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Beste sportvriend, 

  
 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 9 MAART 2020 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2020, 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. 3 juni 2019 

4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2019-2020: 

 

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

(Toon de Kroon), de afgevaardigde senioren (ingevuld door Corné Schuurmans) en afgevaardigde 

vrouwen/meisjes (Corné Schuurmans). 

Toon stelt zich herkiesbaar. 

Corné stelt zich herkiesbaar. 

 

Het bestuur stelt voor om Toon de Kroon te herbenoemen als voorzitter en Corne Schuurmans te 

herbenoemen als afgevaardigde vrouwen/meisjes. 

 

Tot 9 maart 2019 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de 

kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (secretaris) 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 2018 tot en met 30 juni 2019 

6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 

7. Vaststellen begroting seizoen 2019-2020 

8. Verslag kascommissie en decharge penningmeester 

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 3 juni 2019 in het clubhuis, 

Bijsterveldenlaan 1, Tilburg. 

 

 

 

Aantal aanwezige stemgerechtigde leden:  

18 jaar en ouder:    37 

Jonger dan 18 jaar:   0  

Totaal:              28 * 3 = 111   

 

Afwezig met kennisgeving:  

Phons Stokkermans 

 

 

AGENDAPUNT 1 

Opening voorzitter 

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

van het seizoen 2019/2018. De vergadering gaat voornamelijk over de doorkijk naar volgend seizoen. 

 

AGENDAPUNT 2  

Mededelingen 

De voorzitter vraagt om een minuut stilte, om stil te staan bij de verschillende mensen betrokken waren bij 

de club en die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. 

 

AGENDAPUNT 3  

Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 13 juni 2018 

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13 juni 2018 worden vastgesteld zonder opmerkingen.  

 

AGENDAPUNT 4 

Verkiezing bestuursleden seizoen 2018-2019 

Statutair aftredend zijn bestuursleden Jack van Gestel en Frank Ficheroux. Beiden worden herbenoemd. 

 

AGENDAPUNT 5 

Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de secretaris. Deze wordt zonder opmerkingen 

vastgesteld.  

 

AGENDAPUNT 6 

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

De inkomsten uit contributie wijken lichtelijk, in negatieve zin, af van hetgeen is begroot. Verder is aan de 

inkomstenkant alles nagenoeg gerealiseerd zoals begroot. Aan de uitgavenkant is de terreinhuur goedkoper 

uitgevallen dan begroot. Verder zijn ook alle uitgaven nagenoeg gerealiseerd zoals begroot. Op aangeven 

van de kascommissie zijn er een aantal afboekingen gedaan van posten die eerder op de balans stonden. 

Hierdoor is een negatief resultaat behaald over 2017-2018 van € 3.314,59. 

 

Op een positieve stijging in sponsorinkomsten na, zijn er verder geen bijzonderheden.   

 

Er zijn geen vragen over het jaarverslag van de penningmeester. Deze wordt zonder opmerkingen 

vastgesteld. 
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AGENDAPUNT 7 

Vaststellen begroting seizoen 2018-2019 

De begroting over het seizoen 2018-2019 wordt summier besproken en vervolgens zonder opmerkingen 

vastgesteld.  

 

AGENDAPUNT 8 

Verslag kascommissie en decharge penningmeester 

De voorzitter geeft het woord aan de kascommissie. 

 

De kascommissie heeft in voorgaande een aantal verbetervoorstellen en adviezen gedaan aan het bestuur. 

De kascommissie heeft aan de hand van de opgevraagde schriftelijke stukken en gesprekken met het 

bestuur geconstateerd dat de ingeslagen weg is voortgezet. Processen zijn beter geborgd en transparanter 

geworden; richtlijnen en voorschriften worden nageleefd. Er wordt hard gewerkt om daar te komen waar 

we moeten zijn. De kascommissie verzoekt de leden om de penningmeester decharge te verlenen.  

 

De leden verlenen decharge aan de penningmeester. 

 

AGENDAPUNT 9 

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

Het bestuur stelt voor om de contributie met  € 5,- te verhogen. De penningmeester neemt de vergadering 

mee in de voorlopige begroting voor 2019-2020, aan de hand waarvan de voorgestelde 

contributieverhoging tot stand is gekomen.  

 

De vergadering stemt in met de voorgestelde verhoging. 

 

AGENDAPUNT 10 

Verkiezing kascommissie 

De kascommissie geeft aan dat zij herkiesbaar zijn. Daarnaast het verzoek om een aanvullend lid voor de 

kascommissie te vinden, zodat een warme overdracht te allen tijde geborgd is.  

 

De kascommissie wordt bedankt en herkozen.   

 

AGENDAPUNT 11 

Presenteren Sportiviteit & Respect beleid 

De Sportiviteit & Respect commissie wordt kort geïntroduceerd door de voorzitter. Waarna de gelegenheid 

wordt gegeven om het vastgestelde Sportiviteit & Respect beleid toe te lichten. 

 

In het beleid zijn een aantal uitgangspunten voor gewenst gedrag geformuleerd voor alle betrokkenen bij 

de club. Daarnaast zijn een aantal regels en sancties vastgelegd om wat meer continuïteit te creëren in hoe 

wij als vereniging met de onderwerpen sportiviteit en respect omgaan. 

 

Vanuit de vergadering wordt de tip gegeven om de normen en waarden die wij als vereniging belangrijk 

vinden, te laten landen op de velden. Bijvoorbeeld door het op de categoriemeeting te bespreken, of door 

een handzaam document te delen via de diverse kanalen. Door de vergadering worden nog diverse goede 

ideeën gedeeld. De Sportiviteit en Respect commissie neemt deze ideeën mee voor de toekomst.  

