
Verslag van de Algemene ledenvergadering (A.L.V.) ma. 25 september 2017 

Aantal aanwezigen. : 26 (zie presentielijst.) 

Afmeldingen. Mark Roetert, Jean Marie Frerichs, Ad Roks en Rene Verheijen 

1. Opening. 

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

bij de bestuursverkiezingen het bestuur een kandidaat bestuurlid kan voorstellen.  Er zijn geen verdere 

mededelingen dan dat bovengenoemde personen zich afgemeld hebben voor de vergadering. 

Er zijn verder geen ingekomen stukken. 

2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 26 september 2016. 

De notulen zijn tijdig gepubliceerd op de web site van vv Hoeven. (www.vvhoeven.nl)  en worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

3.  Jaarverslag secretaris seizoen 2016-2017. 

Aan de hand van een korte presentatie wordt het jaarverslag gepresenteerd. Dit jaarverslag wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016-2017 

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

5.  Verslag kascontrolecommissie 2016-2017. 

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 

ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur wordt decharge verleend voor het door haar gevoerde financiële 

beleid. Namens de kascontrolecommissie spreekt de heer van Zitteren de dank en waardering uit  voor 

de omvangrijke en arbeidsintensieve verzorging van de financiële administratie van onze vereniging  

door de penningmeester. Hij heeft op een zeer accurate wijze de administratie uitgevoerd. Hij stelt 

voor de penningmeester te onthalen met een warm applaus. Die oproep krijgt een vervolg.  

6.  Jaarverslag jeugdcommissie 2016-2017 

Aan de hand van een presentatie geeft presenteert Paul Moss  het jaarverslag van jeugdcommissie 

gepresenteerd. Dit jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Paul geeft aan dat de jeugdcommissie 

dringend op zoek is naar versterking. Ook staat de vacature hoofdjeugdtrainer nog steeds open. 

Hij geeft aan de wens van de jeugdcommissie in het voorjaar 2018 ingevuld gaat worden. Op dit 

moment maakt de vereniging even nog (een financiële)  pas op de plaats. 

7. Jaarverslag  vrienden vv Hoeven 2016-2017 (incl. sponsorcie.). 

Thomas Melisse leest  het jaarverslag van de Vrienden van vv Hoeven voor . Het “jaarverslag” 

alsmede de plannen 2017-2018 worden door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
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8 . Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar is Tonny Broos. Tonny wordt bij acclamatie herkozen.  

Aftreden en herkiesbaar is penningmeester Mikey Bastiaansen. Mikey is herkiesbaar voor een periode 

van 3 jaar; echter in de functie van penningmeester is hij nog een seizoen herkiesbaar. Mikey wordt bij 

acclamatie herkozen als bestuurslid voor 3 jaar en in functie herkozen als penningmeester voor het 

seizoen 2017-2018. 

Het bestuur kan een nieuw bestuurslid voorstellen in de persoon van Richard van der Veen. De 

vergadering stelt in met de voordracht en benoemd Richard als bestuurslid. 

9.  Vaststelling begrotingen 2017-2018; incl. reguliere verhoging contributie per 1-7-2018 met 2% 

(index) 

De begroting 2017-2018 wordt ongewijzigd vastgesteld incl. index van de contributieverhoging per 1-

7-2018. Thomas Melisse merkt op aandacht te hebben voor het effect van de automatische indexering 

van de contributie. De contributie kan dan wel eens flink oplopen. Het bestuur wil  middels de index 

de normale verhogingen van kosten dekken. Verder blijven ze scherp op de hoogte van de contributie. 

We zitten zeker niet aan de hoge kant in de regio.  

10. Benoeming kascontrolecommissie 2017-2018 

Aftredend en niet herbenoembaar is Jan van Zitteren. Conform de reglementen moet hij na 3 jaar 

aftreden. Jan wordt bedankt voor zijn deskundige inzet als lid van de kascontrolecommissie. 

Aftreden en herkiesbaar zijn Paul van Egmond (wordt 3
de

 jaar) en Ries Rommens (wordt 2
de

 jaar). 

Beide personen worden herbenoemd en bedankt voor hun bijdrage. 

Verder wordt Ferdi van Ginneken benoemd als kascommissielid.  

11. Mededelingen bestuur 

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

Anton Bakx geeft aan dat de laatste hand gelegd wordt aan de renovatie van ons sportpark. Er liggen 

nog wat plannen (boeiboorden oude kleedlokalen; betimmeren en isoleren van de container, 

opknappen tassenrekken e.d. Verder al de inrichting van de buitenruimte de aandacht krijgen. Dat 

loopt op gelijk met de inrichting van de infrastructuur van de brede school. 

 Mikey Bastiaansen geeft aan dat t.a.v. de kantine op korte termijn de achterkant van de bar en ramen 

verder bekleed gaan worden met foto’s en folie. Tevens wordt het assortiment uitgebreid en komt er 

een pinapparaat. 

12. rondvraag 

Piet vraagt aandacht voor het kunnen bedienen van de AED-apparatuur. Wie kan er mee omgaan. De 

voorzitter geeft aan dat er leden zijn die dit kunnen. Verder kent het apparaat een mondelinge 

toelichting bij gebruik. 

Piet vraagt verder of het bestuur bekent is met het feit dat het paaltje dat staat in de weg bij het Groot 

Stuk niet met een “originele” sleutel weggehaald kan worden. Dit levert problemen op voor de 
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ziekenwagen of andere hulpdiensten e.d.  De voorzitter geeft aan dat we dit zullen kenbaar maken bij 

de gemeente. Hij bedankt Piet voor de tip. 

Jan Embregts stelt personen die fout geparkeerd staan te waarschuwen door een briefje achter de 

ruitenwisser te plaatsen. We moeten onze leden en bezoekers opvoeden. De voorzitter komt hier op 

terug. (zie hieronder) 

13. Sluiting: 

Paul sluit de vergadering met de volgende mededelingen. De afgelopen jaren heeft de vereniging in 

het teken gestaan van bouwen en verbouwen. Hij hoopt dat de komende jaren het voetbal weer op de 

voorgrond kan komen te staan. De accommodatie en kantine zien er prima uit. We mogen trots zijn als 

vereniging. Nieuw meubilair in de kantine vraagt om ook ander gedrag. Geen kratten meer op de tafels 

of buikschuiven. Hij roept de leden op zorgvuldig om te gaan met alle nieuwe spullen. Laat we elkaar 

corrigeren als we zien dat men zich hier niet aan houdt. Dat geldt ook voor het parkeren op e plaatsen 

waar het niet mag. We hebben 82 parkeerplaatsen op een korte afstand van het sportpark. Elders moet 

je vaak veel verder lopen. Meer parkeerplaatsen dan we ooit hebben gehad. Tevens vraagt hij om ook 

gebruik te gaan maken van de tassenrekken. Het zijn allemaal gewoontes. Laten we elkaar scherp 

houden. 

Hij dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 

 

Voor het verslag 

Cees Martens 

Secretaris. 

 

 


