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Beste sportvriend, 

  
 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 11 april 2022 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 11 april 2022, 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. 9 maart 2020 

4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2020-2021 en 2021-2022: 

 

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

secretaris, afgevaardigden junioren, pupillen/kabouters, penningmeester  

De functie secretaris is vacant. De afgevaardigden junioren Wim Drost, pupillen/kabouters Jack 

van Gestel en de penningmeester Frank Ficheroux (laatste seizoen 2021-2022) stellen zich 

herkiesbaar. 

 

Het bestuur stelt voor om: De afgevaardigden junioren Wim Drost, pupillen/kabouters Jack van 

Gestel en de penningmeester Frank Ficheroux (laatste seizoen 2021-2022) te herbenoemen. 

 

Tot 11 april 2022 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 2019 tot en met 30 juni 2021 

6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 

7. Vaststellen begroting seizoen 2021-2022 

8. Vaststellen contributie seizoen 2021-2022 

9. Verslag kascommissie en decharge penningmeester 

10. Verkiezing kascommissie 

11. Ontwikkelingen 

12. 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 9 maart 2020 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 2018/2019. De corona situatie zorgt voor veel vragen en nog weinig antwoorden. Het 

bestuur heeft toch besloten de ALV door te laten gaan. Verder zal de vereniging conformeren aan de 

richtlijnen van het RIVM 

 

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. Met name Hein de Jong. 

 

AGENDAPUNT 3  

Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 3 juni 2019 

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 3 juni 2019 worden vastgesteld zonder opmerkingen.  

 

AGENDAPUNT 4 

Verkiezing bestuursleden seizoen 2019-2020 

Statutair aftredend zijn bestuursleden Toon de Kroon en Corne Schuurmans. Beiden worden herbenoemd. 

De voorzitter Toon de Kroon geeft aan om de volgende 3 jaren te benutten om naar opvolging uit te kijken. 

De penningmeester Frank Ficheroux geeft aan het einde van het seizoen 2020 – 2021 het stokje over te 

willen dragen als penningmeester. Mogelijk wil hij nog verder als onderdeel van een financiële commissie 

maar kan daar nog niet op vooruit lopen. Michael Hultermans gaat aan het einde van dit lopende seizoen 

2019-2020 stoppen als secretaris maar wel gaat wel verder als vertegenwoordiger van de commissie 

Sportiviteit en Respect. Het stoppen van teveel bestuursleden in korte tijd met name secretaris, 

penningmeester en voorzitter kan vanwege de complexiteit met name ook financieel een bedreiging 

vormen voor de continuïteit van de vereniging. Om i.v.m. mogelijke overdracht en het vinden van 

opvolging kennis en ervaring aan boord te houden zou het tijdelijk nog in leven laten van de Stichting 

Beheer met een ervaren stichtingsbestuur een goede back-up kunnen zijn. Dit is een suggestie aan de ALV 

geen concreet voornemen. 

 

AGENDAPUNT 5 

Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 

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

vastgesteld.  
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AGENDAPUNT 6 

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

De afdeling voetbal heeft minder uitgegeven dan begroot. De huur faciliteiten aan de stichting hebben we 

moeten verhogen vanwege een dreigend tekort in stichting door een tegenvallende omzetbonus. 

De uitgaven KNVB zijn meegevallen. De waarde waarvoor het scorebord nog op de balans stond is in 

overleg met de kascommissie in zijn geheel direct afgeschreven. Dit alles resulteert in een negatief 

resultaat 2906,37 euro. 

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

vastgesteld. 

 

AGENDAPUNT 7 

Vaststellen begroting seizoen 2019-2020 

De begroting over het seizoen 2019-2020 wordt 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 met name het 

financiële proces rond het clubhuis is verbeterd en een aantal oude ballansposten zijn weggewerkt 

waardoor er op dat gebied ook een realistisch beeld op balans is ontstaan. Er is hard gewerkt om daar te 

komen waar we moeten zijn. De kascommissie merkt op dat de transactie van de kleedkamers naar de 

gemeente nog een impact zal hebben op de balans en exploitatie van de vereniging voor de toekomst. De 

voorzitter geeft aan hier bij een volgend agendapunt op terug te komen. Verder stelt de kascommissie voor 

om over te gaan naar vast schema t.a.v. de kascontrole en ALV. De voorzitter dankt de kascommissie voor 

hun bijdrage en adviezen in dit verbetertraject wat er voor zorgt dat de vereniging voor de toekomst is 

voorzien van een goed fundament. 

