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Vergaderverslag Algemene Vergadering 
 

Datum:  28 november 2017 
 

Aanwezig: 39 leden (waaronder 6 bestuursleden) 
4 ouders van jeugdleden onder 16 jaar (stemgerechtigd)  
.. niet-leden 

 
Van: Secretaris (BV) 

 
 
 
1. Opening en administratie (presentielijst) 

De voorzitter, Johan van den Heuvel, opent om 20.05 uur de vergadering en heet alle 
aanwezigen van harte welkom. 
 
Alle aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te tekenen. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. De voorzitter stelt voor dat vanaf volgend jaar het 
jaarverslag 2 weken voor de Algemene Vergadering ter inzage in het clubhuis te zien 
zijn. De penningmeester en nog een bestuurslid zullen hierbij dan aanwezig zijn.  
De leden zijn akkoord. 

 
3. Vaststelling Vergaderverslag Algemene Vergadering 17 januari 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

Bestuursmutaties 
 Rene van Riet is per 8 juni 2017 gestopt als bestuurslid. Rene wordt door de 

voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet. 
 Boudewijn Schoofs treed toe als Vicevoorzitter. De leden zijn akkoord. 
 Brenda Verweg treed toe als Secretaris. De leden zijn akkoord. 
 Willem Grauwelmans treed toe als bestuurslid (Technische Commissie). De leden 

zijn akkoord. 
 Marjan Heinen treedt toe als bestuurslid (Vrouwenvoetbal). De leden zijn akkoord. 
 

4. Actuele stand van zaken T.S.V. Theole 
a. Algemeen  
Danny ligt toe hoe de stand van zaken is. Het bestuur is gegroeid tot een volwaardig 
bestuur. De stap is gezet om meer te werken met commissies. Die zijn ook allemaal 
vertegenwoordigd in het bestuur. Toch kunnen we nog meer vrijwilligers gebruiken 
voor kleine en grote activiteiten. Ook is nog altijd een tekort aan trainers.  
Er zijn veel investeringen gedaan (ballenhok, materialen, pannaveld) om ervoor te 
zorgen dat er minder kosten hoeven worden gemaakt om materialen te vervangen. 
Ook dit jaar moeten de kosten worden verlaagd en de inkomsten verhoogd.  
Afgelopen seizoen is JO15 gepromoveerd. De jeugd is erg in ontwikkeling en nog 
steeds op een goed niveau. Ook in de jeugd wordt geïnvesteerd.  
Het aantal leden is met 75 gegroeid. We doen het dus goed. Het meiden- en 
vrouwenvoetbal liften mee op landelijke trend.  
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b. Financieel 
- Jaarcijfers  
De penningmeester, Gerard van der Plaat, ligt de jaarcijfers toe aan de hand van de 
balans per 30 juli 2017 en de staat van baten en lasten. 
 
De jaarcijfers zijn door de kascommissie, bestaande uit de heren Mark Poulis, 
Boudewijn Schoofs, Cor van der Plaat en aspirant lid Jeroen Putters op 22 november 
2017 gecontroleerd en goedgekeurd. 
De penningmeester vraagt de Algemene Vergadering, het bestuur hierop decharge te 
verlenen voor de jaarcijfers van 2016 - 2017. 
De vergadering verleent het bestuur decharge. De kascommissie geeft als advies om 
tussentijds ook controles te doen.  
 
De penningmeester vraagt of Mark Poulis of hij nog drie boekjaren zitting willen 
blijven nemen in de kascommissie. De heren Cor van der Plaat en Boudewijn Schoofs 
zullen uit de kascommissie gaan. De vergadering stemt in met de toetreding van 
Jeroen Putters tot de kascommissie en vraag de vergadering of zich in hun midden 
kandidaten bevinden die de kascommissie de komende drie boekjaren willen 
versterken. Rene van Riet meldt zich en wordt door de leden tevens als lid gekozen. 
Daarmee wordt een kascommissie gevormd voor de boekjaren 2017 2018, 2018 – 
2019 en 2019-2020, door de heren Mark Poulis, Jeroen Putters en Rene van Riet.  
 
Vervolgens presenteert de penningmeester de begroting voor het huidige seizoen en 
ligt deze toe aan de hand van de staat van baten en lasten. 
 
Volgend seizoen investeren we in de jeugd.  
 
We willen zoveel mogelijk af van de betaalde vrijwilligers voor het clubhuis. Vandaar 
de hogere personeelskosten. 
 
