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Notulen Algemene Leden Vergadering  d.d. 14 oktober 2022 

Totaal 29 leden en 5 bestuursleden aanwezig.  

11 mensen hebben zich afgemeld. 

 

Bestuursleden : 

Voorzitter :     Jos van den Borne  
Vicevoorzitter/Penningmeester :  Artur Kox 
Secretaris :    Jorg Heesters 
Bestuurslid jeugdzaken :  Jürgen van Veldhoven 
Bestuurslid jeugdzaken :  Stan van Gestel 
 
 
Opening    
Jos van den Borne opent de vergadering en bedankt alle aanwezige voor hun komst.  
 
 
Mededelingen / Ingekomen stukken 
Wim Roest : Heemkunde Reusel gaat een tentoonstelling organiseren over voetbal in Reusel van 
heden tot nu. Hiervoor is binnen Reusel Sport een werkgroep opgericht. Verzoek van werkgroep is 
om mailing naar leden en publicatie op website te plaatsen voor het aanleveren van voetbal 
gerelateerde zaken. Dat kan van alles zijn. 
Jorg zal de mailing in opdracht van Wim naar alle leden doorsturen en zorgen voor plaatsing op 
website. 
 
Loterij Reusel Sport : ook dit jaar zullen we tijdens nieuwjaarsreceptie weer de jaarlijkse loterij 
houden. Niet actieve leden die interesse hebben in loten kunnen hiervoor bij Albert Dirkx terecht. 
 
 
 
Jaarverslag  2021 - 2022 
Jorg doet verslag over afgelopen jaar : 
 
Ledenadministratie : 

Per 1 oktober 2022 telt onze vereniging 695 leden en dit zijn er 2 meer dan vorig seizoen. Tevens zijn 

er nog mini’s actief welke hierin nog niet zijn meegenomen. 

De opbouw van ons ledenbestand : 

Jeugdleden 302 (1 minder) 

Actieve senioren leden 174 (11 meer)  

Vrijwilligers en rustende leden : 219 (8 minder). 

We hebben momenteel 30 jeugdteams, 9 heren en 1 dames team. De dames en meisjes spelen sinds 

dit seizoen met Hulsel en de Mierden in SVO RDM.  

 

Kampioenen : 

Afgelopen jaar is bij de senioren alleen RSP 10 kampioen geworden.   

Bij de jeugd zijn er aan het eind van het seizoen helaas geen kampioenen gevierd. 
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Jubilarissen : 

Omdat de nieuwjaarsreceptie niet kon plaats vinden vanwege de coronamaatregelen hebben we de 

jubilarissen van 2020 en 2021 een bos bloemen gestuurd. Bij degene die 50 jaar of langer lid waren, 

zijn onze voorzitter Jos van den Borne en Albert Dirkx persoonlijk langs gegaan om hen te feliciteren.  

 

Hopelijk kunnen we dit jaar de jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie weer in het zonnetje zetten. 

Zij zullen daar persoonlijk een uitnodiging voor krijgen :  

25-jaar lid van onze vereniging [1998] 

• Jos vd Heijden 

• Jorran Dickens 

• Stijn Graat 

• Gijs Kennis 

• Dennis vd Heijden 

• Johan Broens 

• Paul Huijbregts 

• Niels Hendrikx 

• Peter Kox 

• Jack van Limpt 

• Jan Lavrijsen 

 

40-jaar lid van onze vereniging [1983] 

• Koen Peijs 

• Mario Faasen 

 

70-jaar lid van onze vereniging [1973] 

• Broer Sanders 

 

Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest, wat voor het eerst werd gevierd met supportersfeest, zijn Jos 

van der Heijden, Harold van Limpt en Johan Lauwers uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar.   

Jorg geeft het woord aan Artur voor het Verslag kascommissie. 

 
Verslag kascommissie 
Uitgevoerd en goedgekeurd door Tuur de Laat en Melle Huijbregts. 
 
Financieel Jaarverslag / Begroting seizoen 2022-2023 
Artur licht de resultatenrekening en balans toe. 
Waarbij de huidige energieprijzen een onzekere factor zullen zijn. Begroting hierop maken is 
momenteel erg lastig. 
Vraag van Cor Dirkx : waarom staat de mogelijk aanschaf van zonnepanelen niet in de begroting. 
Artur antwoord hierop dat de aanschaf van zonnepanelen zeer onzeker is omdat de gemeente dit in 
het verleden al heeft afgekeurd i.v.m. brandgevaar. 
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Contributie 
Ondanks de onzekere tijden die aanbreken wat betreft de energiekosten, zien we de noodzaak op 
het moment nog niet om de contributie voor komend seizoen te verhogen. Deze zal voor seizoen 
2022-2023 vooralsnog gelijk blijven.  
Het setje loten ter waarde van € 20,- blijft behouden. 
Door deze loten te verkopen kan men € 20,-- van het contributiebedrag terugverdienen.  
 
