
Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2017                           

Tijd: 20:00 uur 
Locatie: Kantine S.V. Hilvaria 
Aanwezig: 27 leden (zie presentielijst) 
Afwezig met berichtgeving:  Ralf Huijbregts en Dick Nijenhuis 

 
1. Opening 

Voorzitter Patrick Coomans opent om 20:10 uur de vergadering. 

 
1. Ingekomen stukken en vaststellen agenda 
Geen opmerkingen op de agenda, deze wordt vastgesteld zoals die er lag.  

 
1. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 november 2016 
Geen opmerkingen op de notulen. Wordt dus vastgesteld.  

 
1. Mededelingen 
Geen mededelingen. 

 
5. Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar  
- Patrick Coomans (Voorzitter)  
Patrick legt uit dat hij na 3 jaar penningmeesterschap en 5 jaar voorzitterschap uit het bestuur treedt 
en dat Hans aftreedt in functie als penningmeester. Patrick legt zijn verleden bij Hilvaria uit.   
  
- Hans Leijten (penningmeester)   

 
6. Benoeming nieuwe bestuursleden in functie 
Secretaris Peter Wijten stelt Hans Leijten voor als nieuwe voorzitter. Niemand stemt tegen. Hans 
wordt dus benoemd als nieuwe voorzitter.  
Hans doet vervolgens een woordje over Patrick. Waarin hij aangeeft hoe Patrick Hilvaria hee ft 
opgebouwd. 

 
Hans doet vervolgens een dringend verzoek aan de leden om uit te zien naar een nieuwe 
penningmeester omdat we die nog altijd niet gevonden hebben. 

 
7. Benoeming nieuwe (overige) bestuursleden  
- Ronald Oomens (kantinezaken / activiteiten)   
Ronald Oomens wordt door voorzitter Hans Leijten voorgesteld als nieuw bestuurslid 
kantinezaken/activiteiten. Wilfred Pijnenburg geeft aan tegen de benoeming te zijn. Omdat het 
functie voor kantinezaken is en dat in het verleden niet altijd goed is gegaan.  Hij geeft duidelijk aan 
dat het niet persoonlijk naar Ronald bedoeld is, maar puur de functie. 
Hans Leijten zegt vervolgens dat het bestuur er uitgebreid over gehad heeft. En dat het niet alleen 
voor kantinezaken betreft maar ook activiteiten.  
 
Jos van Pelt: Ronald zit toch ook achter de tafel dan bij ledenvergaderingen? Dus we kunnen hem 
altijd erop ter verantwoording roepen. 

 



Dave Verheggen: Ik vind het prettig samenwerken met Ronald en vind dat hij zich bewezen heeft 
afgelopen jaar. 

 
De vergadering stemt vervolgens in met de benoeming van Ronald Oomens als bestuurslid 
kantinezaken/activiteiten. 
 
Ronald doet een woordje en bedankt de leden voor hun steun.  

 
8. Vaststelling begroting 2017-2018  
Hans Leijten licht de begroting op verschillende punten toe. Vervolgens hebben leden de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 

Huub van Dongen: Zit op de kantine nog een hypotheek? 
Hans Leijten: Ja er zit nog een hypotheek op. 

 
Huub van Dongen: Ik zie 0 euro staan bij de aansprakelijkheidsverzekering, is dat wel verstandig? 
Hans Leijten: De aansprakelijkheidsverzekering hebben we onder een andere ‘noemer’ geplaatst. We 
hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 
Wijnand Bles: Ik verwacht dat er te weinig begroot is op voetbalmaterialen. Er moeten veel goal s en 
netten vervangen gaan worden. 
Hans Leijten: Goed dat je dit aangeeft. Dan gaan we daar rekening mee houden. Maar laat duidelijk 
zijn dat als er dingen gekocht moeten worden dan gaan we dat doen.  

 
Mark Kleinheerenbrink: Voor dat soort dingen is er ook een vrijwilligersfonds bij de gemeente. 
Misschien moeten we daar eens naar kijken. 
Hans Leijten: Goeie tip, gaan we achteraan. 

 
Dave Verheggen: Aangezien Wijnand het over goals heeft; is het iets te kopen om goals te 
verplaatsen? Zeker met het oog op de nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen. 
Maarten Wijten: Daar moeten we naar kijken als het seizoen loopt. Er gaat al wel rekening gehouden 
worden met de indeling van de velden zodat er zo min mogelijk gesjouwd moet worden met goals.  

