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NOTULEN ALGEMENE LEDENJAARVERGADERING 
SV Someren dd. 21 oktober 2021 

 
1.  Opening door de voorzitter 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Antoon Sonnemans (verder genoemd VZ). De 
aanwezige leden worden van harte welkom geheten. 
 
2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
- Mededeling: er zijn enkele afmeldingen binnengekomen. De namen worden door de VZ 

voorgelezen. 
- Ingekomen opmerkingen: 

- Marc Sanders: “complimenten aan het bestuur, n.a.v. vorige ledenjaarvergadering 
(verder genoemd LJV)  waarin "dugouts" ter sprake kwamen, voor het op een snelle 
manier realiseren hiervan, n.a.v. veler verzoek van de leden. De dugouts zijn een 
aanwinst voor onze vereniging”.  

- Henk Manders (namens commissie Normen & Waarden): “goede nieuws is dat de 
vertrouwenspersoon afgelopen jaar geen zaken heeft gehad, welke een compliment 
aan de leden”. VZ vraagt aan Henk toch door te gaan met z’n goede werk. 

- Ingekomen vraag: 
- Hans Rutten:  

Kunnen we voor de lagere senioren-elftallen ook een opbergvoorziening treffen 
inclusief 24 ballen en hesjes? De jeugd en selectie-heren/vrouwen zijn immers ook 
voorzien. Tevens graag wat trainingsmateriaal voorzien t.b.v. voetvolley. 

De enige ingekomen vraag zal aan het einde van de LJV beantwoord gaan worden. 
 
3.  Notulen algemene LJV d.d. 17 december 2020 
De VZ vraagt aan de leden per bladzijde of er op- of aanmerkingen zijn: 
- Blz.1: “waarom heeft het bestuur € 24.000,- uitgegeven aan renovatie van een gemeentelijk 

kleedlokaal?”  
VZ: De gemeente houdt zich vast aan een landelijke norm qua aantal lokalen per 100 leden. 
Hierdoor viel het lokaal links achterin buiten de begroting en heeft het bestuur besloten die 
op eigen kosten wel alvast te renoveren en in te richten als opslagruimte/kleedlokaal met het 
oog op de toekomst. 
Zie ook punt 17 van notulen LJV 2019 (link). 

- Blz.5: “wat is de stand van zaken m.b.t. vacature kantinebeheer?” 
Deze vacature staat nog open en diverse gesprekken hebben reeds discreet plaats gevonden. 
Het zoeken naar een opvolger duurt langer dan gehoopt. In overleg met Frans heeft het 
bestuur en Frans daarom besloten om het contract met 1 jaar te verlengen totdat de invulling 
heeft kunnen plaatsvinden. 

De notulen van de digitale algemene LJV d.d. 17 dec. 2020 worden ongewijzigd goedgekeurd en 
vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 
 
4.  Financieel verslag seizoen ’20-’21 en begroting seizoen ’21-‘22 
Will van Otterdijk, penningmeester (verder genoemd PM), doet verslag van het afgelopen 
boekjaar en presenteert de begroting voor opvolgend jaar. 
Enkele punten uitgelicht van het verslag: 
 
Financieel verslag seizoen ’20-’21 
- Opbrengsten:  

o Sponsoring: ondanks het corona-jaar is de sponsorcommissie erin geslaagd om een 
98% score te behalen t.o.v. de begroting. Hulde. 

o Contributie: lichte toename vanwege aanwas van leden. 

https://website.storage/Data/Someren/RTE/Bestanden/NieuwsItem/1512/Notulen_Jaarvergadering_20191017.pdf
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o Subsidies: gemeente heeft gemeend hier niet aan te tornen in het corona-jaar, dus 
gelijk gebleven. 

o Kantine: 
▪ omzet van de kantine is uiteraard ver achter gebleven op de begroting 

vanwege corona en uitgekomen op een magere 11%. 
▪ post Overige Kosten betreft o.a. de aankoop van de pagode-tenten. 
▪ resultaat Kantine geeft een negatief saldo. 

o Overige Baten: de TVL-regeling van overheidswege n.a.v. corona, heeft de club een 
mooi bedrag doen toekomen. 
Opm.: de club heeft ook subsidie ontvangen o.b.v. de NOW-regeling. Echter, omdat 
PM vermoedt dat we deze onterecht hebben ontvangen en later mogelijk 
terugbetaald moet worden, is deze post gereserveerd en niet opgenomen in de 
resultaten. 

