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NOTULEN ALGEMENE LEDENJAARVERGADERING 
SV Someren dd. 20 oktober 2022 

 
1.  Opening door de voorzitter 
De ledenjaarvergadering (verder genoemd LJV)  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 vragen: 

1.Waarom zijn de consumptieprijzen zoveel hoger dan bij omliggende voetbalclubs? 
VZ geeft aan dat we in coronatijd niets geïndexeerd hebben om de leden tegemoet te komen, 
en daarna moeten we op enig moment toch de ontwikkelingen van de inkoopprijzen gaan 
volgen. Bovendien dienen we het horecabeleid na te leven. 
2. Een 2-tal weken geleden stond in het ED een stuk over het vervangen van de 
kunstgrasvelden in de gemeente Someren. Daarin werd ook vermeld dat SV Someren in 2023 
aan de beurt zou zijn. Dit gaat dus om veld 1 waarvan de vereniging 50 % voor zijn rekening 
dient te nemen. Zijn wij verplicht om volgend jaar dit veld te vervangen en zo ja hoeveel geld 
gaat dat onze vereniging ongeveer kosten? 
VZ: we zijn dat als club niet verplicht maar zullen dat t.z.t. overwegen. Jaarlijks wordt er een 
post vervangingsinvestering begroot dat voor dat doel is bedoeld. 

 
3.  Notulen algemene LJV d.d. 21 oktober 2021 
De VZ vraagt aan de leden per bladzijde of er op- of aanmerkingen zijn: 
1.In notulen staat dat DB een plan voor tribune gaat uitwerken. Op welke termijn? 
VZ: we zullen dat later in deze vergadering behandelen. 
De notulen van de digitale algemene LJV d.d. 21 oktober 2021 worden ongewijzigd goedgekeurd 
en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 
 
4.  Financieel verslag seizoen ’21-’22 en begroting seizoen ’22-‘23 
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 ’21-’22 
- Opbrengsten:  

o Sponsoring: in de nasleep van de corona, is de sponsorcommissie erin geslaagd om 
een 108% score te behalen t.o.v. de begroting. 

o Contributie: lichte toename vanwege aanwas van leden. 
o Kantine: 

▪ omzet van de kantine is flink hoger dan begroot vanwege succesvol Hattrick-
weekend. 

▪ Inkoopkosten kantine zijn in verhouding veel te hoog, 
▪ resultaat kantine geeft een slechter resultaat dan verwacht/begroot, wat 

heeft geleidt tot de eerder genoemde prijsstijgingen. 
o Overige Baten: de TVL-regeling van overheidswege n.a.v. corona, heeft de club een 

mooi bedrag doen toekomen alsmede heeft de club huurcompensatie mogen 
ontvangen. De afgelopen jaar ontvangen subsidie o.b.v. de NOW-regeling is uit 
reservering gehaald en nu definitief opgenomen in de resultaten, daar bekend is 
geworden dat deze niet behoeft te worden terugbetaald. 
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- Uitgaven: 
o Personeel: kosten dalen a.g.v. NOW-regeling. 
o Huisvesting: kosten gestegen maar we genieten van de goede centrale gemeentelijke 

inkoopafspraken tot eind 2023. Vanaf 2024 worden dat overigens kortlopende 
contracten omdat de gemeente dat gunstiger acht. 

Totale uitgaven: de kostenpost bedroeg 95% van de begrote uitgaven. 
Het uiteindelijke resultaat over het seizoen 2021-2022 is 12% en we mogen dus tevreden zijn. 
Kanttekening: als we niet de subsidies TVL, NOW en huurkorting hadden gehad, dan zou het 
resultaat nihil zijn geweest. 
 
PM licht ook nog kort de Activa en de Passiva toe. 
- Balans: 

o Activa: 
▪ Gebouwen: geen mutaties. 
▪ Vorderingen: komt voort uit samenwerkingsverbanden. 

o Passiva: 
▪ Post Vervangingsinvestering: 70% is bestemd voor kunstgras veld 1. Restant 

voor grote investeringen. 
- Begroting 2022-2023: 

o Opbrengsten: 
▪ Sponsoring: wordt gelijk gesteld aan vorige begroting. 
▪ Contributies: lichte stijging wordt verwacht, 
▪ Subsidies: wordt gelijk gesteld aan vorige begroting 
▪ Kantine: omzet wordt lager ingeschat vanwege dat het geen jubileumjaar is. 

Alle genoemde categorieën dragen tussen 15%-30% bij. 
o Uitgaven: 

▪ Personeel: de kosten van kantinepersoneel is meegenomen in deze post. 
▪ Wedstrijdkosten: grote uitgaven aan o.a. ballenpomp, ballenkarren en – 

kastjes. 
De begroting is sluitend. 