 
Willeke Rasenberg: Sjouwen goals. Misschien is het goed om een team per zaterdag in te schakelen 
die zorgen dat er van alles geregeld wordt op het sportpark?  
Hans Leijten: Dat is een optie. Gaan we naar kijken. 

 
Dirk-Jan van Kroot: Ik zie huur in de begroting voor kleedkamer van Achil staan. Gaan we die 
gebruiken? 
Hans Leijten: Die gebruiken we dit jaar ook. 

 
De ledenvergadering gaat akkoord met de begroting met inachtneming van de opmerking van 
Wijnand Bles over de begroting voor materialen.  

 
9. Vaststelling contributiebedragen 2017-2018   
Voorstel is om de contributie zo te houden als afgelopen seizoen. Het bestuur geeft aan trots te zijn 
om het al drie seizoenen op rij op deze hoogte te houden.  
De ledenvergadering gaat ermee akkoord.  

 
Huub van Dongen: Heb nog  wel een vraag over contributie vergelijking met anderen.  



Hans Leijten: Wij zitten in vergelijking met andere clubs redelijk laag. Daarnaast is het zo dat de 
kleding bij ons is inbegrepen en bij veel clubs is dat niet het geval.  

 
Jeffrey de Hond: De kleding zit er wel bij in, maar is die kleding wel naar behoren? Bij ons team 
volgens mij niet. 
Ton Hoosemans: Dat bevreemd me, maar als dat zo is dan gaan we daar wat aan doen.  

 
10. Rondvraag 
Erwin van de Sande: De kleding, met name de bedrukking is van slechte kwaliteit. Hoe zit er hiermee? 
Ton Hoosemans: Dat klopt en dat is zeer spijtig. We zijn ermee bezig. De spullen gaan terug naar van 
Gool om opnieuw te laten bedrukken bij een nieuwe drukker. We zorgen ervoor dat begin volgend 
seizoen weer alles netjes is.  

 
Jos van Pelt: Vorige vergadering heb ik gevraagd hoe het met het nieuwe beleidsplan zit. Hoe staat 
hier nu mee? Worden de trainers volgens dit beleid al aangesteld?  
Peter Wijten: We zijn bezig met het beleidsplan met de nieuwe technische commissie, bestaande uit 
Claus van Teeffelen, Dion de Bruijn, Frank Hendrikx, Erik Catsburg en ikzelf zit erin namens het 
bestuur. Deze commissie is net samengesteld. We willen een nieuw beleidsplan volgend jaar rond 
deze tijd presenteren in de algemene ledenvergadering. 

 
Arno Timmermans: We kunnen ons weer aanmelden voor de Rabo actie. Is dit al gedaan en is er al 
een doel voor gesteld? 
Hans Leijten: We gaan zeker meedoen want het is afgelopen jaren een succes gebleken maar er is 
nog geen doel voor vastgesteld.  

 
Wijnand Bles: Ik wil Patrick bedanken voor de samenwerking. Wie wordt voor de onderhoudsploeg 
het aanspreekpunt nu Patrick geen voorzitter meer is? Hans Leijten? 
Hans Leijten: Dat moeten we gaan bekijken. Patrick blijft dingen voor de accommodatie doe n omdat 
hij dat zich eigen heeft gemaakt afgelopen jaren en dat vindt hij ook leuk. Mogelijk blijft Patrick dat 
dus doen. Maar daar moeten we het nog over hebben. 

 
Tinus Beekman: Hoe staat het met het mobiel digitaal wedstrijdformulier? 
Peter Wijten: 31 augustus komt er een infoavond over digitaal wedstrijdformulier voor leiders, 
trainers, scheidsrechters.  
Maarten Wijten: Van te voren krijgen zij hier nog een e-mail over, zodat ze in kunnen loggen en de 
avond zo optimaal gebruikt kan worden. 

 
Roel Timmermans: Het blijft voor bezoekende teams een drama om een kleedkamer te vinden.  
Wim abrahams zou dat gaan doen maar hij is er niet.  
Hans Leijten: Moet inderdaad wel iets mee gebeuren. 
Peter Wijten: 
Vorige vergadering hebben we afgesproken dat we nieuwe technische commissie zouden vormen. 
Dat is gelukt die staat er nu. We hebben eerste vergadering gehad.  

 
We hebben aan het beleidsplan gewerkt. Vooral naar het technische gedeelte. Het algemene 
gedeelte moet het bestuur naar kijken. 

