
NOTULEN: ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. ZIGO - 16-06-2022, 20.00u. 

Aanwezigen: 66 personen 

Afmeldingen:     

• Patrick Ijpelaar 

• Tony Vermeer 

• Frank Janssens 

  

1. OPENING 

Jan Bellemakers (dagvoorzitter/gespreksleider Algemene Ledenvergadering) geeft aan dat hij 
gevraagd is door het bestuur om deze avond de presentatie te verzorgen. Hij heet iedereen van 
harte welkom en geeft aan dat de bestuursleden tussen de leden in zitten, om aan te geven dat 
we met zijn allen ZIGO zijn en dat we geen Wij vs. Zij verhaal hebben, maar alleen een WIJ-
verhaal. 

Jan geeft aan dat de financiën gaan over het seizoen 2020-2021 en dat de vergadering door 
elkaar zal lopen over seizoen 2022-2023 en de toekomst. Jan geeft aan dat het belangrijk is dat 
de ledenvergadering kon plaats vinden. De vorige ledenvergadering was digitaal en door Covid 
helaas ook lang uitgesteld.  

Voordat de ledenvergadering begint wordt er een minuut stilte gehouden door het deze week 
ontvallen van ons erelid, spelddrager én oud-voorzitter Leo de Laat en ook voor andere ZIGO-
leden die de afgelopen periode zijn overleden. 
 
2. RONDVRAAG 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
3. VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE LEDENVERGADERING 
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de notulen en deze wordt door de ALV vastgesteld. 
 
4. KASCONTROLE EN VERKIEZING NIEUWE KASCONTROLE-COMMISSIE 
De kascontrole-commissie bestond uit Jan Bellemakers en Frank Janssens. Zij hebben de 
boeken (steekproefsgewijs) gecontroleerd en gaven aan dat alles er heel netjes uit zag en vragen 
de leden om decharge. Dit wordt gegeven door de leden. 

De nieuwe kascontrole-commissie bestaat uit Dennis van Riel en Jarno Leduc, waarvoor dank 
aan hen. 
 
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG/BEGROTING 
De cijfers worden beknopt toegelicht door Jan en Anne Frank. Door omstandigheden konden 
deze niet verder toegelicht worden door een externe, die helaas verhinderd was. Er waren geen 
vragen over het verslag. Er wordt aangegeven dat in september 2022 een ledenvergadering 
gepland wordt (begin van het seizoen) waar dieper ingegaan wordt op het financiele gedeelte en 
hoe wij er voorstaan met de vrijwilligers, wat later ter vergadering ook nog aan bod komt.  

Anne Frank vraagt of de leden nog vragen hebben over het financiële gedeelte. De leden hebben 
hier verder geen vragen over. 
 
7. JUBILARISSEN & SPELDEN 

Fred de Wit feliciteert de jubilarissen: 

25 jaar: Remko Jussen 

25 jaar: Joost Hessels 

25 jaar: Mike Remmers 



40 jaar: Jurgen van Helderen 

Door de huidige spelddragers zijn Paul Veltmeijer en Patrick Ijpelaar verkozen tot nieuwe zilveren 
spelddragers, door hun staat van dienst voor de club en is Ans van Helderen verkozen tot wissel 
gouden spelddrager. Jurgen Meuwese krijgt een gouden speld uitgereikt en geeft de gouden 
wisselspeld door aan Ans. 

Ans bedankt de huidige spelddragers, het bestuur en de leden en geeft aan dat ze hoopt ‘nog 
vele jaren met trots deze speld te mogen dragen op ons mooie clubke.’ 

 

6. CONTRIBUTIES & KLEDINGLIJN 
Fred geeft toelichting over de kledinglijn, daar er veranderingen gaan komen. De kledinglijn wordt 
niet meer door ZIGO in eigen beheer gedaan volgend seizoen, waar er jaarrond heel veel werk in 
gestoken moest worden de afgelopen seizoenen. Denk hierbij aan het inventariseren van de 
teamtassen en vervangen en aanvullen van verdwenen of kapotte shirts, broeken en sokken. 
Fred dankt de vrijwilligers van de kledinglijn voor hun inzet. 
 