 
5. Vaststelling contributie seizoen ’22-‘23 
Afgelopen 2 seizoenen is de contributie niet geïndexeerd, o.a. vanwege corona. 
PM stelt voor, namens het bestuur,  om komend seizoen de contributies wel te verhogen om 
zodoende de inflatie te kunnen opvangen. 
In de samenwerking met NWC is besloten dat de leden van Someren in MO17 het gelijke bedrag 
gaan betalen als de meiden bij NWC. In eerder stadium is besloten dat de vrouwen van NWC het 
gelijke bedrag betalen als de vrouwen bij Someren. 
Contributie voor MO17 wordt € 120,50 per jaar. PM presenteert alle nieuwe bedragen per 
categorie op scherm. Tijdens de LJV is een fout ontdekt op een sheet; “Dames VR” moet zijn 
“Dames Veterinnen” waarvan akte. 
De LJV gaat akkoord bij acclamatie en PM bedankt de leden. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie 
PM vraagt aan Pieter Velings om het woord te nemen en verslag te doen van de bevindingen, 
namens de kascontrolecommissie (verder genoemd KCC), welke bestaat uit Pieter Velings en 
Robert van Lierop. 
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. 
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- Uit de controle, welke toegankelijk en transparant kon plaatsvinden, zijn geen 
bijzonderheden gebleken. 

- KCC is extra geïnteresseerd in de opbrengsten van de kantine. Een vergelijking met de twee 
corona-seizoenen is zinloos en met eerdere seizoenen eigenlijk ook. De opbrengsten 
kwamen flink hoger uit dan in de begroting was voorspeld. Het resultaat was echter lager. 
Geconcludeerd mag worden dat het Hattrick-festival break-even heeft gedraaid en de 
reguliere kantine-inkomsten zijn licht positief. We hebben extra ingezoomd op de 
brutomarge. Deze ligt lager dan in de voorgaande jaren (ook pre-corona). Dit valt te 
verklaren door de gelijk gebleven kantineprijzen i.c.m. hogere inkoopprijzen bij leveranciers. 

- 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, Pieter Velings en Robert van Lierop, voor hun bijdrage aan het tot stand 
komen van de gepresenteerde cijfers. 
 
7. Verkiezing KCC 
PM heeft Pieter Velings en Robert van Lierop wederom 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 LJV. 
PM maakt bekend dat dit het laatste seizoen wordt voor hem in het bestuur. 
 
8. Jaarverslag seizoen 2021-2022 
De VZ doorloopt het Jaarverslag, welke middels slides en foto’s wordt gepresenteerd. 
Het jaarverslag wordt ook nog op de website gepubliceerd. 
Zie: https://www.svsomeren.nl/715/jaarverslagen/. 
 
9. Bestuursleden 
De volgende mutaties in het Dagelijks Bestuur (DB) zijn te melden: 
Aftredend: 
- Carola Kessels (vicevoorzitter) 
VZ benoemt de verdiensten van Carola; 6 jaar lid van Jeugdcommissie vanaf 2009 en daarna 7 
jaar lid van DB in functie vicevoorzitter (alg.zaken, ledenadm., vrijwilligers, recreatiecomm., 
Normen&Waarden. VZ bedankt Carola voor bewezen diensten. 
LJV dankt Carola hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren. 
Aantredend: 
- Rianne van Horssen (vicevoorzitter) 
Gelukkig heeft het DB reeds een opvolger gevonden voor Carola, in de persoon van Rianne van 
Horssen. De VZ stelt haar voor aan de LJV. 
Rianne is geen onbekende langs de lijn, daar haar kinderen ook voetballen. 
Ze vindt het verenigingsleven leuk en heeft al enkele maanden kunnen proefdraaien in haar 
nieuwe functie van vicevoorzitter. Ze heeft er zin in. 
Verkiesbaar: 
- Antoon Sonnemans (voorzitter) 
De zittende VZ stelt zich voor een 5e termijn beschikbaar. Rianne stelt voor aan de LJV om de 
herverkiezing goed te keuren. 
 
De LJV gaat met de genoemde mutaties akkoord bij acclamatie en het zittend bestuur 
verwelkomt Rianne en wenst haar veel succes. Het bestuur dankt de LJV voor het vertrouwen. 
 
 
 

https://www.svsomeren.nl/715/jaarverslagen/
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Overige mutaties in het hoofdbestuur zijn te melden: 
Aftredend: 

- Arco van Dijk (seniorenvoetbal): 
VZ benoemt dat Arco de afgelopen 5 jaar de rol van voorzitter seniorenvoetbal op zich 
heeft genomen. Ook was hij medeverantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. 
In die tijd is hij blijven voetballen bij de recreatieteams. 
VZ bedankt Arco voor bewezen diensten.  