 
Daarnaast willen we met Hilvaria 5 en 8 gaan trainen op vrijdagavond. Dat heeft met verschillende 
facetten te maken. Dat is iets nieuws voor Hilvaria. Het heeft vele voordelen. Zo creëren we ruimte 
op donderdag en hebben de senioren alle mogelijkheid om op vrijdag te trainen. De velden liggen 



dan vrij. Twee soorten van clubavonden krijgen we dan. Dat zal zijn beslag moeten krijgen. We willen 
een poging wagen. Bij veel verenigingen wordt dat al gedaan.  

 
Sjors van Laarhoven: Is het iets om bij de verbouwing van de kantine/kleedkamers een financiering in 
te het leven te roepen zoals ze in Diessen gedaan hebben waarbij mensen onderdelen kunnen kopen 
en dat geld later terugkrijgen.  
Hans Leijten: Verbouwing voor de kleedkamers hebben we al gesprekken gevoerd. Toiletten willen 
we deze zomer nog doen. Moeten kijken of een coöperatie gedachte ook voor Hilvaria werkt.  

 
Willeke Rasenberg: Afgelopen weken gehoord dat er meer jongens uit de omgeving naar Hilvaria 
willen komen omdat we op een bepaald niveau spelen. 
Hans Leijten: Dat klopt. Er hebben zich een paar mensen gemeld. Daar hebben we het over gehad. 
Nieuwe leden worden gewoon lid, het is aan het kader te bepalen waar deze jongens of meisjes 
spelen. We hebben geen ledenstop dus ze kunnen zich gewoon aanmelden. We blijven een Beekse 
club. 

 
Huub van Dongen: Zijn dat jongens uit onze gemeente of ook uit Tilburg, Bladel, Reusel bijvoorbeeld? 
Peter Wijten: Beide. Bij jeugd eentje uit Tilburg, bij senioren ook eentje uit Tilburg. Bij selectie twee 
uit de gemeente maar die wonen wel in Hilvarenbeek.  
Hans Leijten: We hebben het daar over gehad in het bestuur. Er gaan ook stemmen op of dat de 
doorstroom van onze jeugd niet blokkeert. Als we het echt tegen willen houden dan moeten we een 
ledenstop houden. Maar dat is nu niet aan de orde en ook (nog) niet nodig.  

 
Wijnand Bles: De onderhoudscommissie heeft geconstateerd dat eind van de trainingsavonden 
geregeld de kleedkamerdeuren niet op slot gedaan worden. Daar moet echt wat aan gedaan worden. 
Arno Timmermans: Het is zaak dat de mensen die daar voor gevraagd zijn dit daadwerkelijk doen. 
Afgelopen seizoen ging het op maandag en woensdag goed, maar op dinsdag en donderdag, toen de 
trainers van de selectie dit moesten doen, niet altijd.  

 
Mark Kleinheerenbrink: Inhakend op de technische commissie. Zitten hier dus geen coördinatoren 
bij?  
Peter Wijten: Nee i.v.m. onafhankelijkheid niet.  
Arno Timmermans: Coördinatoren hebben altijd een adviserende stem gehad. Ik neem aan dat dat 
nu ook nog zo blijft. 

 
Peter Wijten: Het eerste speerpunt dat we in de technische commissie hebben, is het vinden van een 
leider en vlagger voor het 1e. Het zou voor de uitstraling van Hilvaria niet goed zijn als we er geen 
hebben en voor de nieuwe trainer Henri van de Braak ook niet kunnen dat hij moet starten zonder 
leider en vlagger. 
Jos van Pelt: Ook belangrijk is een trainer voor MO15-1. 

 
Huub van Dongen: Hoe staat het op het moment met een verzorger voor het 1e? Die zou van mij 
eventueel best betaald mogen worden. 
Sjors van Laarhoven: Dat is op dit moment best goed geregeld. Yori Berens is er op dinsdag en 
donderdag en Harm aan het Rot gaat vanaf volgend seizoen op zondag zoveel mogelijk voor en na de 
wedstrijden aanwezig zijn. Daar hoeft volgens mij niets meer aan gedaan te worden. We zijn het 
namelijk wel over eens dat een verzorger tijdens de wedstrijd erbij niet een enorme meerwaarde 
heeft. 

 
11. Sluiting 

Voorzitter Hans Leijten sluit de vergadering om 21:45 uur. 


