
Notulen algemene ledenvergadering afdeling voetbal, donderdag 10 september 2020 

Aanwezig bestuur: Bert Geerts, Bert de Feijter, Tim Gielleit, Jasper Brinks, Joost Henselmans, Anne 

Tuinhof 

Aanwezig hoofdbestuur: Iza Brinks, Chris van Vilsteren 

Aanwezige leden: Annelies de Vries, Suzanne Scholtens, Floor Tuinhof, Inge van Oorschot, Marcel 

Boone, Thijs de Vries, Pascal van Driel, Frank Wentink, Henco Bouma, Jelte van Ruiten, Diederik van 

Dijk, Yoeri Scholtens 

 

1. Opening  

Bert Geerts opent om 21:20 de vergadering en heet iedereen Welkom.  

De algemene vergadering is in de Katholieke kerk. 

 

2. Mededelingen  

- Wilco Dijkstra, Evelien van Benthem, Maarten Lubbers en Coen van Staveren zijn vandaag 

verhinderd om vanuit het bestuur aanwezig te zijn. 

- De jaarvergadering van het algemeen bestuur is op maandag 28 september in de Rooms-

Katholieke kerk. De tijd staat nu op 20:00. Waarschijnlijk wordt dit verplaatst naar 21:00, 

zodat de dames na trainen ook aan kunnen sluiten. 

3. Notulen ledenvergadering 2019 

Staat op www.tonego.nl 

Toevoeging op notulen: 
We zijn blij met de zonnepanelen die vorig jaar zijn gelegd 
 

4. Jaarverslag 2019/2020  

Het complete verslag staat op www.tonego.nl 

Toevoeging jaarverslag: 
We zijn een samenwerking met SVM gestart. De eerst inzet was een samenwerking met de JO17 en 
MO17. Vanuit de MO samenwerking zijn twee teams gestart. Een MO13, met twee speelsters van 
Tonego. En een MO17, voornamelijk speelsters van Tonego, aangevuld met speelsters van SVM. Deze 
samenwerking verloopt tot op heden goed.  
De samenwerking tussen de JO17 is op een andere manier ingericht. Er zijn 2 aparte teams, een team 
van SVM en een team van Tonego. Wanneer Tonego te weinig spelers heeft, kunnen spelers van SVM 
aansluiten. 
We gaan kijken hoe we dit in de toekomst verder gaan aanpakken. 
 
 
 

http://www.tonego.nl/


 
5. Financieel verslag / begroting Kiezen lid kascommissie  
Toelichting financieel verslag/begroting: 
Iza geeft een korte toelichting waarbij het volgende opvalt: 

- Van sommige algemeen leden kreeg voetbal de contributie. Dit word nu terug gedraaid. 
Omdat we één vereniging zijn is dit niet erg. 

- Er is een – van €500.  
- Er is een grote teruggave van de zonnepanelen. De kosten voor elektra zullen dus volgend 

jaar ook minder worden.  
 
Toevoegingen van Bert Geerts: 

- In de maanden april en mei zijn we veel geld misgelopen door het missen van de loterijen in 
de kantine. 

- Het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven. 
- We zullen waarschijnlijk de contributie volgend jaar (na 6 jaar) weer wat moeten verhogen. 
- We zijn gestart met een ballen actie. Je kan een bal doneren aan de club. Dit kost €24. Je kan 

er ook voor kiezen om een halve of een kwart bal te sponsoren. De link is te vinden op 
sociale media.  

- Alle kosten stijgen wel, bijvoorbeeld van de gemeente. We hopen op een teruggave in 
verband met Corona. 
 

Vraag Thijs: 50 euro lid is dat actief, wordt dat wel betaald? Antwoord Bert; dat wordt betaald, 
iedereen krijgt een factuur. Er moeten nieuwe stickers komen van de nieuwe 50 euro leden voor op 
het bord. 
  
De opbrengst van de JAKO dagen actie kan van de begroting af, dit jaar was er geen actie voor 

Tonego. 

Kascontrole dinsdag 22 september: Yoeri Scholtens  

6. Bestuurswisseling  

Aftredend en niet herkiesbaar; Tim Gielleit en Wilco Dijkstra 

Kandidaat; Coen van Staveren en Joost Henselmans 

 

7. Afgevaardigden (21) voor algemene vergadering van maandag 28 september a.s. om 20.00 

Bert de Feijter, Jasper Brinks, Annelies de Vries, Marcel Boone, Suzanne Scholtens, Frank Wentink, 

Thijs de Vries, Henco Bouma, Yoeri Scholtens, Joost Henselmans, Anne Tuinhof 

+8 volmachten  

Er zullen nog 2 anderen aansluiten. 

 

8. Rondvraag  

- Marcel Boone vraagt of er nieuwe jassen kunnen komen voor de leiders van de senioren. 

9. Sluiting  

Bert Geerts bedankt alle vrijwilligers en sponsors voor het afgelopen jaar.  

Marcel Boone krijgt een bosje bloemen voor zijn hulp als vrijwilliger. 