- Uitgaven: 
o Personeel: de kosten van trainers zijn gewoon doorbetaald, maar de 

kantinepersoneelskosten waren veel lager. 
o Huisvesting: kosten voor ballenkarren en speeltuintje, doen deze post hoger doen 

uitvallen dan begroot, ondanks lagere energielasten. 
o Bureaukosten: iets lager uitgevallen maar begrijpelijk. 
o Accommodatiekosten: versnelde aanschaf dugouts maar andere kosten niet 

gemaakt, waardoor per saldo gelijk. 
o Wedstrijdkosten: 60% van de begroting. 
Totale uitgaven: ondanks corona-jaar, bedroeg de kostenpost toch nog 84% van de 
begrote uitgaven. 

Het uiteindelijke resultaat over het seizoen 2020-2021 is klein maar wel positief, en we mogen 
dus tevreden zijn. 
 
PM licht ook nog kort de Activa en de Passiva toe. 
- Balans: 

o Activa: 
▪ Gebouwen: opwaardering t.o.v. 2020 vanwege oplevering speedsoccerveld. 

o Passiva: 
▪ Post Vervangingsinvestering betreft veld 1 welke t.z.t. bekostigd moet 

worden. 
▪ Post Te betalen kosten betreft : huur gemeente, NOW-subsidie en KNVB-

kosten. 
- Begroting 2021-2022: 

o Opbrengsten: 
▪ Sponsoring wordt gelijk gesteld aan vorige begroting. 
▪ Contributies: idem 
▪ Subsidies: idem 
▪ Kantine: bestuur gaat er vanuit dat we weer normaal kunnen functioneren 

zonder corona-beperkingen, en heeft daarom de begrote kantine-omzet 
hoog ingezet. Hierin zit ook verwerkt dat we komend jaar het jubileum 
Vrouwen vieren. 

o Uitgaven: 
▪ Accommodatie: hierin zit een post voor dugouts. Echter, deze kosten zijn 

versneld gemaakt, na vaststelling van de begroting 2021-2022, en reeds 
verwerkt in de resultaten 2020-2021. In het financieel verslag 2021-2022 zal 
dit tot uiting komen. 

De begroting is sluitend. 
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5. Vaststelling contributie seizoen ’21-‘22 
Afgelopen jaar is de contributie niet geïndexeerd. Volgens traditie (geen vaste regel) zou dit jaar 
dan wel een indexatie plaatsvinden. Echter, de PM stelt voor, namens het bestuur,  om de leden 
enigszins te compenseren en te bedanken voor de steun en het goede betalingsgedrag  in het 
afgelopen corona-jaar als volgt: 
- de contributie sz. ’21-’22 gelijk te houden aan die van afgelopen seizoen, dus geen indexatie. 
- geen prijsverhogingen consumpties in de kantine. 
- de recreatieteams 4 t/m 15 krijgen per team 100 kantinemunten. 

Toelichting: de jeugdteams en selectieteams senioren hebben  gedurende de coronaperiode 
wel volop gelegenheid gehad om te voetballen, i.t.t. de recreatieteams. 

