
NOTULEN ALV  VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 29 november 2018 

 
Afmeldingen: 
• Roy de Kok 
• Ted van Berkel 
• Jolanda Doremalen 
• Mieke Vesters 
• Patrick vd Steen 
• Dennis van Heeswijk 

Aanwezig: 
45 leden. 

 
1. OPENING 
Voorzitter Tico Cijntje opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 
2. INGEKOMEN STUKKEN 
Mail Arjen van Roessel deze wordt aan het einde van de vergadering behandeld. 

 
3. VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE LEDENVERGADERING 
De notulen stonden ter inzage op de website gepubliceerd en liggen ter inzage verspreid in de 
kantine, hierover zijn geen vragen. Deze worden goedgekeurd door de ALV. 

 
4. KASCONTROLE 
De commissie bestond uit Jack v. Wezenbeek en Jan Bellemakers. 
Alle stukken zijn akkoord bevonden. Speciaal compliment van de commissie voor de netheid en 
overzichtelijkheid voor onze penningmeester. 
Voor de kascontrolecommissie stellen beide heren zich voor 2018/2019 weer beschikbaar. 

 
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 
Deze stukken zijn voor de vergadering verspreid ter inzage. Kees geeft uitleg over de cijfers. We 
hebben een positief resultaat. Opvallende posten zijn € 8.000 minder aan contributie ontvangen 
en € 7.000 minder aan sponsoring. 
 
Ook wordt uitgelegd dat we afgelopen seizoen extra inkomsten hebben ontvangen welke 
volgend jaar niet terug zullen komen.  
 
Kledinglijn: We gaan proberen de kledinglijn te behouden maar weten nog niet in welke vorm. 
Lopen ook tegen het tekort aan vrijwilligers aan. 

De kantine inkomsten zijn teruggelopen. Deel daarvan komt door de slechte staat van veld 3 en 
de vervanging van de toplaag veld 2. Veel leden hebben bij NOAD moeten trainen en zijn 
daardoor niet in de kantine geweest. Hiervoor ligt een aansprakelijkheidsstelling bij de gemeente. 

Nico vraagt of expoitatie van onze kantine rendabel is. Op dit moment niet duidelijk, er wordt en 
commissie samengesteld om dit te onderzoeken, hiervoor geven Arjen van Roessel, Jaap de 
Jong en Nico van Rooij zich op. 

Sponsoring/energiebelasting etc. 
Er wordt gevraagd of we over kunnen naar zonnepanelen om te besparen Advies vanuit HIT 



(onze adviseur hierin) is nog niet positief, voorwaarden voor bedrijven zijn niet gunstig genoeg. 
Dit wordt in de gaten gehouden en zodra dit rendabel is voor ZIGO worden wij hierin geadviseerd 
door HIT. 

 
6. CONTRIBUTIES  
We hebben de afspraak dat deze voor 1 oktober betaald moet zijn anders wordt er niet meer 
gevoetbald. Het incasseren van contributies is verplaatst van half juli naar eind augustus, we 
hopen dat daardoor minder terugboekingen zullen plaatsvinden. Ook bekijken we of in het 
nieuwe seizoen clubcollect kan gaan incasseren. 
 
Het huishoudelijk reglement wordt met goedkeuring aanwezigen aangepast naar: 
Betaling voor 1 oktober anders mag er niet worden gevoetbald. 
Als iemand stopt na december vindt er geen restitutie van contributie meer plaats. 

Er wordt een werkgroep samengesteld om de contributieopbouw en eventuele verhoging te 
bekijken. Deze werkgroep bestaat uit Jan Bellemakers, Frank Janssens en Jan van de Wouw. 

Frank informeert nog of er een actieve werving is voor seniorenleden omdat er een aantal zijn 
overgegaan naar FC Tilburg. Komende jaren worden de peilers: Senioren, kantine en dames. 

Toni informeert naar 45+ competitie, deze is op vrijdagavond en zou ook de kantineomzet 
kunnen verhogen. Hier wordt naar gekeken. Zo zullen we ook de mogelijkheden voor walking 
voetbal (ouderen) gaan bekijken. 

 
7. JUBILARISSEN 

• Rob de Graaf                                 70 jaar lid 
• Gerrit van Roosendaal                 50 jaar lid 
• Jan van Vugt                                   50 jaar lid 
• Hein van den Dungen                  50 jaar lid 
• Paul van Heeswijk                        25 jaar lid 
• Nico van Rooij                               25 jaar lid 
• Pieter Horvers                               25 jaar lid 

De aanwezige jubilarissen worden gehuldigd met bloemen en een attentie. De overige 
jubilarissen krijgen dit op een later tijdstip. 

 
8. BESTUURSTERMIJN 
Het bestuur is opnieuw gekozen door de ALV, er hebben zich geen nieuwe kandidaten 
aangemeld. 
 
Tijdens vorige bestuurstermijn is het volgende gerealiseerd: 
• 2e kunstgrasveld 
• Toplaag veld 2 vervangen 
• Huurproblematiek/verhoging met gemeente aangepakt 
• Aanpak financiële situatie 
• Nieuwe kledinglijn 
• Duurzamere materialen 
• Nieuw jeugdsportbeleid 
• ING binnengehouden als sponsor voor 3 jaar 
• Trainers worden opgeleid 
• Kantine “make over” 



• Website “make over” 
• Vaste gesprekspartner voor Gemeente en RATV 

 
9. RONDVRAAG 
• Website loopt achter. Dit klopt maar onze webmasters krijgen erg weinig input. De website is 
van ons allemaal dus als iemand dingen geplaatst wil hebben dan kan dat altijd. 
 
• Trainers vragen om de teaminfo up to date te krijgen op de website. Deze info staat altijd up to 
date in voetbal.nl, daar kan alles worden teruggevonden. Het is helaas niet mogelijk om dit te 
koppelen aan onze eigen website. 
 
• Er wordt gevraagd waarom teams welke op internationaal toernooi gaan niet binnen ZIGO 
sponsoren mogen zoeken. Dit jaar gaan 5 teams op internationaal toernooi en het is voor onze 
sponsoren niet prettig als ze steeds gevraagd wordt om extra sponsoring door diverse teams. 
Frank Janssen stelt voor om ieder team een zaterdag te geven bij ZIGO om toch wat extra 
sponsoring binnen te halen, dat zou een oplossing kunnen zijn. 
 
• Nick Remmers informeert of er nog iets op het gebied van Fusies speelt, maar dat is op dit 
moment niet het geval. 
 
• Richard Hultermans informeert of er geen prijzenkast kan komen in de kantine en of daar ook 
geen voorbeeld van onze kledinglijn in kan komen. Heel graag alleen hebben we hier zelf de 
financiële middelen niet voor op dit moment maar als hiervoor een sponsor gevonden wordt is 
dat altijd welkom. 
 
• Arjen van Roessel, kunnen we apparatuur van Matchday gebruiken? Helaas is de opname 
apparatuur en de kast binnen gestolen, als we dit moeten vervangen kost dit € 1.500 dat is niet 
haalbaar. 
 
• Addy merkt op dat sommige teams erg weinig trainingsruimte hebben. 
 
• Monique Hultermans: BHV/EHBO op zaterdag is er niemand. Ze biedt zich aan om haar BHV 
te herhalen, hierover gaan we in gesprek. 
 
• Mail Arjen van Roessel, deze geeft aan dat dit niet meer nodig is, al zijn vragen zijn in de loop 
van de avond beantwoord. 

 
Tico bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht. 

 


