Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 27 oktober 2021
Totaal 35 leden en 5 bestuursleden aanwezig.
10 mensen hebben zich afgemeld.
Bestuursleden :
Voorzitter :
Vicevoorzitter/Penningmeester :
Secretaris :
Bestuurslid :
Bestuurslid :

Jos van den Borne
Artur Kox
Jorg Heesters
Jürgen van Veldhoven
Stan van Gestel

Opening
Jos van den Borne opent de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. Jos blikt terug
op de afgelopen 2 jaar.
Het zijn 2 bijzondere jaren geweest i.v.m. corona. Geen trainingen, geen wedstrijden, geen kantine
inkomsten. Wel zijn we heel blij met de grote loyaliteit van onze leden en sponsoren waarvoor het
bestuur iedereen hartelijk wil bedanken.
Toch is het een en ander gebeurd op voetbalgebied. Er is een aantal selectie spelers vroegtijdig lager
gaan voetballen en heeft e en vriendenteam opgericht (huidige 4e elftal). Dit heeft wel wat kritiek
opgeleverd maar in breed overleg is vorig jaar besloten om hierin mee te gaan.
Helaas is er ook een team vertrokken naar de Zuiderburen. Ondanks verschillende gesprekken
hebben we dit niet kunnen voorkomen.
Dit alles heeft als gevolg dat we met een zeer krappe selectie voor 1,2 en 3 de competitie zijn gestart,
waar we nu al een beroep moeten doen op onze jeugdspelers. Ook het 4e vult wekelijks de tekorten
aan. Deze situatie levert spanningen op. Momenteel zijn we in gesprek met bestuur, TC senioren, TC
jeugd, spelersraad, trainers selectie en leiders lagere elftallen om dit zo goed mogelijk in banen te
leiden. Ook willen we dit jaar zeer tijdig om tafel gaan zitten om alvast te inventariseren voor seizoen
2022/2023.
Als laatste nog een mededeling aangaande Albert Dirkx. Albert is inmiddels al 25 jaar
wedstrijdsecretaris waarvoor applaus wordt gevraagd.
En hiermee geeft Jos het woord aan Jorg i.v.m. mededelingen/ingekomen stukken en het jaarverslag.
Mededelingen / Ingekomen stukken
Geen verdere mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag 2020 - 2021
Jorg doet verslag over afgelopen jaar :
Waarin o.a. het ledenaantal en diverse huldigingen worden vermeld.
Per 1 oktober 2021 telt onze vereniging 693 leden en dat zijn er 48 minder dan in oktober 2020.
Tevens zijn er nog mini’s actief welke niet zijn meegenomen in bovenstaand aantal.
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De opbouw van ons ledenbestand is als volgt:
Jeugd 303 leden, Actieve senioren leden : 163, vrijwilligers en rustende leden : 227
We hebben momenteel 29 jeugdteams, 10 heren en 1 dames. De dames hebben nog steeds een
samenwerkingsteam met HMVV.
In verband met Corona hebben we de afgelopen 2 seizoen geen kampioenen en bekerwinnaars
gehad.
Ook vanwege corona hebben we in januari geen nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren en daardoor
ook de jubilarissen niet kunnen huldigen.
Voor 20-21 waren er dat 26 en voor dit jaar komen er nog eens 19 bij. Waarbij Gerrit van Limpt zal
worden gehuldigd voor 75 jaar lidmaatschap.
Alle jubilarissen krijgen persoonlijk een uitnodiging en hierover zal ook een bericht volgen op onze
website.
De nieuwjaarsreceptie zal dit seizoen plaatsvinden op vrijdag 7 januari.
Waarbij Jorg het woord geeft aan Artur voor het Verslag kascommissie.

Verslag kascommissie
Uitgevoerd en goedgekeurd door Corné de Laat en Walter Branten.
Financieel Jaarverslag / Begroting seizoen 2020-2021
Artur licht de resultatenrekening en balans toe en vermeldt daarbij dat ondanks de corona crisis de
financiële schade beperkt is gebleven. Dit is met name te danken aan onze leden, sponsoren en
diverse corona steunmaatregelen die we hebben aangevraagd bij de overheid.
Contributie
Voor komend seizoen zal de contributie niet worden verhoogd. In de contributie zit ook weer het
boekje met loten ter waarde van € 20,-.
Door deze loten te verkopen kan men € 20,-- van het contributiebedrag terugverdienen.
Het overzicht van de contributiebedragen is terug te vinden op onze website.
Bestuursverkiezing
Niemand van bestuur is dit jaar aftredend en herkiesbaar :
Rondvraag
Jan Jansen stelt een vraag over het nieuwe vierde en het team wat naar de Zuiderburen is verhuisd,
of het één het gevolg is van het andere?
Jos van den Borne antwoordt dat we inderdaad ja hebben gezegd tegen het nieuwe vierde, maar dat
het oude 4e uiteindelijk ook gewoon als team bij elkaar hadden kunnen blijven onder de vlag van
Reusel Sport. Helaas heeft deze groep anders beslist.
Artur Kox valt Jos bij met de opmerking dat achteraf wellicht niet alles is goed gegaan, met name in
de communicatie. Maar met de informatie die we toen hadden, hebben we deze aanvraag met
diverse partijen besproken. Lering die we hieruit hebben getrokken is dat we voor volgend seizoen
veel eerder om tafel gaan met alle belanghebbenden.
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Cor Dirkx maakt opmerking over geluidsinstallatie onder tribune.
Jos van den Borne antwoordt dat ons dit ook was opgevallen en dat we hier mee aan de slag gaan.
Ton van Herk maakt opmerking over de vloer. Op diverse plekken is deze nog plakkerig.
Jos van den Borne geeft aan dat dit te maken heeft met de wedstrijd van afgelopen zondag tegen
Bladella en dat hier inmiddels al actie op is ondernomen.
Hans Vosters vraagt wat er uit het gesprek is gekomen met KNVB en Zuiderburen.
Jorg Heesters antwoord dat dit gesprek is afgezegd met de reden dat de Zuiderburen volledig in hun
recht staan. De Zuiderburen mogen volgens de regels gewoon met 1e team in reserve klasse
uitkomen. Jorg biedt zijn excuses aan, dat hij Hans hiervan niet eerder op de hoogte heeft gebracht.
Cor Dirkx vraagt of er een commissie is voor aanschaf kunstgras.
Jos van den Borne beaamt dit. Commissie is net opgestart en veel ontwikkelingen zijn er nog niet.
Het grote vraagstuk zal worden, “Waar halen we de financiële middelen vandaan ?”
Eric Bogaars stelt vraag over opvolging Stibex.
Jos van den Borne geeft aan dat dit nog niet bekend is.
Johan van Dommelen valt hem bij dat de gemeente hier mee bezig is en dat dit goed komt.
Toon Kokx heeft vraag over de offerte van het schilderwerk. Of deze wel goed is vergeleken met
andere jaren.
Artur Kox geeft aan dat hier goed naar gekeken is en vergeleken met eerdere facturen.
Jos Heesters vraagt of Zuiderburen meebetalen aan het belijnen van Veld 5.
Jos van den Borne antwoord dat de afspraak is dat we op zaterdag ook van hun veld gebruik mogen
maken. Dus het antwoord is nee. In de toekomst blijven we hier over in gesprek met Zuiderburen.
Jos sluit de vergadering en biedt alle aanwezigen een drankje aan namens de club.
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