De LJV gaat akkoord bij acclamatie en PM bedankt de leden. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie 
PM vraagt aan Jan Breukers om het woord te nemen en verslag te doen van de bevindingen, 
namens de kascontrolecommissie (verder genoemd KCC), welke bestaat uit Jan Breukers en Fried 
Maas. 
Samengevatte conclusies: 
- De PM heeft aan de KCC voorafgaand aan de controle-bijeenkomst, ruimschoots inzicht 

verschaft in de cijfers. 
- Middels een uitgebreide vragenlijst van de KCC, heeft de PM alle verschillen uitgebreid 

toegelicht tussen begroting en boekjaar enerzijds, en tussen afgelopen boekjaren anderzijds. 
- Dankzij de overheidssteun is er een klein positief resultaat geboekt kunnen worden, in het 

andere geval had de club een zwaar verlies geleden. 
- Uit de controle, welke toegankelijk en transparant kon plaatsvinden, zijn geen 

bijzonderheden gebleken. 
- Concluderend: vereniging is financieel zeer gezond.  
De KCC stelt aan de LJV voor, om het financieel verslag goed te keuren en derhalve de PM en 
overige bestuursleden décharge te verlenen. De LJV gaat akkoord bij acclamatie. 
 
PM bedankt de KCC, Jan Breukers en Fried Maas, voor hun bijdrage de afgelopen 5 jaren aan het 
tot stand komen van de gepresenteerde cijfers. De heren zijn op een eerder moment reeds 
bedankt voor hun inzet middels een cadeau. 
 
VZ benoemt trots te zijn op de financiële gezondheid van de club en bedankt de PM en KCC voor 
hun inzet. 
 
7. Verkiezing KCC 
PM heeft Pieter Velings en Robert van Lierop bereid gevonden de taak van lid van de KCC volgend 
jaar op zich te nemen. De LJV gaat akkoord bij acclamatie en daarmee wordt de verkiezing van de 
KCC als akkoord beschouwd en bevonden. PM bedankt Pieter en Robert en aanwezige leden. 
 
8. Jaarverslag seizoen 2020-2021 
De VZ doorloopt het Jaarverslag, welke middels slides en foto’s wordt gepresenteerd. 
Hoogtepunt afgelopen seizoen was de koninklijke onderscheiding voor Gerard Slegers. 
Het jaarverslag wordt ook nog op de website gepubliceerd. 
Zie: https://www.svsomeren.nl/715/jaarverslagen/. 
 
9. Impact Corona 
Bijzondere aandacht heeft de impact van corona op de gehele vereniging. 
Het niet volledig kunnen trainen, en vooral het niet spelen van competitiewedstrijden en de 
gedwongen sluiting van de kantine, werd gevoeld in alle geledingen van de vereniging. Het deed 
pijn in onze voetbalharten, bij zowel de spelers als de vrijwilligers.  

https://www.svsomeren.nl/715/jaarverslagen/
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10. Bestuursleden 
De volgende mutaties in het Dagelijks Bestuur (DB) zijn te melden: 
Aftredend: 
- Claudia Fondon - communicatie 
De VZ geeft aan dat Claudia het DB zal gaan verlaten en benoemt dat ze reeds vele functies heeft 
ingevuld, en nog doet, ondanks dat ze nu aangeeft te stoppen na 4 jaren lid te zijn geweest van 
het DB. 
Ze is vooraf aan DB, veel jaren actief geweest als lid  van het Jeugdbestuur. 
In 2017 is ze voorzitter geworden van de Communicatiecommissie en had ze in die jaren daarna 
ook een inbreng op vele onderwerpen in het DB, variërend van kantine-/terras-inrichting, 
website,  speeltuin tot Jubileumboek en jubileum-jeugdactiviteiten. Momenteel is nog actief als 
barhulp in de kantine. 
Het bestuur en leden danken Claudia hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren. 
Aantredend: 
- Margreet Oosterbeek - communicatie 
Gelukkig heeft het DB reeds een opvolger gevonden voor Claudia, in de persoon van Margreet 
Oosterbeek. De VZ stelt haar voor aan de aanwezige leden. 
Margreet is geen onbekende langs de lijn op zaterdag, daar ze het team van haar zoon coacht. 
Ze vindt het verenigingsleven leuk en heeft al enkele maanden kunnen proefdraaien in haar 
nieuwe functie van voorzitter Communicatie. Ze heeft er zin in. 
De LJV gaat akkoord bij acclamatie en het zittend bestuur verwelkomt Margreet en wenst haar 
veel succes. Het bestuur dankt de leden voor het vertrouwen. 
 