- Berry Jacobs (jeugdvoetbal): 
VZ benoemt dat Berry van 2014 tot 2022  de rol van voorzitter jeugdvoetbal op zich heeft 
genomen. Daarvoor was hij ook betrokken bij voetbaltechnische zaken en 8 jaar lang 
leider van Someren 1. 
VZ bedankt Berry voor bewezen diensten. 
LJV dankt Arco en Berry hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren. 

Aantredend: 
VZ geeft aan dat het bestuur recentelijk er in is geslaagd maar liefst nog 3 hoofdbestuursleden te 
werven die  inmiddels al in functie zijn: 

- Joost Meeuws (facilitaire zaken) 
- Tijn Swinkels (seniorenvoetbal) 
- René Jansen (jeugdvoetbal). 

De heren hebben zich al voorgesteld via een nieuwsitem op de website. 
VZ wenst hen veel succes en LJV applaudisseert. 
 
10. De weg naar verduurzaming van ons sportpark 
VZ benoemt het nieuwe speerpunt van het bestuur, namelijk Verduurzaming. 
Hieronder valt niet alleen punt van Energie maar ook investeringen in nieuwbouw of renovatie 
van gebouwen e.d., zoals de tribune. 
VZ presenteert een studie over energiebesparende mogelijkheden m.b.t. stroom en gas, met 
hoge rendementen (slechts indicatief € 41.000 per jaar). 
Hoe kunnen we daar het best mee omgaan de komende 10 jaar en verder. 
Hoe denkt LJV daarover? Het bestuur wil hier graag een projectteam op zetten bemand door een 
delegatie uit het ledenbestand en stakeholders, die hier enthousiast mee aan de slag gaat. 
Welke stappen? 

• Ideeën / eisen / wensen / kansen 
• Ontwerp 
• Haalbaarheid 
• Plan ontwikkelen met stakeholders 
• Besluitvorming over plan. 

De invulling van het team zal zsm plaatsvinden. 
LJV is akkoord. 
 
11. Status voetbaltechnische ontwikkelingen 
VZ heeft Twan Relou uitgenodigd om de stand van zaken toe te lichten inzake de 
voetbaltechnische zaken: 
Twan begint met de mededeling dat de VTC na een paar jaar ontwikkeling, inmiddels een 
herkenbare stabiele organisatie omvat. Waar eerder 75% van de aandacht uitging naar de 
selectie, is de verhouding nu 60% selectie-40% recreatief. 
De ontwikkeling van de speler staat centraal. Om dat doel te bereiken wordt veel geïnvesteerd in 
opleiden van trainers. Op deze manier ook grotere kans op lange termijn binding van de trainer 
aan de club. 
Twan legt het onderliggende beleidsplan uit aan de LJV. 
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Het resultaat is als volgt samen te vatten: 
• SV Someren 1 in de 1e klasse 
• Laatste 2 jaren de Ricus-Verhees-beker gewonnen 
• Veel positivisme binnen de vereniging 
• Selectietrainers senioren allemaal oud spelers SV Someren 
• Trainers die lang(er) aan SV Someren verbonden blijven 
• Doorlopend beleid van jeugd naar selectieteams 
• O23 team 
• O19-1 traint 1x per week met selectie 
• Stapsgewijs doorvoeren van speelwijze SV Someren met juiste stappen per 

leeftijdscategorie 
• Techniek training JO 10-11-12 
• MO 17 en MO 15  (sz 2023-2024) samenwerking NWC 

VZ dankt Twan voor de uitleg en LJV applaudisseert. 
 
12. Rondvraag/Opmerkingen 
De VZ geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen: 
1. Waarom hebben we geen vaste EHBO op de zondagen?: 

VZ: lastig gebleken in verleden om hier invulling aan te geven. We zijn bezig met een cursus 
Acute Hulpverlening voor toezichthouders. Margreet gaat binnenkort ook EHBO halen. 
Bestuur denkt na over verdere opties. 

 
2. Kunnen er ook kastjes komen voor de lagere seniorenteams? 

Tijn Swinkels: de kast is bijna klaar en er komen ook nieuwe ballen. 
 
3. De reserve-shirts zijn te slecht om te dragen, kan daar wat aan gedaan worden? 

Hans Rutten: eens en wordt aan gewerkt. 
 
4. Kan er wat gedaan worden aan verlichting veld 6? 

VZ; idealiter worden er doordeweeks geen wedstrijden gespeeld en dan is er geen extra 
verlichting nodig. Maar in noodgevallen moet er tijdig worden overlegd met de trainers. 
Bestuur is bezig met een offerte-traject voor LED-verlichting veld 6-7-8. Dit gaat om grote 
bedragen. 

 
5. O23 voetbalt op zaterdag, wat betekent dat voor de toezichthouders? 

Bestuur moet hier nog met een oplossing komen, wordt aan gewerkt. 
 
13.  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 


