kan worden uitgesteld. We verwachten hiermee 
begin mei te starten. Dit kan betekenen dat ook in ‘normale’ omstandigheden vanaf 
begin mei kleedkamergebruik beperkt zal zijn. Dit lopende seizoen bijten we met zijn 
allen door de zure appel heen zodat we in het nieuwe systeem echt kunnen zeggen 
dat ons sportpark af is. De renovatie moet dan ook eind juli, voor de bouwvak, 
gerealiseerd zijn. We vertrouwen ook nu weer op ieders medewerking en flexibiliteit. 
En we bedanken de mannen van de bouwcommissie dat zij ook deze uitdaging weer 
op pakken. 

- Implementatie technisch beleid. Reeds besproken onder agendapunt 3. 
- Vrijwilligersbeleid: iedereen participeert. Een vereniging als de onze kan niet zonder 

vrijwilligers. Zo’n vrijwilligerstaak kan uitgebreid maar ook ‘klein’ zijn. Nieuwe 
voorbeelden van ‘iedereen participeert’ zijn: de oudste jeugd begeleiden de 
wedstrijden van de jongste jeugd en onze selectiespelers treden op als gasttrainers 
bij jeugdteams. Dit alles verhoogt het saamhorigheidsgevoel en hopelijk ook het 
besef bij iedereen dat we het samen moeten doen. We zullen als bestuur de taken 
daar waar nodig en mogelijk ‘klein’ maken zodat ze te overzien zijn. We zullen daar 
waar mogelijk functionarissen vervangen door commissies: vele handen maken 
immers licht werk. 

- Interne communicatie verbeteren. Om de betrokkenheid te verbeteren moeten we 
onderling beter communiceren. De nieuwsbrief is daar een eerste aanzet toe 
geweest. Maar daarmee zijn we er nog niet. Integendeel. We willen beter de 
verschillende leeftijdsgroepen bereiken. Daarom zullen we het komende kalenderjaar 
onze website kritisch tegen het licht houden en zal social media efficiënter ingezet 
dienen te worden. Wordt vervolgd. 

- Huurovereenkomst met de gemeente. Ruim twee jaar na aanleg van de twee 
kunstgrasvelden is er nog steeds geen nieuwe huurovereenkomst. De gemeente blijft 
in onze ogen volharden in het niet nakomen van gemaakte afspraken. Hierdoor 
hebben de contactmomenten met de gemeente een steeds grimmiger karakter 
gekregen. We hadden hierover as donderdag opnieuw een afspraak met de 
gemeente staan. Echter een uur voor aanvang van deze ALV heeft de gemeente ons 
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laten weten dat a.g.v. de nieuwe Coronarichtlijnen deze afspraak niet door kan gaan. 
Helaas weer vertraging in dit proces. Wordt vervolgd. 

- Rookvrij sportpark. Het landelijk beleid is dat uiterlijk in 2024 alle sportaccommodaties 
rookvrij moeten zijn. Bij stadions van BVO’s zien we dat dit al is ingevoerd. Wij zullen 
als bestuur uiterlijk voor de volgende ALV hierin een beslissing nemen wanneer  wij 
voor een rookvrij sportpark kiezen… 

- Jeugdraad. Het is een wens het bestuur om een zgn jeugdraad op te stellen om beter 
voeding te houden wat er bij onze jeugd speelt. En dan niet alleen op het gebied van 
voetbal maar breder. Of vanuit de senioren behoefte is voor eenzelfde orgaan 
vernemen we graag vanuit onze leden. 

- Tot slot: we hebben onze organisatiestructuur enigszins aangepast.  
 