11. Interactief: nieuwe uitgangspunten bepalen voor beleidsplan 2022-2027 
Voor het nieuwe te maken beleidsplan 2022-2027, roept de VZ de aanwezige leden op om op een 
interactieve wijze te sparren over het te bepalen beleid t.a.v. een aantal punten welke op scherm 
worden getoond. 
Men vindt/roept t.a.v.; 
• Uitstraling: 

(Identiteit/PR/Social media/Normen&Waarden/Duurzaamheid) 
o Positiviteit moet boventoon voeren bij het naar buiten laten komen van nieuws. 

• Saamhorigheid: 
(Binding/Samenwerkingen/Maatschappelijke functie) 

o Uit maatschappelijk oogpunt kan het beter zijn om de clubs in de kerkdorpen te 
helpen handhaven. Leefbaarheid is ook belangrijk. 

o Zijn er vergaderingen met clubs uit de kerkdorpen en Asten? VZ: jazeker, hiervoor zijn 
er halfjaarlijks vergaderingen in het zogenoemde “Cluster” waarin alle clubs van 
Groot Someren en Groot Asten zitting hebben. Alle punten welke betrekking kunnen 
hebben op samenwerking of binding, komen hier op de agenda. 

• Spelers / vrijwilligers / leden: 
(Jeugd/Senioren/Groei/Werving) 

o Stelling: vinden we dat we leden van buiten pro-actief moeten aantrekken? 
Nee, klinkt het unaniem. Weigeren is iets anders. De identiteit van Someren blijft 
belangrijk. 

• Voetbaltechnisch: 
(Opleiding/Ontwikkeling/Organisatie/Selectiebeleid) 

o Wat vinden we van ons opleidingsniveau en hoe moeten we ons komende jaren 
ontwikkelen, in zowel organisatie als selectiebeleid? 

Onlangs heeft de VTC Hein Poell bereid gevonden om als vrijwilliger te gaan functioneren 
als Technische Opleiding- en Trainingscoördinator voor de Selectie 1,2,3 en jeugd JO19. 
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Inmiddels werpt dit al zijn vruchten af. 
• Faciliteiten: 

(Velden/Kleedlokalen/Tribune/Kantine/Materialen/Materieel): 
o Over het algemeen hebben we het goed voor elkaar, alleen de aansturing verdient 

meer aandacht. Er is het gemis van een bestuurslid die de touwtjes in handen heeft bij 
facilitaire zaken. VZ geeft aan dit te beamen en vacature staat nog open. 

o Tribune: vinden we dat de tribune een renovatie moet krijgen? Of moet er nieuwbouw 
plaatsvinden? Welke functies moet dat gebouw dan hebben?  De VZ vraagt aan de 
aanwezige leden of ze willen dat het DB een plan gaat uitwerken. Men is akkoord. 

• Kantine / horeca: 
(Clubgebouw/Voorzieningen/Activiteiten/Evenementen) 

o Evenementenbeleid: we zijn een voetbalclub en diens sociale binding willen we 
voortzetten middels kantine-activiteiten. 

o Overweging: na elk evenement een afterparty voortzetten/promoten bij lokaal café 
om toerbeurten. 

• Gezondheid / Leefklimaat: 
(Verzorging/Veiligheid/Normen&Waarden) 

o Is de verzorging en veiligheid op het sportpark in orde? 
• Financieel: 

(Kaders/Commercieel/Contributie/Sponsoring/Subsidies) 
Verder geen opmerkingen uit de zaal. 

• Bestuursstructuur: 
(Organisatievorm/Jeugd betrekken/Omnisport) 

o Is de organisatievorm de juiste? 
o Hoe kunnen we de jeugd beter betrekken? 
o Moeten we een omnisport-club worden? 

