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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 14 november 2022 
   

Aanwezig: 56 leden.   

1. Opening  
De ALV wordt voorgezeten door het Hoofdbestuur bestaande uit  

 Ron Dillen: voorzitter 

 Tiny van Boekel: secretaris 

 Willem Bakermans: voorzitter seniorencommissie 

 Dick Bijkerk: voorzitter jeugdcommissie 

 Grard Snelders: voorzitter vrijwilligers en beleidsplanprojecten 

 Giovanni Franssen: Voorzitter sponsering, publiciteit en veiligheid 

 Joop Horsten: penningmeester is afwezig vanwege ziekte. 
 
Ron Dillen opent de vergadering met de vermelding dat het een reguliere vergadering 
betreft waarin teruggekeken wordt op het vorig seizoen. 
Hierbij wordt enkele minuten stilte in acht genomen voor de overledenen in dit seizoen 
2021-2022: Jan Steijntjes, Theo Senders, Felix de Vries, Leo Moonen, Jan van Delft, Jan 
v.d. Maden. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Bericht van verhindering is ontvangen van Jos Blatter, Peter Smetsers, Jos Dirks, Jack v. 
Limpt, Theo v.d. Oever, Niek v. Boekel, Jan v.d. Akker, Roos Dillen, Paul Sprengers en 
Joop Horsten. 
Ingekomen stuk: verslag van de kascontrolecommissie. 
Mededelingen: geen. 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 juli 2022  

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd om te agenderen. 
 

4. Terugblik seizoen 2021-2022   

• Jeugd:  

 ± 500 jeugdleden 

 5 jeugdkampioenen: O11-1, JO12-1, JO13-3, JO14-1 (met promotie naar 1e divisie) 
en O14-2  

 10 jeugdspelers zijn naar BVO’s (PSV, FCE en Helmond Sport) doorgestroomd 

 er waren enkele veranderingen in de samenstelling jeugdcommissie en 
jeugdcoördinatoren. Alle posities zijn inmiddels weer ingevuld en er is afscheid 
genomen als actief jeugdscheidsrechter van Clemens Verleun.  

• Senioren  

 ± 350 actieve senioren en ± 250 niet-actieve/65+ leden 

 totaal 19 seniorenteams (door fuseren is dat in 2022-2023 teruggebracht naar 14) 

 alleen UNA 9 (nu UNA 5) werd kampioen 

 Dames 1 is gestopt (nu is er weer een, succesvol, Dames1 team) 

 UNA1 selectie en staf grotendeels ongewijzigd gebleven en, met erg wisselende 
resultaten, als 8e geëindigd in 3e divisie KNVB. 

 O23 bereikte de beslissingswedstrijd voor het nationaal kampioenschap; helaas 
verloren 
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 Wim v.d. Oever werd koninklijk onderscheiden. Peer v.d. Nieuwenhof en Toon v. Geel 
ontvingen de erepenning van de Gemeente Veldhoven.  
Jan v.d. Akker was UNA-man van het jaar 2021. 

• Hoofdbestuur: 

 per 1-1-2022 heeft Ron Dillen het voorzitterschap vv UNA van Peter Smetsers 
overgenomen  

 Rob Kox is tussentijds gestopt en niet vervangen; taken zijn binnen bestuur verdeeld 

 verder is het bestuur ongewijzigd gebleven en overeenkomstig de hierboven 
vernoemde leden 

 het Visieplan 2022-2027 is opgemaakt. 

• Kantinebeheer 

 contract met Connie v. Kasteren is na 3 jaar niet verlengd; dit is goed opgevangen 
door het kantinepersoneel en per 1-12-2022 start de nieuwe kantinebeheerder John 
der Kinderen. 

• Sponsoring 

 is geupdate en de sponsoring is ondanks de coronacrisis goed op peil gebleven 

 contract met hoofdsponsor Simac en rugsponsor Profinn is voor 3 jaar verlengd  

 contract met Mc Donalds als sponsor van alle jeugdkleding is voor 5 jaar afgesloten. 

• Financieel 

 door sponsoring, kantineopbrengsten, contributie en coronasubsidies heeft UNA 
financieel een uitstekend positief resultaat behaald  

 UNA staat er niet alleen financieel goed voor maar ook sportief en organisatorisch, 
waarvoor dank aan alle vrijwilligers. 

 
 

5. Financiën 
A. Jaarverslag penningmeester 

 Vanwege de afwezigheid van Joop licht Ron de ‘Winst- en verliesrekeningen 2021-
2022’ en de balans dd. 30-6-2022 toe. 

 Huub Janssen merkt op dat de Webshop-inkomsten sterk gedaald zijn waarop Willem 
toelicht dat de bestelling van kleding voortaan rechtstreeks via Intersport verloopt.  

 Rieks v.d. Berg weet de afname op de balanspost obligatielening van 2020 naar 2021 
niet te verklaren: Jos v.d. Laar licht toe dat dit op advies van de accountant naar een 
andere post verplaatst is.  

B. Verslag kascontrolecommissie 
Wil v.d. Heijden en Tom de Wit hebben de winst & verlies rekening 2021-2022 en de 
balans per 30 juni 2022 gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascontrolecommissie 
concludeert dat de financiën correct zijn weergegeven. Op verzoek van hen wordt het 
bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.  

