
Notulen Algemene Ledenvergadering 6 juni 2018 

Tijd: 20:00 uur 
Locatie: Kantine S.V. Hilvaria 
Aanwezig: 31 leden (zie presentielijst) 
Afwezig met berichtgeving:  Jan van Rijswijk, Marion van Rijswijk, Willeke Rasenberg, 

Tinus Beekman, Jorrit aan het Rot, Peter Wijten.  
 

1. Opening 

Voorzitter Hans Leijten opent om 20:05 uur de vergadering. En blikt kort terug op het 

afgelopen seizoen (2017-2018).  

- We hebben verschillende kampioenen. JO11-2 heeft de beker gewonnen en is in 

het najaar kampioen geworden. Daarnaast zijn de JO10-1 en JO13-2 en uiteraard 

het 1e team kampioen geworden. 

- Het pannaveld is aan het begin van het seizoen opgeleverd.  

- Er is een rokersgedeelte geintroduceerd die helaas nog niet genoeg gebruikt 

wordt. 

- Er is een nieuw terras neergezet door Marion van Rijswijk, Ton Hoosemans en Jan 

Timmermans. Jan Timmermans is een horeca man achter de schermen die samen 

met Marion de barcoördinatie doet.  

- Voor komend seizoen staat camerabeveiliging op de planning. 

- En hebben natuurlijk weer de mooie activiteiten zoals het jeugdkamp en het 

jeugdtoernooi gehad. 

 

We hebben enkele afmeldingen: 

- Jan en Marion van Rijswijk 

- Willeke Rasenberg 

- Tinus Beekman 

- Jorrit aan het Rot 

- En secretaris Peter Wijten ivm ziekte 

 

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda 

Er is één ingezonden stuk van Jeroen de Bruijn. Dit gaat over vergoedingen voor 

trainers.  

Jeroen de Bruijn: Vraag is hoeveel trainers worden er betaald en welke en om wat voor 

vergoedingen gaat het dan? Ik vind dat spelers in selectieteams al het voorrecht hebben 

dat ze twee keer 1,5 uur mogen trainen en andere teams niet. Moeten ze dan ook nog 

gefaciliteerd worden met betaalde trainers? De verhouding tussen selectieteams en niet 

selectieteams klopt wat mij betreft niet. 

Hans Leijten: Er worden twee trainers verloont, dan gaat het om beide trainers van de 1e 

teams. Heren 1 en Dames 1. Daarnaast krijgen selectietrainers van de jeugd en het 2e 

een vrijwilligersvergoeding, eveneens als de jeugd coördinatoren. Een 

vrijwilligersvergoeding is maximaal €1500. Ik vind het ongepast om aan te geven wie 

wat precies krijgt betaald.  

Mark Kleinheerenbrink: Ik vind het eerlijk gezegd weinig voor de selectietrainers.  

Hans Leijten: Dit gaan we bij de ALV van november verder behandelen.  

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 20 november 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen. Wordt dus vastgesteld.  

 

4. Benoemen en herbenoemen bestuursleden 

Hans Leijten: Zoals je ziet zit hier een breed gezelschap. We hebben twee nieuwe 

kandidaten gevonden die zich aan hebben gemeld als bestuurslid. Er moeten dus twee 

bestuursleden benoemd worden en 4 bestuursleden herbenoemd. 

- Jan Verschuren wordt benoemd als penningmeester 

- Tim van Rijswijk wordt benoemd als bestuurslid accommodatiezaken 

- Peter Wijten wordt herbenoemd als secretaris 



- Maarten Wijten wordt herbenoemd als bestuurslid jeugd 

- Maaike Walschots wordt herbenoemd als bestuurslid damens/meisjes 

- Ton Hoosemans wordt herbenoemd als bestuurslid facilitaire zaken/activiteiten 

 

5. Begroting seizoen 2018-2019 en vaststellen contributie seizoen 2018-

2019 

Jan Verschure neem de ledenvergadering mee in de begroting dmv een presentatie.  

 

Wilfred Pijnenburg:  Activiteiten, die zouden ook voor omzet kunnen zorgen Hoe zit dat?  

Ton Hoosemans:  Er is een activiteitencommissie opgezet. We gaan onder ander een 

penaltybokaal organiseren. 

Erik Catsburg: Daarnaast hebben we op 1 september start van het seizoen waar we een 

activiteit van willen maken. 

 

Jos van de Bruggen: Op de begroting staat opbrengst sponsoring omlaag. Maar hier 

hebben wij van de toernooicommissie nog niets van gemerkt.  

Hans Leijten: We merken dat het lastiger is om sponsoring binnen te halen, ook voor 

bijvoorbeeld het jeugdkamp. Dit is begroot door de tendens die we zien. Ook bij 

bijvoorbeeld sponsoring van teams.  

 

Jack van de Klundert: Ik vrees dat er een contributieverhoging aan komt gezien deze 

begroting die op basis van ‘gelijkblijvende contributie is.  

 

Patrick Coomans: Ik steun de begroting en de contributieverhoging is niet geheel 

onterecht gezien de contributies bij ander vergelijkbare clubs. Wel vind ik dat het bestuur 

samen met de club meer ambitie mag tonen. 

 

Hans Leijten: 

Mee eens. Maar verwacht negatieve resultaat komt door de oplopende 

contributieverhoging. 

 

Jack van Ham: Het ging net al over barpersoneel en betalen ervan. De vergoeding moet 

volgens mij omhoog. Alle jonge meiden stoppen allemaal omdat ze ergens anders meer 

kunnen verdienen. 