 

  



Jaarverslag Sc ’t Zand seizoen 2018-2019 
 

AGENDAPUNT 12 

Ontwikkelingen 

Herwaardering gebouwen 

Op aanraden van de kascommissie worden de gebouwen herwaardeerd en wordt deze herwaardering 

verwerkt in de balans.  

 

Traject overname opstallen 

Bij verschillende verenigingen zijn verschillende eigendomsverhoudingen met betrekking tot de opstallen. 

De gemeente Tilburg wil een uniforme situatie creëren, waarbij de eigendomsverhoudingen met betrekking 

tot de opstallen voor alle Tilburgse verenigingen hetzelfde zijn. We gaan nu de fase in waarbij we met de 

gemeente Tilburg bekijken of er goede afspraken gemaakt kunnen worden over de overname van de 

kleedkamers door de gemeente. Het bestuur zal de leden van dit traject op de hoogte houden. 

 

Vanuit de vergadering komt de vraag waarom er nu nog door de vereniging geïnvesteerd wordt in de 

kleedkamers, als deze overgenomen gaan worden door de gemeente. De voorzitter geeft aan dat deze 

investeringen een acute noodzaak had gezien de staat van sommige kleedkamers. Het zou onverantwoord 

zijn geweest om deze investeringen niet te doen. Het bestuur investeert uiteraard niet meer in de 

kleedkamers dan strikt noodzakelijk. 

 

AGENDAPUNT 13 

Rondvraag 

Meer rukbaarheid aan algemene ledenvergadering 

Gevraagd wordt om wat weer rukbaarheid te geven aan de algemene ledenvergadering. Toegelicht wordt 

dat we dit soort officiële zaken voornamelijk communiceren via de website. Daarnaast is de algemene 

ledenvergadering door de coördinatoren aangekondigd via de diverse Whatsapp groepen en binnen de club. 

 

Eigen tenues 

Daarnaast wordt gevraagd of de ingezette weg, waarbij de tenues door de leden zelf aangeschaft worden, 

voorgezet wordt. De voorzitter antwoord hierop dat deze weg inderdaad voorgezet wordt. 

 

AGENDAPUNT 14 

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, 3 juni 2019        Michael Hultermans  

                                                                                                                Secretaris   
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JAARVERSLAG  SECRETARIS SEIZOEN 2018-2019 

 

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.  

 

De complimenten aan iedere vrijwilliger die op welke manier dan ook iets doet voor de club. Zonder jullie 

zou de vereniging niet kunnen bestaan. Veel dank.  

 

Technische zaken 

Het seizoen 2018-2019 was sportief gezien een succesvol seizoen voor Sc ’t Zand.  

 

Het vlaggenschip bij de mannen wist zich te handhaven in de zondag eerste klasse C.  

Na het promoveren naar de reserve hoofdklasse wist Senioren 2 zich in het seizoen 2018-2019 knap te 

handhaven op het hoogste niveau voor reserve teams. 

 

Dames 1 wist in het seizoen 2017-2018 ‘eindelijk’ promotie af te dwingen naar de topklasse. Het hoogste 

amateurniveau van Nederland; een prachtige prestatie. In het seizoen 2018-2019 wisten onze dames deze 

plek helaas niet te prolongeren en degradeerde zij naar de hoofdklasse B.  

 

Het seizoen 2018-2019 kende een unicum. Voor het eerst hebben we een team ingeschreven in de zaterdag 

standaard senioren competitie. Binnen de vereniging werd dit team “Onder 23” genoemd. Helaas bleek de 

stap naar de senioren standaard competitie te groot. Het team behaalde de laatste plaats in deze competitie.  

 

De jongens selectieteams wisten zich allemaal te handhaven. O19-1 en O15-1 behaalden zelfs een tweede 

plaats in de vierde en derde divisie. Dit leverde helaas net geen promotie en kampioenschap op. 

Onze JO13-1G wist wel te promoveren, dit deden zij door “de dubbel” te pakken. Ze wonnen de beker en 

behaalde het kampioenschap in de derde divisie. Een prachtige prestatie van de spelers en staf.  

 

Ook binnen de meisjes jeugd afdeling werden successen behaald. Zo werden de MO19-1 en MO17-1 beide 

kampioen in de eerste klasse. 

 

Een eervolle vermelding is op zijn plaats voor de teams die kampioen zijn geworden, dit waren de: 

VR18+1, VR3, JO14-1, JO13-3. 

 

Het bestuur wil alle leden van harte feliciteren met deze prachtige resultaten.  

 

 

Activiteiten 

De activiteitencommissie is er wederom in geslaagd om ook op hun gebied de titel bruisende vereniging 
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eer aan te doen. 

 

Sportiviteit en Respect 

Het aftrapweekend van het Positief Voetbalklimaat Tilburg was wederom een sportief succes. In dit 

weekend was de aandacht extra gevestigd op de positieve omgang met elkaar op en naast het veld. Dank 

aan de betrokken vrijwilligers, maar zeker ook aan de spelers en aanhang. Zonder jullie positieve houding 

was het niet mogelijk om er zo’n geslaagde dag van te maken. 

 

ClubCollect 

Een jaar geleden is hier melding gemaakt van de noodzaak om de contributie inning te laten verlopen via 

ClubCollect. Dit vanwege het verslechterde betaalgedrag en de verharding in de communicatie tegenover 

de ledenadministratie. De inning via ClubCollect is tot nu toe als positief ervaren.    

 

 