De nieuwe kledingpartner van ZIGO is Wilkin Sports in Tilburg. Daar kan de ZIGO-kleding gepast 
en gekocht worden. Het merk is Robey geworden en de kledinglijn is vastgesteld voor 3 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor ING komt aan de voorkant als sponsor op ieder shirt, voor elk categorie, zodat het 
shirt makkelijker overgedragen kan worden binnen de vereniging. Het zwarte tenue is het 
uittenue voor ZIGO 1. Arjan vraagt na of het uitshirt van ZIGO 1 ook aangeschaft kan worden 
voor merchandise. Noot na vergadering: dit is mogelijk. 

Fred en Arjan lichten de nieuwe contributiebedragen toe en vragen toestemming aan de leden 
voor seizoen 2022-2023. 
 

  



Categorie Was Wordt Stijging Kledinglijn (bij 
aanschaf) 

Kabouters 74,00 95,00 21,00 
 

Pupillen 152,00 175,00 23,00 E 51,64 (was: E 23,- p.j.) 

Junioren 172,00 190,00 18,00 E 51,64 (was: E 23,- p.j.) 

Senioren 200,00 205,00 5,00 E 53,14 (was: E 23,- p.j.) 

Trainingsleden 77,50 80,00 2,50 
 

Rustende leden 25,00 25,00 
  

 

De bedragen zijn afgelopen jaren niet meer geïndexeerd en de kosten voor ZIGO zijn sterk 
toegenomen. Doordat senioren afgelopen jaren door Covid veel minder hebben kunnen én 
mogen voetballen is die stijging minimaal geworden. De contributie is gelijk getrokken met andere 
amateurclubs uit de omgeving Tilburg. 
 
Niemand van de ledenvergadering is erop tegen dus de contributie en kledinglijn zijn vastgesteld. 
Binnenkort wordt hier meer informatie over geplaatst op de website.  
 

7. BESTUURSVERKIEZING 
Fred doet de mededeling dat er een vacature vrij gaat komen in het bestuur, namelijk voor de 
functie van voorzitter. Door verschillende redenen heeft Fred deze beslissing moeten maken. 
Huidige zaken die lopen wikkelt Fred nog af en hij zal de overige bestuursleden nog 
ondersteunen. Hij is ook bereid om de nieuwe voorzitter wegwijs te maken en in te werken. Het 
huidige bestuur bestaat in het seizoen 2022-2023 uit 4 personen, te weten: 

Arjan van Roessel 
Anne-Frank van Gestel 
Corné van der Ven 
Johan Coehorst 
 
Daarnaast zal Fred het bestuur blijven ondersteunen, waar nodig.  
 
De ledenvergadering geeft het bestuur toestemming om tot de eerstvolgende ledenvergadering 
met 4 personen verder te gaan. Echter moeten er minimaal 1 á 2 bestuursleden bij gaan komen. 
Fred gaf aan dat hij ZIGO zag als een bedrijf en zo heeft Fred het ook aangepakt. Hein v.d. 
Dungen geeft aan dat het een bedrijf is, maar met te weinig personeel. Fred wordt bedankt door 
de overige bestuursleden en krijgt een groot applaus van de aanwezige leden. Arjan geeft een 
pakkende toelichting op de situatie.  
 
8. VRIJWILLIGERSPROBLEMATIEK 
‘Wat voor vereniging wil ZIGO zijn?’ Een vereniging kan twee kanten op: Een ledenvereniging of 
consumentenvereniging. Jan geeft een uitgebreide toelichting over vrijwilligersproblemen binnen 
verenigingen. Wie is nu de club ZIGO? De club zijn wij; met zijn allen samen! 

Ledenvereniging of consumenten’vereniging’: wat willen we zijn? 



Ledenvereniging: De quote “Samen meej z’n alle” wordt aangehaald. Uitgangspunt: geen 
betaalde functies (enkele uitzonderingen), maar we doen het samen! 

Consumenten’vereniging’: Ook een optie, maar totaal tegenovergestelde. Veel betaalde 
functies waarmee veel geregeld en ontzorgd is/wordt, maar daarvoor zou de contributie fors 
omhoog moeten, zelfs naar ongekende hoogtes, om alles rond te rekenen. 
 

