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Beste sportvriend, 

  
 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 3 JUNI 2019 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 3 juni 2019, 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. 13 juni 2018 

4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2018-2019: 

 

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

penningmeester (Frank Ficheroux) en afgevaardigde pupillen/kabouters (Jack van Gestel). 

Frank stelt zich herkiesbaar. 

Jack stelt zich herkiesbaar. 

 

Het bestuur stelt voor om Jack van Gestel en Frank Ficheroux als afgevaardigde 

pupillen/kabouters te herbenoemen. 

 

Tot 3 juni 2019 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 2017 tot en met 30 juni 2018 

6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 

7. Vaststellen begroting seizoen 2018-2019 

8. Verslag kascommissie en decharge penningmeester 

9. Vaststellen contributie seizoen 2019-2020 a.d.h.v. de voorlopige begroting 2019-2020 

Seizoen 2017-2018 Vereniging en Stichting 

10. Verkiezing kascommissie 

11. Presenteren Sportiviteit & Respect beleid 

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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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Betreffende de algemene Ledenvergadering gehouden op maandag 13 juni 2018 in het clubhuis, 

Bijsterveldenlaan 1, Tilburg. 

 

 

 

Aantal aanwezige stemgerechtigde leden:  

18 jaar en ouder:    28 

Jonger dan 18 jaar:   0  

Totaal:              28 * 3 = 84   

 

Afwezig met kennisgeving:  

 

 

AGENDAPUNT 1 

Opening voorzitter 

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

van het seizoen 2017/2018. De vergadering gaat voornamelijk over de doorkijk naar volgend seizoen. 

 

AGENDAPUNT 2  

Mededelingen 

De bestuursleden Jack van Gestel en Wim Drost kunnen niet aanwezig zijn bij deze bestuursvergadering. 

 

AGENDAPUNT 3  

Prognose jaarcijfers seizoen 2017/2018 

Nadat is gerefereerd aan de afgelopen vergadering, worden de verwachte jaarcijfers van het seizoen 

2017/2018 ten opzichte van hetgeen was begroot toegelicht door de voorzitter. Enkele afwijkende posten 

zijn nader toegelicht, zo zijn trainingskosten zijn licht gestegen, waren sponsorinkomsten iets lager dan 

begroot, zijn de subsidies vanuit de gemeente zijn iets toegenomen en is dankzij de inzet van enkele 

vrijwilligers een mooi bedrag via de Rabobank clubactie binnengekomen.     

 

Na een vraag of er door het bestuur gedacht was over een mogelijke besparing met betrekking tot de 

vervoerskosten, antwoordde de voorzitter dat daar zeker over na is gedacht, maar dat de huidige regeling, 

vanwege de koppeling met een sponsordeal, de best haalbare deal is. 

 

Hierna is een vraag gesteld over hoe het gaat met niet betalende leden. Hierop werd aangegeven dat 

spelactiviteiten van de niet-betalende leden zijn stopgezet, aanmaningen zijn verzonden en de leden zijn 

uitgeschreven. 

 

Tot slot is nog gevraagd of bekend is waarom bepaalde sponsoren stoppen. Het wordt steeds lastiger om 

sponsoren te vinden die willen bijdragen in geld. Steeds meer sponsoring is op basis van ‘voor wat hoort 

wat’.  

 

AGENDAPUNT 4 

Begroting seizoen 2018/2019 

De diverse posten worden doorgelopen en toegelicht. De begrote contributie voor aankomend seizoen is 

vastgesteld aan de hand van het verschil tussen de verwachte kosten en de verwachte baten. Een verhoging 

van de contributie is noodzakelijk om de begrote contributie inkomsten te halen. 

 

Vanwege de wisseling van shirtleverancier is destijds besloten dat de vereniging voor alle leden nieuwe 

shirts zou aanschaffen. Per volgend seizoen dienen alle leden zelf hun shirts weer aan te schaffen. De 

huidige shirts worden tegen een kleine vergoeding ter overname aangeboden aan de leden. De financiën 
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laten het niet toe om de regeling te continueren waarbij de vereniging de shirts aanschaft. Verder is de 

procedure van de verkoop van de huidige shirts besproken en toegelicht.  

 

Tot slot is door de leden nog enig ongenoegen geuit over de leveringsproblemen in het begin van het 

seizoen bij Intersport/Hummel.  

 

AGENDAPUNT 5 

Vaststellen contributie seizoen 2018/2019 

Afschaffen vroege vogelkorting 

Door de voorzitter is toegelicht waarom de vroege vogelkorting is ingesteld en waarom de vroege 

vogelkorting niet meer past. De reden van het voorstel is tweeledig. Aan de ene kant gaat er jaarlijks erg 

veel contributie ‘verloren’ en aan de andere kant past de vroege vogelkorting niet goed in het proces van 

ClubCollect. Hierop volgt nog een korte toelichting over het proces van contributie inning via ClubCollect. 

Meer informatie hierover is tevens verspreid via de website en andere kanalen.  