Het is steeds moelijker om mensen te vinden die in het bestuur willen plaatsnemen. 
Dat wil niet zeggen dat leden en ouders van leden niets willen doen voor onze 
vereniging. Integendeel. Momenteel zijn bijna 250 mensen in enige vorm als 
vrijwilliger actief voor onze vereniging. We kunnen met recht zeggen dat onze 
vereniging leeft. Daar zijn we als bestuur blij mee en trots op. Let op: we zijn er nog 
niet. We zien dat de huidige tijdsgeest vraagt om behapbare taken: grote taken 
opsplitsen in deeltaken dus. Dit maakt het voor de vrijwilliger overzichtelijk en 
uitvoerbaar binnen zijn agenda. En tegelijkertijd maakt het de vereniging minder 
kwetsbaar.  

 
We kiezen voor een platte structuur: duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Met 
automatisch tot gevolg: Minder bestuursleden, meer commissieleden. We hanteren 
het principe “Vele handen maken licht werk”. Dit betekent voor de vijf bestuurders nog 
meer de focus op structuur maken en bewaken. En minder inhoudelijk bezig zijn. Dit 
is aan de commissies die tot een bepaalde hoogte autonoom zijn. Hiermee willen we 
commissies de ruimte geven om hun taak zo goed als mogelijk naar eigen inzicht uit 
te voeren. Op deze manier verwachten wij ook dat de commissieleden het beste 
gemotiveerd blijven.  

 
Opvallende zaken: 

- Penningmeester wordt financiële commissie.  
- Bestuurslid ‘kleding en materialen’ ook transformeren naar commissie. 
- Jeugd en Senioren samengevoegd: Voetbalzaken. 
- Prioriteit openstaande vacatures: secretaris, 2e wedstrijdsecretaris jeugd, leden 

kleding en materialen commissie, notulist en ledenadministratie.  
 

7. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar Paul Schoenmakers (kleding en materialen). 
Paul is 3 jaar bestuurslid geweest en heeft zich in die periode vol overgave ingezet voor 
onze ‘afdeling kleding en materialen’. Maar ook daarvoor al was Paul erg actief voor onze 
vereniging. De voorzitter Paul bedankt voor inzet en inbreng in het bestuur.  

 
Aftredend en niet herkiesbaar Frank de Bresser (Jeugdzaken). 
Frank is 9 jaar bestuurslid geweest als portefeuillehouder jeugdzaken. Een portefeuille 
die is samengegaan met seniorenzaken tot de nieuwe portefeuille voetbalzaken. Zijn 
portefeuille is daarmee verdwenen maar Frank zeer zeker niet.  Frank deed al veel meer 
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voor onze club en blijft dat gelukkig ook doen. Zo heeft hij nu bijvoorbeeld de focus op 
onze scheidsrechterscommissie. De voorzitter dankt Frank voor de jarenlange inbreng in 
het bestuur.  

 
Aftredend en niet herkiesbaar Victor Rooijakkers (secretaris). 
Tot slot neemt ook Victor na 6 jaar afscheid als bestuurslid. Victor heeft aangegeven op 
‘projectbasis’ beschikbaar te blijven voor onze vereniging. En daar zullen we graag en 
dankbaar gebruik van blijven maken. De voorzitter dankt Victor voor de inbreng in het 
bestuur van de vereniging. 

 
8. Rondvraag 
(Jan de Groot) Is er in het kader van de verbouwing/renovatie van de kleedkamers al een 
planning beschikbaar? Antw. De bedoeling is om medio mei te sterten maar een 
definitieve planning volgt zo snel als mogelijk. 
(Jan de Groot) Jan Stelt dat de kwaliteit van het trainingsveld ondermaats is. Antw. Het 
bestuur bestrijd deze stelling en geeft aan dat het trainingsveld onlangs gerenoveerd is 
en van voldoende kwaliteit is. (HV: Jan Bressers zal na de kerstvakantie de gestelheid 
van veld 5 kritisch bekijken).  

 
9. Afsluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor de aanwezigheid met als 
laatste boodschap: 
“Namens alle leden van het bestuur wens ik jullie hele fijne feestdagen toe. Let goed op 
je zelf, let goed op elkaar. En blijf bovenal gezond! Hopelijk tot snel op ons sportpark. 
Nogmaals dank en nog een fijne avond toegewenst”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