Waar werken we naar toe? (Ledenvereniging) 

• Situatie nu: 

• Bestuurders – coördinatoren – uitvoerders. Allemaal belangrijk maar rollen lopen 
nu te veel door elkaar. 

• Te veel operationele beslissingen bij slechts enkele bestuursleden: deze worden 
overvraagd, dat gaat ten koste van zowel privé als vereniging. 

• Geen ruimte in agenda én hoofd om te besturen: hap-snap-beleid. 

• Waar willen we naartoe: 

• Commissiestructuur weer optuigen, inclusief mandaat/regelruimte. 

• Coördinatoren zoeken, iets meer onderscheid tussen besturen en uitvoeren. 

• Duidelijke organisatie en deze weer vullen. 

• Vereniging als gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

• Klussen die niet gevuld kunnen worden: verplichte vrijwilligersbijdrage door leden! 

• Kleine denktank die het bestuur daarbij ondersteunt/ontlast:  

• Nick Remmers, Paul Veltmeijer, Nico van Rooij, Jan Bellemakers  
(meer mensen zijn van harte welkom, tijdelijke klus) 

 

VERVOLG: 

• Verschillende kolommen aanpakken, waardoor rust ontstaat voor bestuur om na te 
denken over toekomst en kaders te stellen. 

• Te beginnen met kolommen kantine, facilitair en voetbalzaken. 



• Per kolom een coördinator/ trekker zoeken met als opdracht om de kolom “neer te 
zetten”: klus voor 1 of 2 jaar, opbouwen/opzetten en direct opvolger zoeken. Afbakenen 
taak en tijd. 

• Meedenken in projectgroep of interesse om een kolom “op te pakken”: meld je vooral! 

• In september nieuwe ALV met een stand van zaken. 

 

 

9. SLUITING 

Richard Hultermans geeft aan in de scheidsrechterscommissie te willen stappen. 

De senioren-teams gaan met vertegenwoordigers in een groepsapp om zo te ondersteunen bij de 
bar op clubavonden en eventueel op een zaterdag of zondag als de barcommissie de planning 
niet rond krijgt. Ook wordt daarin bedacht om thema-avonden te organiseren (voor de senioren) 
op clubavonden. 

Er wordt gevraagd of er iemand (of een klein comité) interesse heeft om de Grote Clubactie op te 
pakken. Dit betreft een belangrijke financiële bijdrage voor de vereniging, voor de AC niet te 
combineren met de jaarkalender met activiteiten. Aanmelden via activiteitencommissie@vvzigo.nl 

Arjan geeft aan dat het trainingsschema aangepast gaat worden voor het komende seizoen, 
waarbij aangegeven wordt dat niet iedereen tevreden geworden kan houden. Maar dat er 
gekeken gaat worden dat de senioren op de donderdag avond(clubavond) kunnen trainen. 
 
Nogmaals wordt er aangegeven dat ZIGO op zoek is naar bestuursleden én vrijwilligers: Heb je 
vragen of interesse hierin; vraag naar de juiste personen of stuur een mail naar 
bestuur@vvzigo.nl. 

Cees Maas geeft aan dat de leden van ZIGO de club moeten gaan ondersteunen om er voor te 
zorgen de continuïteit van ZIGO blijft bestaan, waarbij hij aangeeft dat Arjan héél veel heeft 
gedaan voor de club in de afgelopen 1,5 jaar. En over een aantal maanden heel weinig tijd gaat 
krijgen i.v.m. geboorte van zijn 2e zoontje en overige niet-voetbalgerelateerde zaken.  

Arjan geeft aan dat er 3 nieuwe seniorenteams toegevoegd worden in seizoen 2022-2023 en er 1 
seniorenteam, ZIGO 3, helaas heeft moeten besluiten om komend seizoen na vele trouwe jaren 
te stoppen, i.v.m. met een tekort aan spelers. 

Arjan geeft aan dat het financieel voor ZIGO van groot belang is om vele seniorenteams te 
hebben binnen de club. De omzet is belangrijk en daarom is de senioren laten trainen tijdens de 
clubavond nog steeds een speerpunt van het nieuwe trainingsschema. 



 

Iedereen wordt bedankt voor de bijdrage aan de Ledenvergadering en wordt aangegeven dat er 
in september een nieuwe ledenvergadering is. 