 

Contributieverhoging 

Tevens wordt een algehele contributieverhoging van 10 euro voorgesteld, met uitzondering van de 

senioren omdat zij in verhouding al meer betaalden. 

 

Invoeren selectiebijdrage vanaf O12 t/m O19 

Jaarlijks is het verschil in faciliteiten en mogelijkheden tussen selectiespelers en niet-selectiespelers 

teruggekomen in de ledenvergadering. In het licht hiervan wordt voorgesteld om een selectiebijdrage van 

30 euro in te stellen. Deze zal (vooralsnog zijn voor de O12 t/m de O19. Dit ter compensatie van de 

ongelijkheid tussen selectiespelers en niet-selectiespelers. Naar aanleiding van enkele vragen is toegelicht 

waar het bedrag van 30 euro vandaan komt en welke faciliteiten de selectiespelers hiervoor kunnen 

verwachten.  

 

Na enige consternatie en discussie over de contributieverhoging wordt het vaststellen van de contributie 

seizoen 2018/2019 ter stemming gebracht. Het bestuur spreekt hierbij uitdrukkelijk de hoop uit dat we in 

de toekomst dermate goede jaren draaien dat verdere verhoging voorlopig niet noodzakelijk is. Het 

voorstel wordt met een ruime meerderheid aangenomen.  

 

AGENDAPUNT 6 

Ontwikkelingen 

De Technische Commissie bespreekt enkele nieuwe ontwikkelingen en plannen voor de toekomst, waarbij 

zij tevens bemerkt dat het lastig om de vrijwilligers te bereiken en te activeren.  

 

Via verschillende activiteiten en initiatieven wordt geprobeerd alternatieve inkomsten te generen, met 

wisselend succes.  

 

AGENDAPUNT 7 

Rondvraag 

De vraag wordt gesteld of een vrijwillige contributievergoeding voor de KNVB terug ingevoerd kan 

worden. De voorzitter geeft aan dat dit destijds onder druk van de leden is afgeschaft en dat we erg blij zijn 

met de inzet van iedere vrijwilliger en wij dit graag ondersteunen door de contributie voor de KNVB op 

ons te blijven nemen. 

 

Een aantal suggesties worden gedaan onder andere om onze vrijwilligers nog beter te binden aan de club. 

Het bestuur neemt deze suggesties mee.  

 

Vanuit de leden kwam de vraag hoe actief de club op zoek is naar sponsoren. De voorzitter geeft aan dat 

dit niet zo actief is als gewenst is. Helaas hangt dit ook weer samen met het tekort aan vrijwilligers.  
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AGENDAPUNT 8   

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, 13 juni 2018        Michael Hultermans  

                                                                                                                Secretaris   
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JAARVERSLAG  SECRETARIS SEIZOEN 2017-2018 

 

Bestuurssamenstelling 

 

 -Voorzitter: Toon de Kroon 

 -Secretaris: Michael Hultermans 

 -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 

In het algemeen blijft een punt van aandacht het schrijnende tekort aan vrijwilligers. Door de jaren heen is 

gebleken dat het aantal vrijwilligers af blijft nemen en de druk op de vrijwilligers blijft toenemen. Ook via 

deze weg een dringende oproep om, als je iets wil betekenen voor de club, contact op te nemen met een 

bestuurslid of coördinator. 

 

Technische zaken 

 

Het seizoen 2017 - 2018 was een succesvol jaar voor Sc ‘t Zand alle selectieteams wisten zichzelf te 

handhaven.  

 

Daarnaast hebben enkele teams een noemenswaardige prestatie geleverd. Zo wist ons eerste dames voor 

het eerst in het bestaan kampioen te worden in de hoofdklasse en daarmee te promoveren naar de 

topklasse. Ook het tweede dames elftal wist te promoveren. via de nacompetitie dwongen zij promotie af 

naar de eerste klasse. Een hoger niveau dan alle andere eerste dames elftallen uit de regio. Een unieke 

prestatie van onze dames afdeling.  

 

Ook bij de heren en jongens afdeling was er succes zo wist senioren 2 kampioen te worden in de eerst 

klasse en dwong daarmee promotie af naar de reserve hoofdklasse (het hoogste niveau voor reserve 

teams).  

 

Onze O19-1 werd tweede in de competitie en bereikte de finale van de nacompetitie voor promotie naar de 

derde divisie, maar wist deze helaas niet winnend af te sluiten.  

 

De O19-1 sloot het succesvolle af met een prijs: ze wonnen de bekerfinale van JVOZ O19-1. De O15-1 

werd tweede in de derde divisie.  

 

Al met al kijken we terug op een erg succesvol seizoen.  

 

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. Helaas staat ook deze afdeling onder druk vanwege het beperkt 

aantal schouders wat deze last moet dragen.  
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Ledenadministratie 

Door onder andere de toenemende verharding van bejegening richting de ledenadministratie en het 

verslechterende betaalgedrag, is de noodzaak gecreëerd om de contributie te innen via ClubCollect. Onze 

hoop is dat deze werkwijze een beter betaalgedrag stimuleert. 

 