 
6. Verkiezing kascontrolecommissie 

Wil v.d. Heijden moet volgens de statuten opgevolgd worden als lid van de 
kascontrolecommissie. Tijdens de ALV meldt niemand zich aan. Het bestuur gaat op 
zoek naar een geschikte opvolger. 
Wil v.d. Heijden wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen 2 jaren.  
 

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is Dick Bijkerk als voorzitter jeugdcommissie.  
Aftredend en herkiesbaar is Tiny van Boekel als secretaris.  
Voor beide functies hebben zich geen kandidaten gemeld. Het bestuur stelt voor Dick 
Bijkerk en Tiny van Boekel te herbenoemen: ALV gaat akkoord. 
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8. Visieplan 2022 – 2027 
Ron licht de voortgang in de acties in het kader van Visieplan 2022 – 2027 toe waar veel 
energie in zit en waarvan alle stappen in het belang van de vereniging zijn. 

• UNA 1/ UNA O23   

 door-selecteren spelers 

 focus op fysieke en mentale fitheid 

 versterking technische en medische staf  

 sfeer en entourage rondom wedstrijden UNA1 aangepakt  

 voetbalvisie verder versterken en afstemmen RJO/UNAO23/UNA1 

 samenwerkingen met BVO’s is en wordt verder versterkt.  

 her-certificering RJO (2023) en arbitrage (2024) staat op de rol 

• Kantine  

 krijgt nieuwe impuls met een nieuwe beheerder en nieuwe aankleding, aanpassing 
assortiment, invoering nieuw kassasysteem in december 2022 (met vaste 
pinmodules) en de introductie van UNA betaalpassen (2023) 

• Senioren 

 opkomst actieve senioren bij activiteiten en evenementen moet worden verbeterd 

 damesafdeling wordt verder uitgebouwd 

 senioren worden ingezet als vrijwilliger 

 7 tegen 7 competitie wordt geïntroduceerd 

• Accommodatie  

 heeft flinke opknapbeurt gekregen (borden, poort, scorebord, tribune) 

 januari 2023 wordt lange termijns- en onderhoudsplan opgesteld 

 UNA is mede kartrekker in project voor aanleg van een extra kunstgrasveld bij iedere 
Veldhovense voetbalverenigingen, in samenwerking met gemeente en bedrijfsleven 

 In overleg met STAU is preventief een inventarisatie opgemaakt ter verduurzaming 
en energiebesparing van onze accommodatie. Eerste acties zijn al doorgevoerd en in 
gang gezet  

 plan van aanpak voor aanleg Panna-voetbalkooi wordt opgesteld 

 anders kijken naar beschikbaarheid en mogelijkheden van onze accommodatie;  
zoals bijvoorbeeld de start van een BSO die per januari 2023 verwacht wordt. 

• Sponsoring 
er is weer een sponsorcommissie gevormd met als doelstelling: 

 shirt- en bordsponsoren voor UNA verder uitbouwen.  

 streven om achter onze hoofdsponsor Simac 2 grotere subsponsors aan UNA te 
verbinden. 

 samen met Businessclub nadenken over andere manieren van binnenhalen van 
sponsorgelden; UNA veilingavonden en deelname Grote Clubactie zijn daar goede 
voorbeelden van. 

• Communicatie 

 aandacht voor vooral actueel gebruik website 

 zijn in gesprek met kandidaten voor webmaster.  

 al gerealiseerd: opzet flyer bij UNA1-wedstrijden, nieuwsbrief voor alle leden, gebruik 
van app-groepen en betere inzet van social media; dit wordt verder uitgebouwd.   

• Commissies/vrijwilligers 

 Activiteitencommissie is versterkt en de activiteitenkalender 2022-2023 is gevuld  

 uitstraling UNA verder verbeteren door naast onze teams ook trainers, begeleiders en 
commissies eenduidig te kleden. 

 aanpassing bestuursstructuur wordt doorgevoerd door versterking/ verjonging van het 

Hoofdbestuur en aanpassing stichtingenstructuur vereniging (STU en STAU); 

doelstelling is dit begin volgend seizoen te realiseren in overleg met eigen 

accountant, notaris en advocatenkantoor. 
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9. Rondvraag  

 Huub Janssen: hoe wordt de Nieuwsbrief verzonden want heeft ze niet ontvangen. 
Antwoord: per mail aan alle leden waarvan een mailadres bekend is bij de 
ledenadministratie. 

 Huub Janssen: Huub mist het UNA-clublied als entourage rondom UNA1. Uit de 
reacties, van het bestuur en UNA1, blijkt dat het clublied gewaardeerd wordt op 
andere gelegenheden en op een ander tijdstip dan bij het betreden van het veld. 

 
10. Huldiging 25-jarige jubilarissen 

De jubilarissen zijn: Nick Tielemans, Piet Hein Verbaandert, Tim de Wert, Raymond Puik 
en Niels Kantelberg. Allen in 1997 (weer) lid van UNA geworden.  
Nick en Piet Hein zijn aanwezig en worden door Ron en Fred Klomp (voorzitter 
Supportersvereniging) gehuldigd.  
 

11. Sluiting 
Om 21 uur sluit Ron als voorzitter van de ALV de vergadering, stelt alle aanwezigen in de 
gelegenheid om de jubilarissen persoonlijk te feliciteren en bedankt alle aanwezigen.
  

 

 