Bovengenoemde zijn allemaal punten waar we iets van kunnen vinden en kunnen meenemen in 
het nieuwe beleid. Let wel: het hoeft niet beperkt te zijn tot deze punten. 
Uit de zaal komt de wens om bovenstaande te publiceren opdat men er iets langer over kan 
nadenken en eventueel schriftelijk reageren. De notulen voldoen aan deze wens. 
Hoewel de aanwezige leden niet op elk punt iets hadden in te brengen, dankt de VZ de leden voor 
de inbreng. Het bestuur zal de info meenemen in het nog op te stellen beleidsplan. 
 
12. Regels gebruik velden c.q. toegang sportpark buiten verenigingsactiviteiten 
Het is gebleken dat de jeugd het sportpark steeds vaker gebruikt als hangplek buiten 
verenigingsactiviteiten. Als bestuur willen we faciliteren dat er gevoetbald kan worden maar dan 
wel volgens onze regels. We willen namelijk verbruik verbeteren. 
Om meer sturing te geven aan de juiste doelgroep, heeft het bestuur volgende regels 
uitgevaardigd middels social media, de groepsleiders en toegangsbord sportpark: 
- Je voetbalt ONDER TOEZICHT 
- Je bent LID van SV Someren, én kunt dat op aanvraag aantonen middels je mobiele app 

Voetbal.nl 
- Dragen van VOETBALSCHOENEN MET NOPPEN is verplicht 
- Je laat GEEN ROTZOOI achter 
- Je volgt INSTRUCTIES op en gehoorzaamt aan de toezichthoudende functionaris 
- Je verleent voorrang aan SPORTSTUIF en hindert deze niet. 
Voor calamiteiten is er een whatsapp-groep opgezet waarin meerdere functionarissen 
deelnemen. Na verloop van tijd zullen we evalueren met Sportstuif. 
 
 
13. Rondvraag/Opmerkingen 
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De VZ geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen en beantwoordt de 
resterende vragen van de ingekomen stukken: 
- Hans Rutten:  

Kunnen we voor de lagere senioren-elftallen ook een opbergvoorziening treffen inclusief 24 
ballen en hesjes? Tevens graag wat trainingsmateriaal voorzien t.b.v. voetvolley. 
VZ: moet geen probleem zijn. VZ vraagt aan Frans van Doorn om te coördineren. 

- Leo Breukers: 
Waarom worden de inkomsten en uitgaven van het Kledingfonds niet verantwoord in de 
Verlies-/Winstrekening? 
PM: vanwege het meerjaarlijkse karakter van verschoven inkomsten en uitgaven, heeft het 
bestuur ervoor gekozen deze te behandelen als een neutrale post, daar het een vertekend 
beeld geeft op de Verlies-/Winstrekening. 

- Fabio Peters: 
Kan het camera-huisje verplaatst worden naar het midden van het veld? 
VZ geeft aan dat er toch wel eens wordt gefilmd vanuit kopse zijde dus dat is geen optie. Er 
wordt reeds nagedacht over een 2e opstelling. 

- Gerwin Mulder: 
- Kan de samenwerking met cafés meer worden uitgeput? VZ: dat zou onderzocht 

kunnen worden. 
- Waarom is het % kantine-inkoopkosten t.o.v. de omzet zo hoog? PM: omdat we met 

lagere verkoopbedragen werken t.o.v. reguliere horeca. 
- Waarom is de kantine-omzet komend jaar zo hoog begroot? PM: hierin zit ook de 

omzet opgenomen voor het te houden Jubileum Vrouwen 2022. 
- Marc Swinkels: 

Is de opzet van een Jeugdraad nog actueel? 
VZ geeft Marc Weekers het woord: JC heeft het lange tijd als actiepunt gehad, maar vanwege 
tijdgebrek laten vallen. Marc W. geeft aan dat de JC het wel belangrijk vindt dat de jeugd op 
een of andere manier inbreng moet hebben/krijgen en behoudt aandacht. 

 
14.  Sluiting 
De VZ bedankt de aanwezige leden voor hun bijdrage en steun in deze  LJV. 
Tevens dank aan allen die het bestuur steunen en hebben gesteund. 
 
Voor verslag, 
 
 
 
Peter van Enckevort 
Secretaris SV Someren 


