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Beste sportvriend, 

  
 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 JUNI 2017 

 

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 12 juni a.s., aanvang 20.00 

uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg. 

 

1. Opening voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 7 december 2015 

4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2016-2017: 

 

Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: de 

voorzitter (Toon de Kroon), de afgevaardigde van de senioren (vacture) en de afgevaardigde 

vrouwen/meisjes (Jack Zijlmans). 

Toon  stelt zich herkiesbaar. 

Jack stelt zich vanwege drukke werkzaamheden in het buitenland niet herkiesbaar. 

Jan van Oirschot heeft per 8 september 2015 zijn functie als afgevaardigde coördinatie en 

planning neergelegd. 

 

Het bestuur stelt voor om Corné Schuurmans als afgevaardigde vrouwen/meisjes te benoemen. 

De vacatures afgevaardigde coördinatie en planning en senioren wordt v.w.b. de taken verdeeld 

onder de overige bestuursleden. 

 

Tot 12 juni 2017 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de 

kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (voorzitter) schriftelijk wordt aangemeld, en 

deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel 

ambieert. 

 

5. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 

6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 

7. Vaststellen contributie seizoen 2016-2017: 

Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2016-2017 niet te verhogen.  

8. Vaststellen begroting seizoen 2017-2018 

9. Vaststellen contributie seizoen 2017-2018 

10. Verslag kascommissie en decharge penningmeester 

Seizoen 2014-2015 Vereniging en Stichting 

Seizoen 2015-2016 Vereniging en Stichting 

11. Verkiezing kascommissie 

12. Ontwikkelingen 

13. Rondvraag 

Voor aanvang van de vergadering wordt U in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het 

tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter 

inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat. 

 

Toon de Kroon, 

Voorzitter 
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VERSLAG: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Betreffende de algemene Ledenvergadering gehouden op maandag 7 december 2015 in het clubhuis, 
Bijsterveldenlaan 1, Tilburg. 
 
 
 
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden:  
18 jaar en ouder:  niet meer bekend  
Jonger dan 18 jaar: niet meer bekend  
Totaal: niet meer bekend    
 
Afwezig met kennisgeving: Jos Stokkermans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDAPUNT 1 
Opening voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 

AGENDAPUNT 2  
Mededelingen. 
De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van ons erelid Jos Stokkermans. 
 
AGENDAPUNT 3 
Vaststellen notulen Algemene vergadering van 11 november 2013 
De voorzitter neemt pagina voor pagina de notulen van de vorige vergadering door. Alle vragen worden door de 
voorzitter naar tevredenheid beantwoord en de notulen worden onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld. 
 
 

AGENDAPUNT 4  
Verkiezing bestuursleden. 
Statutair aftreden ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: 
de penningmeester Frank Ficheroux en 
de afgevaardigde pupillen/kabouters, Jack van Gestel. 
Frank en Jack stellen zich beide herkiesbaar  
De secretaris heeft geen tegenkandidaten ontvangen en Frank en Jack worden herkozen. De voorzitter bedankt de 
vergadering, namens de herkozen bestuursleden, voor het in hen gestelde vertrouwen. 
 
 
AGENDAPUNT 5:  
JAARVERSLAG over de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. 
Ook het jaarverslag wordt pagina voor pagina door de voorzitter doorgenomen. De aanwezigen hebben geen op- of 
aanmerkingen op het verslag, dat onder dankzegging aan de secretaris wordt vastgesteld. 
 
AGENDAPUNT 6:  
Jaarverslag penningmeester seizoen 2014-2015 
Penningmeester, Frank Ficheroux neemt het financieel verslag gedetailleerd door en geeft bij diverse 
posten een toelichting.  
Alle vragen worden door de penningmeester naar tevredenheid beantwoord. 
Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan de penningmeester vastgesteld. 
 
 
 

AGENDAPUNT 7:  

Vanwege omstandigheden is het bestuur genoodzaakt geweest om de samenwerking met Ruud 

Keuken (secretaris). De overdracht van het archief heeft plaatsgevonden, maar dit bleek verre van 

volledig te zijn. Zo ontbrak de tape met de opname van de ledenvergadering van 7 december 2015. 

Hierdoor is het voor ons onmogelijk om een goede notulen van deze vergadering te presenteren. 

De vragen/opmerkingen die tijdens deze vergadering gesteld zijn, zijn niet meer te achterhalen. 

Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan. 
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Vaststellen contributie. 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2015-2016 met €10,00 te verhogen, dit 
vanwege aangekondigde kostenstijgingen, waaronder een sterke verhoging van de veldhuur en het 
afschaffen van de ecotax. Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen.  
 
AGENDAPUNT 8:  
Vaststellen begroting seizoen 2015-2016. 
De begroting wordt door de penningmeester in hoofdlijn doorgenomen.  
 
De begroting wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
AGENDAPUNT 9:  
Verslag kascommissie en décharge penningmeester. 
Seizoen 2014-2015: Vanwege uitgebreide kascontrole procedure besloten hier op een later moment in 
een Algemene Ledenvergadering op terug te komen. 
 
AGENDAPUNT 10:  
Verkiezing kascommissie. 
De leden van de kascommissie Judith van Berkel en Marcel van Hest stellen zich herkiesbaar. 
 
 
AGENDAPUNT: 11: 
Ontwikkelingen 
 
 
 
AGENDAPUNT: 12 
Rondvraag 
Door het ontbreken van de bandopname van de vergadering is verslaglegging van de rondvraag helaas niet 
mogelijk. Alle vragen zijn door de voorzitter naar tevredenheid beantwoord. 
 
AGENDAPUNT: 13   
Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan een ieder voor de 
aanwezigheid, het meedenken en de goede discussies. Tot de volgende keer 
 
 
Tilburg, 6 juni 2017        Toon de Kroon  
                                                                                                                Voorzitter      
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JAARVERSLAG  SECRETARIS SEIZOEN 2015-2016 
 

Bestuurssamenstelling 

 

 -Voorzitter: Toon de Kroon. 

 -Secretaris: Ruud Keuken 

 -Penningmeester: Frank Ficheroux 

 -Afgevaardigde commissie Senioren: Ruud Keuken 

 -Afgevaardigde coördinatie en planning: Jan van Oirschot (per 8 september functie neergelegd) 

 -Afgevaardigde commissie Junioren: Wim Drost 

 -Afgevaardigde commissie Pupillen/Kabouters: Jack van Gestel 

 -Afgevaardigde commissie Vrouwen en meisjes: Jack Zijlmans 

 -Afgevaardigde commissie Technische zaken: Sven Huijsmans 

 

Algemeen 

 

Het seizoen 2015- 2016 kan de archieven in als stabiel op alle gebieden. Alle actieve leden en vrijwilligers 

hebben wederom een top prestatie geleverd waardoor Sportclub ‘t Zand uitgegroeid is tot een van de best 

presterende verenigingen in Zuid Nederland. Iets waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Een punt van 

zorg is het peil krijgen en houden van ons vrijwilligerskorps. 

 

Technische zaken 

 

Op het voetbaltechnische vlak hebben we een aantal noemenswaardige successen behaald:  

- In juni 2016 hebben een vijftal trainers van onze vereniging hun TC III cursus behaald te weten: 

Ronnie van Boxtel, Michele Gorka, Kelvin Semil, Sven Huijsmans en Rob Fijneman. 

- Onze A1 is na een zinderende finale in het RKC stadion gepromoveerd naar de 4e divisie. 

- Ons oud lid Thomas Kok verdiende bij Willem II zijn eerste profcontract. 

 

Activiteiten 

 

De activiteitencommissie is er wederom in geslaagd om ook op hun gebied de titel bruisende vereniging 

eer aan te doen. Een groot aantal activiteiten zoals het druk Sinterklaasfeest, de kerstbingo, darttoernooi, en 

de Rommemarkt waren weer druk bezocht. 

 

Facilitair 

 

Binnen ons facilitair team is hard gewerkt om de velden, kleedkamers en materialen voor wedstrijden en 

trainingen weer perfect op orde hebben. Met name deze afdeling staat onder druk vanwege het beperkt 

aantal schouders wat deze last moet dragen. Verder is het verdwijnen van een enorm aantal trainingsballen 

een zorg die de gehele club aangaat.  

 

Ledenadministratie 

 

Het wegvallen van Maria van Oirschot in september 2016, heeft binnen onze ledenadministratie in 

aanvang een groot gat geslagen. Door grote inzet van Bianca van der Ham en Christel van Dorp kregen we 

de zaken weer langzaam weer op de rit. 

 

In Memoriam 

 

In en rond het seizoen zijn erelid Gust Daems, onze teamanager van Vrouwen 1 Tinus Sakbal, en 

clubscheidsrechter Rob Spelt overleden. Wij zijn hun veel dank verschuldigd voor hun grote inzet voor 

onze vereniging.  