Contributies realisatie, begroting is lager ingezet ondanks de 75 extra leden.  
Nog niet iedereen heeft zijn contributie betaald. 
 
Gezinskorting: Afgesproken dat vanaf het 4e gezinslid geen contributie hoeft te 
betaald.  
 

5. Jubilarissen 
 

 Ben van Winsen is al 25 jaar lid. Johan bedankt hem voor zijn inzet. 
 J.D. van Elst is al 60 jaar lid. Hij is helaas niet aanwezig. 

 
6. Rondvraag 

Teunis van Aalst: Waarom worden de financiele gegevens niet meer 2 weken van 
tevoren verstuurd? 
We hebben besloten dit niet te doen om te voorkomen dat iedereen zijn eigen 
invulling aan de cijfers gaat geven. Daarom hebben we nu besloten dat, voor degene 
die daar behoeft aan hebben, de financiele gegevens ongeveer 2 weken van tevoren 
in het clubhuis in te zien zijn waarbij de penningmeester aanwezig zal zijn om 
toelichting te geven. 
 
Teunis van Aalst: Wilco zorgt altijd goed voor de materialen maar de uit-shirts waren 
niet te vinden.  
Hiervoor kan Boy worden benadert.  
 
Teunis van Aalst: Theole 2 heeft wat uitbreiding gehad. Shirt 19 en 20 zou uit het 1e 
team komen maar zijn er nog steeds niet. 
Het 1e kan de shirts niet vinden. Daar wordt al naar gezocht.  
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Bert van Aalst: Oudere mensen hebben geen pc en weten niet wanneer het 1e speelt. 
Het zou een goed idee zijn een overzicht in de kantine te leggen. Ook de standen 
willen ze graag zien.  
We zullen een flyer maken voor volgend seizoen.  
 
Sander van Aalst: Kunnen we op korte termijn nieuwe kleedkamers verwachten? 
Nee, daar is geen budget voor.  
 
Danny Kok: Hoe verhouden de cijfers zich tot andere verenigingen? 
Die zijn helaas niet toegankelijk voor ons.  
 
Danny Kok: Worden de kosten van de jeugdopleiding volledig door sponsoren 
betaald? 
Ja, voor een deel worden die betaald door sponsoren. Dit omdat onze sponsoren ook 
graag zien dat het niveau van de jeugd nog beter wordt. 
  
Marco Smit: Is het een idee een ideeën-bus te maken? 
Dat is een goed idee, hoe dit precies invulling krijgt gaan we over nadenken. 
 
Berto van Setten: Doordat het 2e is opgeheven vallen leden weg. Hoe kunnen we 
deze behouden. 
We zijn een team O23 aan het opstarten.  
 
Berto van Setten: Er is nooit de vraag geweest bij de andere seniorenteams geweest 
om het 2e team te vullen.  
Die mensen zijn persoonlijk benadert maar slechts een 3-tal wilde dit. Vandaar dat 
we het team toch hebben moeten opheffen. 
 
Raymond Verhagen: Als er meer in de jeugd wordt geïnvesteerd. Wordt dit dan ook 
voor de niet-selectieteams gebruikt? Is er een beleidsplan? Daar wordt weinig over 
gecommuniceerd. 
Daar wordt hard aan gewerkt en zal altijd een aandachtspunt zijn. 
 
Wil Paans: De contributie wordt netjes afgedragen maar de clubkaart is nog niet aan 
alle leden uitgedeeld.  
Dat klopt. Dat is niet helemaal goed gegaan. De aandacht is vooral voor de spelende 
leden geweest. De niet-spelende leden zijn hierbij helaas gemist. Hier gaan we het 
komend seizoen anders mee om.  
 
Bert van Aalst: Hoeveel leden hebben zich aangemeld als 50 euro leden? 
Slechts 2 leden. Het blijft wel in stand.  
 
Berto van Setten: Ik heb gehoord dat de beach weg moest. 
Dit is niet zo, er was steeds minder animo voor. Dat is de reden voor het stoppen van 
de beach. 
 
Rene van Riet: Het 50 euro lid was voor de kaderleden bedoeld. Is het niet logisch 
dat die kaderleden die vrijwilligersvergoeding ontvangen ook 50 euro lid kunnen 
worden.  
Dat nemen we mee in overleg. 

 
 
7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00  uur en biedt alle aanwezigen een 
drankje aan. 