Jan Verschure: Dat klopt helemaal en daarom willen we nu ook de vergoeding verhogen 

waardoor we wel moeten gaan verlonen en daarmee de vrijwilligerskosten gaan stijgen. 

 

Jan Verschure: Voorstel is om de contributie met 10 euro te verhogen. 

 

Jack van de Klundert: Voor de mini’s is misschien 10 euro te veel gezien ze dan in 

verhouding wel ver omhoog gaan. 

 

Uiteindelijk stelt de vergadering de contributieverhoging vast op 10 euro voor de actieve 

leden behalve de mini’s, zij gaan €7,50 meer betalen. 

 

 

6. Beleidsplan 2018-2023 

Hans Leijten licht de totstandkoming van beleidsplan toe en geeft aan dat het technisch 

beleid nog niet geheel af is, daar moet nog het jeugdbeleid in geïntegreerd worden. Maar 

we willen alvast presenteren wat we hebben. 

 

- Hans licht de organisatiestructuur, missie, visie en kernwaarden toe. Daarnaast 

licht hij het technisch beleidsplan toe.  

 

 

 



Patrick Coomans: Is een trainer met diploma’s voor een eventueel toekomstige dames 2 

en Heren 3e wel realistisch? Ligt de lat dan niet te hoog? Zeker gezien de kosten die er 

dan bijkomen met deze begroting. Dan kunnen we wel een nieuwe begroting opstellen 

Hans Leijten: Dit is een vijf jaren plan en de begroting van nu is maar voor één seizoen. 

We moeten ambitieus zijn.  

 

Erik Catsburg: We moeten er echt voor gaan zorgen dat er meer mensen een opleiding 

gaan volgen. 

 

Arno Timmermans: Daan Beekers heeft binnenkort een toelatingsgesprek voor TC3. 

 

Jos van Pelt: Ik wil nog even gezegd hebben dat ook de selectietrainers vrijwilligers zijn. 

Krijgen wel een kleine vergoeding maar steken er ook veel energie in. 

 

 

- Sponsorbeleid wordt toegelicht door Ton Hoosemans. 

 

- Barbeleid wordt toegelicht door Jan Verschure. 

 

- Vrijwilligersbeleid wordt toegelicht door Maarten Wijten. 

 

- Accommodatiebeleid wordt toegelicht door Tim van Rijswijk. 

 

Wilfred Pijnenburg: Hebben jullie bij plannen voor de kleedkamers ook gedacht aan 

krimp in de bevolking?  

Tim van Rijswijk: Wordt naar gekeken maar zonde als we straks te weinig kleedkamers 

hebben als er een heel gebouw staat. 

 

Jos van Pelt: Is er aan gedacht om containers neer te zetten als tijdelijke kleedkamers? 

Hans Leijten: Wordt meegenomen in de nieuwe accommodatieplannen.  

 

- Maaike Walschots ligt het arbitrageplan toe.  

 

Jos  van Pelt: complimenten aan scheidsrechters en de commissie. Ook tijdens het 

afgelopen jeugdtoernooi weer veel goeie dingen over gehoord.  

 

Hans Leijten: Dit was het beleidsplan in grote lijnen. In november 2018 samen met 

jeugdplan willen we het definitief vaststellen. 

 

 

7. Mededelingen 

Hans Leijten: vanuit KNVB wordt erg gestuurd van rookvrij maken van de sportclub. We 

krijgen steeds meer mailtjes over hoe rookvrij de club is. Mogelijk moeten we op termijn 

dit ook volgen maar is nu nog niet realistisch. 

 

8. Rondvraag 

Jeffrey de Hond: Kan er komend seizoen warm water uit de douches komen in de winter? 

Hans Leijten: Er zijn problemen geweest met de ketel. Mag niet voorkomen inderdaad. 

 

Sander Tameris: het 3e elftal wordt een selectie elftal. Ik hoorde dat er 45 spelers zijn 

voor 3 selectieteams. Is dat voldoende? 

Erik Catsburg: we gaan zien hoeveel spelers er straks zijn bij de voorbereiding. Is mij 

nog niet bekend dat er 45 zijn. 

Hans Leijten: Het is duidelijk dat het 3e elftal nog vorm moet krijgen. 

 

Jack van de Klundert: Het enige wat ik zeg is materiaalhok 



Hans Leijten: Klopt dat het niet goed geregeld is, maar we horen graag ideeën. .  

 

Arno Timmermans: Ballenpomp al jaren problemen mee.  

Hans Leijten: Als het nodig is kopen we een nieuwe ballenpomp. Bij deze toegezegd. 

 

Arno Timmermans: Hoe gaan we met de teamlijsten om icm AVG? 

 

Hans Leijten: Dat is best een dingetje. Ook bijvoorbeeld als er een foto op de site wordt 

geplaatst met daarbij de naam. Zijn we nog mee bezig om dit vorm te geven. Er is al een 

statement gemaakt bijvoorbeeld die we op de site willen plaatsen. 

 

Arno Timmermans: Misschien is het iets om op het aanmeldformulier toestemming te 

vragen voor dingen. 

 

Jos  van Pelt: Het materiaalhok moet inderdaad wel iets aan gedaan worden. 

 

Thomas Timmermans: Wordt er volgend seizoen ook op het B-veld getraind? 

Maarten Wijten: E-veld blijft trainingsveld en B-veld niet. 

 

 

 

De voorzitter sluit om 22:15 uur de vergadering. 