De kascommissie verzoekt de leden om de penningmeester decharge te verlenen. 

 

De leden verlenen decharge aan de penningmeester. 

 

AGENDAPUNT 9 

Vaststellen contributie 2018-2019 

 

AGENDAPUNT 10 

Verkiezing kascommissie 

De kascommissie geeft aan dat zij herkiesbaar zijn. Daarnaast wel wederom het verzoek om een 

aanvullend lid voor de kascommissie te vinden, zodat een warme overdracht te allen tijde geborgd is. Tot 

heden is geen overdracht mogelijk. Vanuit de vergadering melden zich geen gegadigden. 

 

De kascommissie wordt bedankt en herkozen.   

 

 

AGENDAPUNT 11 

Ontwikkelingen 

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 zijn nu de fase in waarbij we met de 

gemeente Tilburg basis afspraken hebben gemaakt en vastgelegd over het proces van overname van de 
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kleedkamers door de gemeente. Er is echter alweer maanden geen beweging vanuit de gemeente waardoor 

alles weer stil lijkt liggen. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Sinds kort is een werkgroep in het leven geroepen die zich buigen over de problematiek van het werven en 

behouden van vrijwilligers wat steeds meer een knelpunt aan het worden is. De commissie bestaat uit Anja 

van Helvoirt, Mireille van Zon, Dennis Mallant, Corne Schuurmans, Lisette Bertens, Toon de Kroon, 

Gerda van Velzen. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met de inzet van ouders rond de wedstrijden van 

hun kinderen op het wedstrijdsecretariaat en bij de kleedkamers. 

 

Ontwikkelingen KNVB t.a.v. spelvormen. 

Wim Drost praat de vergadering bij over de laatste voornemens die de KNVB heeft t.a.v. de verschillende 

wedstrijdvormen voor het nieuwe seizoen. 

 

 

AGENDAPUNT 12 

Rondvraag 

Wat zijn de mogelijkheden v.w.b. teruggave van contributie bij langdurige stage vanwege studie 

De penningmeester geeft aan dat in principe de gehele contributie aan het begin van het seizoen moet 

worden voldaan. In geval van een bijvoorbeeld langdurige blessure of lange stage kan via de 

penningmeester om restitutie van een gedeelte van de contributie verzocht worden. Over het algemeen 

wordt deze met een goede onderbouwing of documentatie toegekend. 

 

Hoe loopt de contributie inning via club collect 

De inning loopt voorspoedig en naar tevredenheid, we zijn als vereniging v.w.b. het werk ontzorgt. Het 

proces wordt nog kort toegelicht. Tevens hebben we hiermee onze ledenadministratie met N.A.W.-

gegevens beter op orde. Wel wordt als pijnpunt opgemerkt dat de contributie via stichting Leergeld en de 

Meedoen regeling niet binnen Club collect in te passen is. De factuur moet nu via de club. 

 

AGENDAPUNT 13 

Sluiting  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan eenieder voor de 

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

 

 

Toon de Kroon 

Secretaris a.i. 
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JAARVERSLAG  SECRETARIS SEIZOEN 2019-2020 en 2020-2021 

 

Bestuurssamenstelling 

 

 -Voorzitter: Toon de Kroon 

 -Secretaris: Vacature 

 -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 

De seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 hebben in het teken gestaan van Corona en beide seizoenen zijn 

v.w.b. spelen in competitieverband niet uitgespeeld. Plaatsvervangende activiteiten zoals onderlinge 

wedstrijden en een regionale, door de KNVB georganiseerde minicompetitie, zijn uitgebreid benut om de 

spelers van de verschillende categorieën actief te houden. 

 

Gelukkig is het ledenverloop over de beide seizoenen niet extreem groter geweest en is het fundament 

onder  de vereniging in tact gebleven. 

 

De uitvoering en handhaving van de Coronamaatregelen hebben een enorme impact gehad op de sociale 

verhoudingen binnen vereniging, en met name de vrijwilligers.  

 

Graag willen we zowel de actieve leden als de vrijwilligers dank zeggen voor hun begrip medewerking en 

inzet waardoor we deze nare periode vooralsnog achter ons hebben kunnen laten. 

 

Toon de Kroon 

Secretaris a.i. 


