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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2022  
Aanwezige leden 40  
Afgemelde leden 35 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda  
Job Theulen, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij bedankt alle vrijwilligers 
namens de vereniging voor hun inzet. Zonder vrijwilligers is de vereniging niet levensvatbaar. Het blijft 
een voortdurend aandachtspunt om de groep vrijwilligers groot genoeg te houden om alle taken en 
verantwoordelijkheden goed te verdelen. Daarmee is dit ook een oproep aan iedereen om hun 
steentje bij te dragen en mensen die verbonden zijn aan de verenging te mobiliseren. 
 
De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.  
 
 
2. Vaststelling notulen ALV d.d. 12 april 2021 
In de notulen van de vorige ALV dient te worden toegevoegd dat Kay Vonck een nieuw bestuurslid is 
voor een termijn van 3 jaar. Buiten deze aanpassingen worden de notulen door de aanwezige leden 
unaniem goedgekeurd.  
 
 
3. Bestuurlijk jaarverslag 2020-2021  
Volgens het bestuurlijk jaarverslag bestond het bestuur uit 6 leden, waaronder 1 vaste afgevaardigde 
van commissies. Daarnaast haakt Vincent Widdershoven namens de VUT ploeg aan bij elke 
vergadering. Het bestuur vergadert 1x per maand (exclusief de extra ALV). De besproken bestuurlijke 
speerpunten waren: 
• Samenwerking met zusterverenigingen 
• Beleidsplan 
• Verduurzaming accommodatie 
• Beleid rondom coronamaatregelen 
• Subsidies en overheidssteun 
• Aanstelling trainers selectie 
 
 
4. Beleidsplan 2022 – 2025 “Oranje Blauw’15 zijn we samen!” 
In mei 2021 is gestart met het opstellen van een beleidsplan voor een aantal jaar. De voornaamste 
reden hiervoor was, en is, dat het bestuur een bredere blik wilt hebben op de toekomst en met 
meerdere personen invulling en sturing wilt geven aan de missie en visie van Oranje Blauw’15.  
De missie van de vereniging is het faciliteren van een passend aanbod voor iedereen die wil 
deelnemen aan voetbal gerelateerde activiteiten in een plezierige, betrokken en veilige omgeving.  
De visie wordt beschreven als het bevorderen van de betrokkenheid in de vereniging door op 
sportief,  organisatorisch en sociaal maatschappelijk gebied nadrukkelijk zichtbaar te zijn in de 
gemeenschap. Samen met alle vrijwilligers komt de vereniging al een heel eind; zo worden activiteiten 
georganiseerd voor mensen met een beperking en voor mensen die aan hun gezondheid willen 
werken. De vereniging stelt voor deze initiatieven de faciliteiten beschikbaar. Het beleidsplan is ertoe 
opgesteld om de missie en visie zo optimaal mogelijk invulling te geven en om dit te bewerkstellingen 
zijn diverse commissies ingesteld die elk zorgen voor een jaarplan en daaraan invulling geven. Op deze 
manier kunnen taken goed worden verdeeld zodat het vrijwilligerswerk leuk is en blijft voor iedereen 
en resultaten kunnen worden behaald. Om het doel van het beleidsplan inzichtelijk te maken is een 
SWOT analyse (oftewel sterkte-zwakteanalyse) opgesteld.  
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De analyse laat zien dat er voldoende sterktes en kansen zijn om de zwaktes en bedreigingen 
tegenwicht te bieden. Dat lukt echter alleen met voldoende inzet van vrijwilligers. In het beleidsplan is 
een organogram opgenomen dat een goed beeld geeft van alle commissies en de vrijwilligers die we 
hierbij oproepen op de ‘lege plekken’ in te vullen. Het bestuur vindt het aantal vacatures een grote 
zorg en dit heeft dan ook alle aandacht. 
 

 
 
Speerpunten in het beleidsplan zijn de invulling van de vacatures, ledenbinding en verduurzaming. 
Het beleidsplan is leidraad en het succes ervan valt of staat bij een goede uitvoering ervan en 
bijstelling als dat nodig is. Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV en zal hierna op de 
website worden gepubliceerd. Ook zal het per mail naar alle leden worden gestuurd. 
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5. WBTR 
De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle 
besturen en is vanaf 1 juli 2021 ingegaan. WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
Het is een taai document dat beschrijft hoe een bestuur en toezichthouders zich dienen te gedragen. 
In het document staan afspraken over onderwerpen zoals aansprakelijkheid, financieel beleid en 
goedkeuring van uitgaven, regels omtrent belangenverstrengeling en procedures bij grote uitgaven of 
investeringen. Ook het WBTR document wordt via de website gepubliceerd. 
 
