
Notulen Algemene Ledenvergadering 20 november 2017 

 

Tijd: 20:00 uur 
Locatie: Kantine S.V. Hilvaria 

Aanwezig: Zie presentielijst 
Afwezig met berichtgeving:  Tinus Beekman, Henri v/d Braak, Wilfred 
Pijnenburg, Erik Catsburg en Ralf Huijbregts 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Hans Leijten opent om 20.05 uur de vergadering. 
 

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda 
Geen opmerkingen op de agenda. Alleen voorzitter Hans Leijten wil er nog een 

punt op. Namelijk het vertrek van Ronald Oomens als punt 3A. Agenda hiermee 
vastgesteld.  
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2017 
Er zijn enkele opmerkingen over de notulen van de vorige ledenvergadering. 

Mark Kleinheerenbrink: 
- Het vrijwilligersfonds, is daar nog iets mee gedaan? 

Hans Leijten: 
- Nee, nog niet helaas. Moeten we wel gaan bekijken. 

Mark Kleinheerenbrink: 

- Ik vroeg me af hoe het staat met het sjouwen van de goals bij de nieuwe 
wedstrijdvormen.  

Hans Leijten: 
- Is nog geen vast plan voor. 

 

3a. Aftreden Ronald Oomens 
Hans Leijten: 

We bedanken Ronald voor zijn bewezen diensten. Helaas heeft Ronald in 
september alweer snel besloten om af te treden. Dit vinden wij jammer. We 
respecteren zijn besluit, door verschil van inzichten met de rest van het bestuur 

heeft  Ronald dit besloten.  
 

4. Verslag secretaris  
Peter Wijten leest het verslag secretaris voor.  
 

5. Verslag jeugdcommissie 
Maarten Wijten leest het verslag van de jeugdcommissie voor. 

 
6. Financieel verslag seizoen 2016-2017 

Hans Leijten geeft het belang aan van sportieve successen maar benadrukt dat 

het ook belangrijk is om financiën op orde te hebben.  
Hans Leijten licht in grote lijnen het financieel verslag toe.  

Wijnand: Kan de kleding niet in een keer afgeschreven worden? 
Hans: Ja, heb je gelijk in. Dat had ook gekund.  
Wijnand: Waar komt de verhoging vast activa accommodatie vandaan? 

Hans: Dat is het nieuwe slotenwerk, aanpassing van het duivenhok.  
Wijnand: Van wie is nu eigenlijk het kunstgrasveld, van de gemeente of Hilvaria? 



Hans: Van de gemeente.  

 
Mark Kleinheerenbrink: Waarvoor is de lening bij de Lage Landen? 

Hans: Die is voor de tractor van de onderhoudsploeg. 
 
 

7. Verslag kascommissie 
Jos v/d Bruggen leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie 

adviseert de vergadering om decharge te verlenen aan het bestuur over 
afgelopen seizoen. 
  

8. Vaststellen financieel verslag seizoen 2016-2017 en voorstel tot 
decharge bestuur over het afgelopen jaar  

Hans Leijten vraagt of de vergadering decharge verleend. Iedereen stemt voor. 
Hiermee is de decharge verleent.  
 

Hans: 
Aangezien Jos van de Bruggen al drie jaar in de kascommissie zit, moet hij 

aftreden en moet er een nieuw lid benoemd worden. Wie stelt zich kandidaat?  
Jorrit aan het Rot treedt toe tot de kascommissie. 

 
9. Mededelingen 

Peter Wijten: Ik wil nog graag mededelen dat we het contract van Ad van de 

Wiel verlengt hebben en dat hij coördinator wordt van de hele meisjes/dames 
afdeling. 

 
Hans: We hebben een behoorlijk opleidingsbudget, helaas wordt hier nog weinig 
gebruik van gemaakt. Dus als iemand een opleiding wil volgen, laat het ons 

weten.  
 

Hans: we hebben wat investeringen gedaan/ gaan doen, daar willen wij jullie in 
meenemen. 

- Pannaveldje 

- Verlichting pannaveldje gaat het nog aankomen 
- Toiletten zijn ernieuwd 

- Lockers aangeschaft, komen binnenkort binnen. 
- Rokers aangeschaft ipv rokershok  

 

Hans: 
- Trainingen van enkele seniorenteams van vrijdag naar donderdag. Vrijdag 

is helaas toch niet zo’n succes gebleken. 
- Agnes Aarden maakt voortaan onze foto’s, hiermee hebben we een eigen 

foto archief wat voorheen niet het geval was. 

- Een belangrijk punt dat ik nog wil benoemen is het vrijwilligers tekort. Als 
het zo doorgaat moeten we steeds meer gaan inkopen met als gevolg een 

stijging van de contributie.  
- We gaan AED/BHV trainingen geven met Arjen Pronk van Heartsafe 

Hilvarenbeek en Toine van den Braak van FAF.  

- 1 december is het vrijwilligersavond, als je je nog niet aangemeld hebt 
doe dat dan nog. 