Bestuursverkiezing  
Aftreden en herkiesbaar : 

• Jos van den Borne 

• Jorg Heesters 

• Stan van Gestel 

• Jürgen van Veldhoven 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld waardoor bovengenoemde bestuursleden automatisch 
zijn herkozen voor een periode van 3 jaar.  
 
Jos van den Borne vult hierbij aan dat het voor bovengenoemde bestuursleden het 3e termijn is. En 
ook waarschijnlijk het laatste termijn. Daarom zijn we op zoek naar geleidelijke vervanging. Tuur de 
Laat is hiervoor inmiddels al benaderd. Tuur heeft al enkele zaken op zich genomen en is ook 
aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Hopelijk melden zich er de komende periode nog meer 
enthousiaste personen hiervoor aan. Mocht je interesse hebben, laat dit dan weten aan een van de 
bestuursleden. 
 
 
Rondvraag  
 
Ton van Herk uit zijn zorgen over de toekomst van het onderhoud van sportpark. Er is te weinig 
aanwas bij de VUT-ploeg. En de aanmeldingen bij de jaarlijkse opschoondag waren ook zeer laag. 
Jos van den Borne beaamt dit maar op dit moment zijn er gewoon niet meer mensen te vinden voor 
VUT-ploeg en het animo onder de leden is soms beneden peil bij bepaalde activiteiten. Daartegen 
staat dat we veel vrijwilligers hebben die met zijn alle ontzettend goed werk doen.  
 
 
Ton van Herk vraagt wie de wedstrijdindeling doet.  
Jos van den Borne antwoord dat hij hiervoor bij Jos Dirkx moet zijn. 
 
 
Edwin Lavrijsen meldt dat niet alle spelers van JO12 en JO13 een foto hebben op digitale 
wedstrijdpas. 
Jorg Heesters geeft aan dit uit te zoeken en te zorgen dat de foto’s worden toegevoegd. 
 
 
Jan Jansen vraagt waarom niemand van bestuur aanwezig was op ledenvergadering van 
supportersvereniging. Jos van den Borne antwoord dat hij normaal altijd naar deze vergadering gaat 
maar helaas deze avond niet kon i.v.m. werk. 
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Jan Jansen vraagt waarom Rob Hermans is gebeld i.v.m. het de afgelasten van training in september. 
Jorg Heesters antwoord dat hij Rob heeft gebeld of dit ook voor selectie gold omdat er vorig seizoen 
afspraak was dat selectie in sommige gevallen elders mocht trainen. Dat was nu niet het geval en is 
verder ook door iedereen geaccepteerd. 
Jorg gaat daar verder op in dat we nog op zoek zijn naar mensen die velden door de week willen 
keuren. Momenteel doet hij dit zelf op woensdag en Hans Vosters heeft zich aangemeld voor de 
donderdagen. Jürgen van Veldhoven meldt zich meteen aan voor de maandag. Blijven er 2 vacatures 
over voor dinsdag en vrijdag. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden. 
Jos van den Borne vult aan dat we graag een kunstgras veld zouden aanschaffen. Maar gezien de 
aanschafkosten, onderhoud en reserveringen zit er dat voorlopig financieel gezien niet in. 
 
 
Artur Kox doet mededeling over cashless betalen, waarbij voor iedereen een oplossing zal komen. 
Vanuit aanwezigen spreken een aantal hierover hun zorgen uit wat betreft onze jeugdleden. 
Artur Kox verzekert dat we voor iedereen zorgen dat er een oplossing komt. Corne de Laat vult aan 
dat met name de jeugd nu al heel veel cashless betaalt. 
 
 
Henri van Gompel heeft opmerking over kwaliteit van ESPN. Deze is vaak erg slecht. Corne de Laat 
legt uit dat dit door onze Wifi komt. Daar is helaas niks aan te doen behalve wifi uit te zetten of leden 
te vragen geen gebruik te maken van de wifi. 
 
 
Jan Jansen vraagt of er wat gedaan kan worden aan geluid onder tribune. Jos van den Borne geeft 
aan dat we hier mee bezig zijn. We hebben hiervoor offerte opgevraagd maar die kosten vinden we 
echt veel te hoog. Tot we dit goed hebben opgelost is er dus tijdelijk geen omroeper bij 
thuiswedstrijden van het 1e. 
Jan van Kemenade tipt Peter van Limpt om hier eens naar te kijken. Jürgen geeft aan dit mee te 
nemen. 
 
 
Jos van den Borne sluit de vergadering en bied alle aanwezigen een drankje aan namens de club. 


