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Beste sportvriend, 

  
 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 16 APRIL 2018 

 

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van maandag 16 april 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. 16 juni 2017 

4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2017-2018: 

 

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

(positie was vacant, ad interim ingevuld door Michael Hultermans), afgevaardigde junioren (Wim 

Drost) en technische zaken (Sven Huijsmans) Michael stelt zich verkiesbaar als secretaris. 

Wim stelt zich herkiesbaar. 

Sven stelt zich herkiesbaar.  

 

Het bestuur stelt voor om Michael Hultermans als secretaris te benoemen. 

 

Tot 16 april 2018 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 2016 tot en met 30 juni 2017 

6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 

7. Vaststellen begroting seizoen 2017 - 2018 

8. Verslag kascommissie en decharge penningmeester 

Seizoen 2016-2017 Vereniging en Stichting 

9. Verkiezing kascommissie 

10. Ontwikkelingen 

11. 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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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Betreffende de algemene Ledenvergadering gehouden op maandag 12 juni 2017 in het clubhuis, 

Bijsterveldenlaan 1, Tilburg. 

 

 

 

Aantal aanwezige stemgerechtigde leden:  

18 jaar en ouder:    30 

Jonger dan 18 jaar:   0  

Totaal:              30 * 3 = 90   

 

Afwezig met kennisgeving: Judith van Berkel 

 

 

AGENDAPUNT 1 

Opening voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering 

van het seizoen 2015/2016. De vergadering gaat over anderhalf jaar geleden. Door een vervelende situatie 

met onze secretaris, Ruud Keuken, hebben we deze vergadering helaas niet eerder kunnen houden. Het 

bestuur maakt hiervoor oprecht haar excuses. 

De ledenvergadering over het afgelopen seizoen 2016/2017, zal in september of oktober a.s. worden 

gehouden. 

 

 

AGENDAPUNT 2  

Mededelingen. 

We hebben een afmelding van Judith van Berkel ontvangen. 

 

AGENDAPUNT 3 

Vaststellen notulen Algemene vergadering van 7 december 2015 

 

Zoals in de notulen is opgenomen heeft het bestuur de samenwerking met Ruud Keuken (secretaris) 

moeten beëindigen. De opname van de vergadering is niet aan het bestuur overgedragen, waardoor het 

onmogelijk was om volledige notulen te maken. Phons Stokkermans, die op deze vergadering aanwezig 

was, heeft zo goed mogelijk een verslag gemaakt. 

 

De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

 

AGENDAPUNT 4  

Verkiezing bestuursleden. 

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

(Toon de Kroon), de afgevaardigde van de senioren (vacature) 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. 

 



Jaarverslag Sc ’t Zand seizoen 2016-2017 
 

De voorzitter heeft geen tegenkandidaten ontvangen zodat Toon wordt herkozen en Corné wordt gekozen. 

Corné wordt gefeliciteerd met zijn benoeming. 

 

AGENDAPUNT 5:  

JAARVERSLAG over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. 

Ook het jaarverslag wordt door de voorzitter doorgenomen. De aanwezigen hebben geen op- of 

aanmerkingen op het verslag, dat onder dankzegging wordt vastgesteld. 

 

AGENDAPUNT 6:  

Jaarverslag penningmeester seizoen 2015/2016 

Penningmeester, Frank Ficheroux neemt het financieel verslag gedetailleerd door en geeft bij 

diverse posten een toelichting.  

Yavuz Cosar vraagt waar hij de kantine-opbrengsten kan vinden. De voorzitter antwoordt dat 

die ondergebracht zijn bij Stichting Beheer Sc ’t Zand die het clubhuis exploiteert. 

 

 

AGENDAPUNT 7:  

Vaststellen contributie seizoen 2016/2017 

Eric van Loon merkt op dat carnaval in 2015/16 € 327,50 heeft opgebracht en € 455,90 heeft gekost.  

Voor 2016/2017 wordt aan ontvangsten meer begroot (€ 500,00) maar minder uitgeven (€ 250,00). 

De penningmeester zegt dat in 2015/2016 we incidentele kosten van 250 euro aan een disco hebben gehad. 

 

Nastasja van Vugt constateert dat bij de heren een stimuleringsregeling is opgenomen en bij de vrouwen 

niet. Waarom hebben de vrouwen niet zo’n regeling? 

De voorzitter antwoordt dat de vrouwen in het verleden wel een stimuleringsregeling hebben gehad. 

Omdat de sponsor failliet is gegaan en we geen nieuwe geldschieter hebben kunnen vinden is er geen 

regeling meer. Daarnaast is hebben we bij de vrouwen veel meer busreizen waardoor we een grote post 

vervoerskosten hebben. 

Als een nieuwe sponsor gevonden wordt, dan kan ook voor de vrouwen een stimuleringsregeling 

opgevoerd worden. 