 
10.  Rondvraag 



Jeroen van de Ven: Ik vind het vreemd dat er moeilijk gedaan werd over mijn 

aanwezigheid.  
Hans Leijten: Dat was vanwege een misverstand. Excuses. Wij hebben namelijk 

graag dat er zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn. 
 
Dave de Bruijn: Ik wil even duidelijk maken dat ik belachelijk vind dat er mensen 

zijn die op facebook gal spuien over Hilvaria. Als ze dat willen doen, doet dat dan 
bij het bestuur zelf.  

 
Willeke Rasenberg:  
Misschien is het goed om op de website een kopje met ‘opleidingen’ te maken. 

Hier hebben we het in een vergadering met de scheidsrechterscommissie over 
gehad.  

Jorrit aan het Rot:  
Het is lastig om een keuze te maken wat er op de frontpage moet en wat niet. 
Maar initiatieven kunnen rechtstreek naar de webmaster gestuurd worden. 

 
Willeke Rasenberg: 

Het lijkt ons leuk om meer foto’s van de vrijwilligers zoals bestuursleden en 
commissieleden op de site te plaatsen zodat iedereen wat meer een gezicht 

krijgt. 
Jorrit aan het Rot: 
Van het bestuur staat er wel op maar moeilijk om keuzes te maken. We hebben 

het nu een beetje verstopt. Dat klopt wel. 
 

Mark Kleinheerenbrink: 
Er gaan geruchten dat er momenteel niemand papieren heeft als 
barmedewerkers. 

Hans Leijten: 
Daar is geen sprake van, zowel Marion van Rijswijk als Yau-tai van de Klundert 

als Harry Verhoeven hebben papieren.  
 
Peter v/d Steen: 

Donderdag bij onze trainingen zijn de achterste hekken niet open, kunnen die 
open? 

Hans: Wat ons betreft wel. Gaan we regelen.  
 
Peter v/d Steen: We moeten vaak zelf zorgen voor een scheidsrechter. Hoe kan 

dit opgelost worden? 
Mark: Dat is lastig. Iedereen is tijdig op de hoogte als ze geen scheidsrechter 

hebben. Meeste scheidsrechters willen zondag om 10 uur ipv 12 uur fluiten. 
Hans: We hebben een uitdaging mbt de vrijwilligers en dat uit zich onder andere 
in de scheidsrechter voor de zondagmiddag.  

Willeke Rasenberg: We hebben genoeg jongere scheidsrechters maar sommige 
willen niet, van sommigen willen wij het niet omdat ze nog te jong zijn voor 

senioren wedstrijden.  
 
Jos van Pelt: 

Ik wil jullie bedanken voor het sportklimaat. Heel fijn dat het rokershok weg is. 
Maar wat ik me nog wel afvraag is hoe ‘Groen’ we eigenlijk zijn. Er wordt flink 

gestookt, vaak staan deuren van kleedkamer open in de winter. 



Hans: Dit willen we gaan meenemen bij de nieuwe kleedkamer. Dat er binnen 

een gang is en niet buiten meer de kleedkameringangen. 
 

Jos van Pelt: 
Is het mogelijk om meer ruimte te creëren bij het oppompen van de ballen? 
Maarten Wijten: Is al wel ruimte gemaakt, kast weggehaald. In het rechter 

ballenhok kunnen ook ballen opgepompt worden.  
 

Jos van Pelt: 
Is het wel de bedoeling dat er toch nog iets georganiseerd wordt op vrijdag? Er is 
in de omgeving namelijk 45+ voetbal. Mogelijk kan ik daar nog mee.  

Hans: Ja hoor. In overleg kan dat allemaal geregeld worden. 
 

Jos van Pelt: Nu we een AED apparaat krijgen. Is het misschien ook iets om 
hierover een bord te hangen zodat dat duidelijk is? 
Hans: Nemen we mee.  

 
Wijnand Bles:  

Wordt moe van hangjeugd op terrein. Er zijn al verschillende vernielingen 
geweest. 

Hans: Helemaal terecht, moeten we iets aan doen. We willen camera’s hangen 
maar daar zijn we eigenlijk nog niet genoeg mee bezig geweest. 
 

Wijnand Bles: 
D-veld ligt er slecht bij, door een schimmel infectie. Dat gras komt niet meer 

terug.  
Patrick Coomans: Dat komt door de vele veldbelasting. 
Wijnand Bles: Maar ook door de schimmelinfectie, voorgaande jaren was het nu 

nog beter. 
 

Jack van Ham: 
Camera’s helpen zeker. Bij de hockeyclub hebben ze last gehad van hangjeugd. 
Sinds de camera’s er hangen zijn er niet meer geweest. 

Hans Leijten: Willen we echt voor gaan zorgen. 
 

Peter Wijten: 
We zijn bezig met de technische commissie om beleidsplan te maken. De 
technische commissie is nieuw leven in geblazen bestaat nu uit Jeroen 

Rasenberg, Dion de Bruijn, Claus van Teeffelen, Erik Catsburg en mij. 
 

 
11. Sluiting 

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

 


