
Verslag van de Algemene ledenvergadering (A.L.V.) ma. 26 september 2016 

Aantal aanwezigen. : 27 (zie presentielijst.) 

Afmeldingen. Tonny Broos, Jan Zagers; Piet Frijters 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering . De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat 

bij de bestuursverkiezingen een roulatieschema wordt geïntroduceerd. 

De voorzitter heeft de volgende mededelingen. 

a. m.b.t. het vertrek van de hoofdtrainer Kees Daemen licht de voorzitter  nogmaals toe dat de 

hoofdtrainer op eigen initiatief vroegtijdig zijn trainersdienstbetrekking heeft beëindigd. Het bestuur 

respecteert zijn besluit.  Op dit moment is het bestuur doende om een passende vervanger te vinden. 

De voorzitter schets het proces. Intentie is om 1 oktober 2016 een nieuwe trainer te hebben. 

b. m.b.t. het gebruik van alcohol ≥18 jaar. Nogmaals wijst de voorzitter op de regeling, dat onder de 

18 jaar geen alcohol geschonken mag worden. 

c. Aandacht wordt gevraagd voor vervuiling van het sportpark. Spreek elkaar aan is de oproep. Ook 

geldt dit voor de vernielingen aan het sportpark. 

d. het bestuur heeft gekozen is voor cameratoezicht in de kleedkamers en kantine. Vanuit de 

privacywetgeving is het nodig bordje te hangen.  

Er zijn verder geen ingekomen stukken. 

 

2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 14 december 2015. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Jaarverslag secretaris seizoen 2015-2016. 

Dit jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2015-2016 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt na een toelichting ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Verslag kascontrolecommissie 2015-2016. 

De ere voorzitter Jan van Zitteren, lid van de kascontrolecommissie, leest de verklaring van de 

kascontrolecommissie voor. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door de jaarvergadering 
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ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur wordt decharge verleend voor het door haar gevoerde financiële 

beleid. De complimenten gaan uit naar de penningmeester die veel werk maar ook kwalitatief goed 

werk heeft verricht.  

 

6.  Jaarverslag jeugdcommissie 2015-2016. 

Ad Roks heeft het jaarverslag van jeugdcommissie gepresenteerd. Dit jaarverslag wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

7. Jaarverslag sponsorcommissie / vrienden vv Hoeven 2015-2016. 

Thomas Melisse presenteert via een power point het jaarverslag van de Vrienden van vv Hoeven . Het 

“jaarverslag” alsmede de plannen 2016-2017 worden door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

8 . Bestuursverkiezingen. 

Corné de Bont is om hem moverende redenen tussentijds gestopt als bestuurslid. De ledenvergadering 

bedankt Corne voor zijn inzet de afgelopen 15 jaar. Het bestuur zal daar nog gepast aandacht aan 

besteden. Verder wordt dank overgebracht aan zijn vrouw Marian voor haar jarenlange inzet voor onze 

kantine.  

Verder is er een nieuw roulatieschema opgesteld. 

Cees Martens en Ronald van Roon zijn beiden aftreedbaar en zijn herkiesbaar. Beiden worden bij 

acclamatie herkozen.  

Cees wordt benoemd in de functie van secretaris. 

 

9. . Vaststelling begrotingen 2016-2017; incl. reguliere verhoging contributie per 1-7-2017 met 2% 

(index) 

De begroting 2016-2017 wordt ongewijzigd vastgesteld incl. index van de contributieverhoging per 1-

1-2017. 

 

10. Benoeming kascontrolecommissie 2016-2017. 

Aftredend en herbenoembaar zijn Jan van Zitteren (3de jaar) en Paul van Egmond (2de jaar). Ries 

Rommens stelt zich ook beschikbaar. De ledenvergadering stemt in met de benoeming van de drie 

leden. 
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11. Mededelingen bestuur 

a. Stand van zaken m.b.t. renovatie sportpark en update kantine 

Anton Bakx ligt toe dat de kleedlokalen op het oude sportpark zijn verbouwd tot opslagruimte voor 

materialen. 

De  kleedlokalen op ons hoofdsportpark zijn verbouwd als opslagruimte voor voetbalmaterialen 

alsmede zijn ruimten verbouwd voor opslag van materialen voor de vrijwilligers. Er is tevens een 

andere CV geplaatst. 

In de zomer is de overkapping is gerenoveerd. 

In de kantine zijn de toiletten vernieuwd; is de cv ketel vervangen en het plafond is vervangen. Op " de 

rol" staan nog verdere verbouwingen; zoals verfraaiing van de barvoorziening en decoratie van de 

ramen. 

12. rondvraag 

Gevraagd wordt of er voor de jeugd nog een voorziening getroffen kan worden. De voorzitter ligt toe 

dat er al wel plannen gemaakt worden om iets te realiseren in de vorm van een pannaveld 

Op korte termijn wordt er een nieuwe verenigingsvlag aangekocht. 

Gevraagd wordt wat er gebeurd als de brede school gebouwd gaat worden m.n. t.a.v. de  

verkeersbewegingen. Mogelijk eenrichtingsweg? Het bestuur houdt de vinger aan de pols. Binnen 4 

weken wordt de vereniging geïnformeerd over de plannen. 

Gevraagd wordt door Ries Rommens om te bezien of we een invalide parkeerplaats moeten (kunnen) 

aanleggen. Zeker als het parkeren een item gaat worden in relatie tot de plannen van de gemeente. Het 

bestuur zegt toe dit mee te nemen.  

Frans van de Broek vraagt wederom aandacht voor biergebruik buiten het terras. We lopen risico. Zijn 

oproep wordt serieus genomen door het besuur. 

Ferdy Roks vraagt of het mogelijk is dat de hoekvlaggen op zaterdag en zondag op te ruimen. 

Toegezegd wordt dit op te nemen met de zaterdag- en zondagsdienst. 

13. Sluiting: 

Paul sluit de vergadering met de mededeling dat hij uitkijkt naar een goed verenigingsjaar waarin op 

een vruchtbare en gezellige manier samengewerkt wordt. Hij hoopt volgende vergadering op een 

grotere opkomst. 

 

Voor het verslag 

Cees Martens 

Secretaris. 

 

 