 

AGENDAPUNT 8:  

Vaststellen begroting seizoen 2017/2018. 

De prognose voor het seizoen 2015/2016 en de begroting wordt door de voorzitter doorgenomen. 

Om de begroting sluitend te krijgen is een verhoging van de contributie van 10 euro per actief lid 

noodzakelijk. 

 

 

 

AGENDAPUNT 9:  

Vaststellen contributie seizoen 2017/2018 

Johan van Gisteren vraagt waarom we met de bus reizen en niet met auto’s gaan. De penningmeester 

antwoordt dat in het verleden is vastgesteld dat bij een enkele reis van 100 kilometer of meer een team met 

de bus mag reizen. 

Het vergoeden van benzine aan de chauffeurs is bij zo’n afstand ook kostbaar. Het blijft goedkoper dan een 

busreis maar het verschil is niet enorm groot. 

 

Jürgen Brangers stelt voor om een onderscheid in contributie te maken voor een niet selectiespeler versus 

een selectiespeler.  

De voorzitter zegt dat het bestuur heeft gekeken naar de contributie bij de andere clubs in de omgeving. 

Wij vragen 20 euro minder contributie dan GUDOK. Ook is besproken om aan selectieteams meer te 

vragen is besproken. Wij zijn nu van plan om selectiespelers te verplichten om een prestatie voor de club te 

leveren. We zijn nog niet zo ver om een onderscheid in contributie door te voeren. 
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Nastaja van Vugt stelt voor om aan supporters die met de spelersbus mee gaan een bijdrage van vijf euro te 

vragen. 

Omdat er maar een paar vaste supporters meereizen (3 à 4) zijn de inkomsten minimaal en wordt hier van 

afgezien. 

  

Olaf Noot vindt dat een contributie verhoging goed onderbouwd moet worden. Bijvoorbeeld door de 

aanschaf van extra doeltjes door de nieuwe speelvorm bij de O9. 

 

Eric van Loon zegt de controle op materialen ontbreekt. Hierdoor verdwijnen er veel ballen waardoor 

onnodig kosten worden gemaakt. Dit is inderdaad een probleem en er wordt gediscussieerd naar 

oplossingen hiervoor. Het vinden van vrijwilligers die Peter van Velsen bij de kleedkamerdienst willen 

helpen is erg lastig. Ballen worden uitgegeven aan het begin van een training en overgedragen aan de 

trainer die op hetzelfde veld de volgende training gaat geven. Aanschaffen van ballen voor elke 

trainingsgroep is kostentechnisch niet mogelijk. 

 

André Josephina vraagt om meer hoedjes en hesjes voor de onderbouw. De voorzitter zegt toe dat dit 

geregeld wordt. 

 

Jürgen Brangers vindt dat de binding met de club steeds minder wordt. Op zaterdag is er bijvoorbeeld geen 

ontvangst meer.  

 

De vergadering is van mening dat beter gecommuniceerd moet worden wat een lid voor haar 

contributiegeld mag verwachten. Bijvoorbeeld door aan te geven dat het niet mogelijk is dat een team elke 

week een scheidsrechter krijgt toegewezen. Het bestuur zegt toe om op de website een oproep te plaatsen 

voor verenigingsscheidsrechters. 

 

De vergadering besluit om de contributie met 5 euro te verhogen en de begroting voor het seizoen 

2017/2018 vast te stellen. Het bestuur zegt toe om kritisch naar de uitgaven te kijken, aan 

verwachtingsmanagement te doen, hoedjes en hesjes voor de onderbouw aan te schaffen en een hulpvraag 

voor scheidsrechters/vrijwilligers te plaatsen. 

 

 

AGENDAPUNT 10:  

Verslag kascommissie en décharge penningmeester. 

Marcel van Hest geeft namens de kascommissie verslag over het onderzoek dat hij en Judith 

hebben uitgevoerd. Zowel de boekhouding en processen van de vereniging als de Stichting 

Beheer zijn onderzocht. Hierbij heeft de commissie een aantal verbeterpunten geconstateerd. 

De voorzitter zegt toe dat een werkgroep, waarvan Marcel onderdeel wordt, wordt opgericht. 

Deze zal met een voorstel komen om de verbeterpunten door te voeren. Het voorstel zal aan de 

ledenvergadering worden voorgelegd. 

Na stemming besluit de vergadering de penningmeester en het bestuur voor het seizoen 

2014/2015 en 2015/2016 te dechargeren.  

 

AGENDAPUNT 11:  

Verkiezing kascommissie. 

Jürgen Brangers stelt zich beschikbaar als lid van de kascommissie en wordt door de 

vergadering gekozen. Het bestuur gaat op zoek naar nog een kascommissielid. Als niemand 

gevonden kan worden, zal Marcel van Hest samen met Jurgen de volgende controle uitvoeren.  