 
6. Nieuwe website 
Begin april is de nieuwe website van de vereniging live gegaan onder dezelfde domeinnaam 
www.oranjeblauw15.nl. Dit is de eerste zet op weg naar optimale interne- en externe communicatie 
De website is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, ook dankzij de bijbehorende Club App. Hoe deze 
te downloaden is, staat beschreven op de website. In de ALV wordt aan een ieder de oproep gedaan 
om ideeën/opmerkingen/aanvullingen te delen met de redactie, die te bereiken is via 
redactie@oranjeblauw15.nl.  
 
 
7. Samenstelling bestuur en commissies 
Momenteel zijn er zes bestuursleden, waarvan Frank Janssen als Penningmeester en Ralf Sonntag 
(voorzitter sponsor- en technische commissie senioren niet herkiesbaar zijn. Beide vacatures zijn per 
het nieuwe seizoen vacant. Daarnaast is Jorry Puts per direct aftredend als Secretaris. Aan Jorry Puts 
wordt daartoe tijdens de ALV decharge verleent. Job Theulen is herkiesbaar als Voorzitter en Chantalle 
Dörenberg is verkiesbaar als Secretaris en als Voorzitter Commissie PR. Ook is er de benoeming van 
Jordi Sliepen als vertrouwenspersoon. 
 
Aldus wordt ter vergadering unaniem ingestemd met: 
1 de herbenoeming van Job Theulen voor de functie Voorzitter 
2 de benoeming van Chantalle Dorenberg voor de functie Secretaris i.c.m. vz. Commissie PR 
3 de benoeming van Jordi Sliepen voor de nieuwe functie Vertrouwenspersoon 

 
Het bestuur bestaat verder uit: 
4 Kay Vonck namens de activiteitencommissie en commissie PR 
5 Laszlo Kothmann namens de kantinecommissie 
6 Vincent Widdershoven namens de facilitaire commissie (formeel geen vast bestuurslid) 
  
  
8. Financieel jaarverslag 2020-2021  
Penningmeester Frank Janssen geeft toelichting op het financiële jaarverslag over het seizoen 2020-
2021. De Coronacrisis heeft ook op deze cijfers zijn weerslag gehad. De financiële coronasteun is een 
welkome aanvulling geweest. Mede daarmee komt de vereniging uit op een positief resultaat van ruim  
€ 9.000,- 
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9. Verslag kascontrolecommissie  
De kascommissie bestaat uit Daan van Montfort (niet herkiesbaar), Jorry Puts (niet herkiesbaar), René 
Knapen (herkiesbaar) en Max Jacobs. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en stelt voor de 
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit voorstel wordt 
unaniem door de ALV overgenomen. De kascommissie complimenteert de penningsmeester, Frank 
Janssen, voor de zorgvuldig opgestelde jaarrekening en de manier waarop deze invulling geeft aan de 
functie. Twee personen in de kascontrolecommissie moeten worden vervangen. Michelle Fuchs en 
Stephanie Bours stellen zich beschikbaar. De ALV gaat hiermee unaniem akkoord. 
 
 
10. Vaststelling begroting 2021-2022 
De penningmeester presenteert de begroting van 2021-2022, die uitkomt op een positief bedrag van 
ruim € 5.000,-. De te verwachten stijgende energiekosten is een aandachtspunt. Daartoe zal het 
bestuur, samen met andere verenigingen, in overleg gaan met de Gemeente. 
 
 
11. Vaststelling contributie 2022-2023  
Het bestuur stelt voor om de contributiebedragen te handhaven. De aanwezige leden stemmen hierin 
unaniem mee. De contributiebedragen staan vermeld op de nieuwe website. 
 
 
13. Rondvraag & sluiting 
Er worden enkele vragen gesteld over energie; dat bewuster moet worden omgegaan met verlichting,  
verwarming en de lichtmasten. Op de vraag van spelers van het Dameselftal of ze zelf op zoek moeten 
gaan naar een nieuwe trainer, antwoord het bestuur dat dit zeker geadviseerd wordt al zal het bestuur 
zelf ook hierbij ondersteunen. Het bestuur roept zelf nog op om goed na te denken over de invulling 
van een van de vacatures of het aanreiken van helpende handen. Ben bewust van het feit dat zonder 
vrijwilligerswerk geen vereniging levensvatbaar is. 
 
Frank en Job danken tenslotte iedereen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluiten de ALV af. 