Het ‘kascontrole commissie plan’ dat Marcel en Judith gemaakt hebben, zal aan de nieuwe 

kascommissie overgedragen worden. 

 



Jaarverslag Sc ’t Zand seizoen 2016-2017 
 

 

AGENDAPUNT: 11: 

Ontwikkelingen 

Veldhuur 

De voorzitter vertelt dat de Gemeente Tilburg van plan was om de tarievenstructuur voor de 

veldhuur te wijzigen. Wij konden met deze structuur niet leven. Tijdens het uitwerken van die 

nieuwe tarievenstructuur heeft de Gemeente een factuur gestuurd was voor Sc ’t Zand zou 

betekenen dat wij een kostenverhoging van €20.000,00 zouden krijgen. 

Uiteindelijk hebben een zestal verenigingen initiatief genomen en ingesproken bij de 

Raadscommissie. Hierbij heeft de coalitie gewonnen en is het besluit aangenomen. Wij hebben 

hier geen genoegen mee genomen en besloten om de veldhuur niet te betalen. Philip Eijlander, 

oud-rector van de Tilburgse Universiteit, heeft op ons verzoek, bemiddeld tussen de Gemeente 

en de verenigingen. Samen met de voorzitter van Sarto en de bemiddelaar zijn we besprekingen 

aangegaan met de directeur Sociale Zaken en de directeur van het Sportbedrijf. Daarnaast zijn 

er sessies geweest met de sportwoordvoerders van de politieke partijen.  

Er is een Excel-sheet gemaakt waarin alle voetbalvarianten staan (Onder 9, Onder 11 etc.). Bij 

elke variant zijn het aantal thuiswedstrijden en de wedstrijdduur bekend. Hierdoor is de totale 

veldbezetting te bepalen. De enige variabele is nog het uurtarief. Als dit ingevoerd wordt, dan 

komt het totale bedrag aan veldhuur eruit. Het uurtarief is bepaald na indexatie van de tarieven 

van het seizoen 2011/2012. 

Deze spreadsheet geeft transparantie en is weinig arbeidsintensief. 

Dit voorstel is afgestemd met alle overige Tilburgse voetbalverenigingen waardoor draagvlak 

is gecreëerd. 

Het voorstel zal in juli in de Gemeenteraad behandeld worden. Voor onze vereniging betekent 

dit dat we jaarlijks ongeveer 80.000 euro veldhuur moeten betalen. 

Het Sportbedrijf had ook besloten om de vergoedingenstructuur te wijzigen. Wij kregen 

bijvoorbeeld geen vergoeding meer voor de doeltjes voor 7-tallen. We hebben aan kunnen 

tonen dat clubs die eigen doeltjes hebben voor het onderhoud en investeringen een vergoeding 

moeten hebben. Dit betekent dat wij die 2500 euro weer terug hebben. 

Ook de vergoeding voor zelfwerkzaamheid was drastisch verminderd. We hebben aangetoond 

dat de werkelijk kosten voor het belijnen van een voetbalveld ongeveer 1000 euro per veld per 

jaar is. Deze is nu ook weer in ere hersteld. 

De volgende actie die op handen is, is de harmonisatie van de opstallen van de 

voetbalverenigingen. Er zijn verenigingen die alle opstallen huren en er zijn verenigingen die 

het clubhuis en kleedkamers in eigendom hebben. Dit moet doorgerekend worden in het 

uurtarief van een veld. Wij worden in deze fase weer volledig betrokken zodat we kunnen 

zorgen dat er iets goeds uit komt voor de clubs. 

Tenslotte valt te melden dat er, als opvolger van de RTAV een nieuw platform komt voor de 

Tilburgse amateurverenigingen. 

 

Kunstgras 

De voorzitter zegt dat hij verbaasd was toen hij in de krant las dat wij twee nieuwe 

kunstgrasvelden krijgen. Veld 2 en Veld 5 worden deze zomer vervangen. Wekelijks zat hij, 

voor de veldhuur problematiek, met de ambtenaren van het Sportbedrijf aan tafel, maar over 

het vernieuwen van de kunstgrasvelden is geen woord gerept. 

Op de vraag waarom we weer velden met rubberkorrels krijgen antwoord de voorzitter dat dit 

met de kosten te maken heeft.  

 

Willem II 

Tijdens het WK vrouwen in juli kan de selectie van de BVO Willem II niet in het stadion 

trainen. Ze zullen twee weken uitwijken naar onze accommodatie.  
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AGENDAPUNT: 12 

Rondvraag 

Olaf Noot vraagt wat we nu Joris Sport failliet is gegaan, we volgend seizoen een kledingwissel krijgen. 

De voorzetter zegt dat dit nog niet duidelijk is. De kledingwissel heeft grote invloed op de sponsorpot en is 

erg arbeidsintensief. In het belang van de financiën van de vereniging is het beter als iedereen zijn/haar 

eigen shirt weer koopt. 

Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. 

 

Olaf vraagt of de consequenties voor de nieuwe speelvormen dit komend seizoen ingevoerd worden bij het 

bestuur in beeld zijn. De voorzitter zegt dat dit inderdaad het geval is. Olaf vraagt om de trainers/leiders te 

informeren hoe ze hiermee om moeten gaan. Jack van gestel zal voor de trainers/leiders een thema-avond 

organiseren waarin dit uitgelegd wordt. 

 

Natasja van Vugt zegt dat de bestuursverkiezing te laat is. Wanneer wordt de secretaris weer ingevuld. De 

voorzitter zegt dat de volgende ledenvergadering in september/oktober gehouden zal worden. Dan zullen, 

volgens het rooster in het huishoudelijk reglement, weer een aantal bestuursleden herkiesbaar zijn. Het 

bestuur probeert met een voorstel voor een secretaris te komen. Leden die geïnteresseerd zijn kunnen zich 

dan melden. 

Vervolgens geeft Natasja een voorzitter een compliment voor het bereikte resultaat met het Sportbedrijf. 

Hierop volgt een applaus van de vergadering. 

 

Jürgen Brangers. In het kader van mensen betrekken bij de vereniging vraagt Jurgen om de bijeenkomst 

die vroeger in het begin van het seizoen gehouden werd, weer in het leven te roepen. In december is er nog 

wel een bijeenkomst voor de leiders/trainers van de pupillen geweest. De zogenaamde aftrapbijeenkomst 

zal voor eind september/begin oktober ingepland worden. 

 

William Hendriks vraagt of de leiders geïnformeerd over het mobiel digitale wedstrijdformulier. Enkele 

weken terug is hierover een bijeenkomst voor verenigingsfunctionarissen geweest. De voorzitter zegt toe 

dat voor de leiders/trainers een uitlegavond georganiseerd wordt. 

 

AGENDAPUNT: 13   

Sluiting  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.00 uur de vergadering onder dankzegging aan een 

ieder voor de aanwezigheid, het meedenken en de goede discussies. Tot de volgende keer 

 

 

Tilburg, 13 juni 2017        Phons Stokkermans  

                                                                                                                Notulist   
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JAARVERSLAG  SECRETARIS SEIZOEN 2016-2017 

 

Bestuurssamenstelling 

 

 -Voorzitter: Toon de Kroon 

 -Secretaris a.i.: Rik Ackermans 

 -Penningmeester: Frank Ficheroux 

 -Afgevaardigde commissie Senioren: Corné Schuurmans 

 -Afgevaardigde commissie Junioren: Wim Drost 

 -Afgevaardigde commissie Pupillen/Kabouters: Jack van Gestel 

 -Afgevaardigde commissie Vrouwen en meisjes: Corné Schuurmans 

 -Afgevaardigde commissie Technische zaken: Sven Huijsmans 

 

Algemeen 

Het seizoen 2016- 2017 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 het seizoen 2016-2017 werden de volgende teams kampioen:  

Sc ’t Zand O11-1 wist het kampioenschap te behalen in de hoofdklasse, ze deden dit met maar liefst 9 

punten voorsprong in 10 wedstrijden tijd.  

MO17-2 werd kampioen in de hoofdklasse. 

Sc ’t Zand JO19-5, JO13-5 en JO13-6 werden allen kampioen. De JO9-12 werd zelfs voor- en najaars 

kampioen!  

 Periode kampioenen: 

Zowel de Sc ’t Zand O17-2 als de Sc ’t Zand O19-2 wisten beide periode kampioen te worden in de eerste 

klasse. Hiermee hadden zij recht op een ticket voor de nacompetitie naar promotie naar de hoofdklasse. 

Een ongekende prestatie van onze tweede elftallen. Ze moesten het opnemen tegen meerdere eerste 

elftallen en wisten uiteindelijk net geen promotie af te dwingen.  

Ook Vrouwen 1 wist periode kampioen te worden in de hoofdklasse. Ze waren ook erg dicht bij het 

kampioen, maar helaas trokken ze niet aan het langste eind. Ook via de nacompetitie wisten ze niet te 

promoveren.  

 Noemenswaardige resultaten: 

Sc ’t Zand O15-1 eindigde op de tweede positie in de derde divisie C. Ze deden lang mee voor het 

kampioenschap, maar uiteindelijk was OJC  Rosmalen niet meer te achterhalen.  

 

 

 

 



Jaarverslag Sc ’t Zand seizoen 2016-2017 
 

Activiteiten 

 

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

eer aan te doen. 

 

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 

In samenwerking met de ledenadministratie Christel en Bianca is onder andere de overgang naar digitaal 

overschrijven vlekkeloos verlopen. 

 

 


