
Verslag van de Algemene ledenvergadering (A.L.V.) maandag 8 oktober 2018 

Aantal aanwezigen: 23(zie presentielijst) 

Afmeldingen. Paul van Egmond, René Verheijen, Ad Roks, Cees Martens, Tonny Broos 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Bovengenoemde personen hebben zich afgemeld voor de vergadering. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 25 september 2017. 

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

ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging van Cees Martens. 

4.  Jaarverslag secretaris seizoen 2017-2018. 

Er wordt gestart met het tonen van een filmpje van het kampioenschap van Hoeven. 

In memoriam Kees Dekkers en Jan de Vugt 

Het verslag van de secretaris wordt aan de hand van een presentatie toegelicht. 

De vergadering stemt unaniem in met het verslag. 

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017-2018 

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

Op een vraag van Jan van Zitteren over de afgesloten geldlening ter financiering van de zonnepanelen 

wordt toegelicht dat deze lening een looptijd kent van 30 jaar;de afschrijvingstermijn voor de 

zonnepanelen is 25 jaar, voor de omvormer 10 jaar; Voor de terugverdienperiode kan worden 

uitgegaan van 7 jaar. 

 

 

6.  Verslag kascontrolecommissie 2017-2018. 

Ries Rommens, 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 Rommens zijn waardering uit voor de wijze waarop 

de afscheid nemende penningmeester zijn taak heeft uitgevoerd. Hij stelt voor de penningmeester te 

belonen met een warm applaus. Aan deze oproep wordt spontaan gehoor gegeven. 

7.  Jaarverslag jeugdcommissie 2017-2018 

Aan de hand van een presentatie doet Wilbert Hollestelle verslag van de belangrijkste resultaten van 

het afgelopen jaar en de ondernomen activiteiten door de jeugdcommissie. Dit jaarverslag wordt 

ongewijzigd vastgesteld. Wilbert geeft aan dat de jeugdcommissie dringend op zoek is naar 

versterking. Ook staat de vacature hoofdjeugdtrainer nog steeds open. Wel is er voor zowel de pupillen 

als de junioren een coördinator aangesteld. Vanaf dit seizoen heeft onze oud hoofdtrainer John Taks 

een ondersteunende rol. 

8. Jaarverslag Vrienden van vv Hoeven 2017-2018 (incl. sponsorcie.). 

http://www.vvhoeven.nl/


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

alsmede de plannen 2018-2019 worden door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

Thomas maakt bekend dat er voor 22 juni 2019 een feestavond staat gepland. Hiervoor zijn 12 leden/ic 

sympathisanten bereid gevonden de organisatie op zich te nemen. Thomas schept duidelijkheid over 

de met het bestuur overeengekomen organisatiestructuur. Een belangrijk aspect vormt het 

onderbrengen van sponsorzaken bij de penningmeester. Paul meldt dat de hoofdsponsor voor senioren 

en die voor de jeugd komend seizoen sponsor blijven en een substantiële verhoging van hun bijdrage 

hebben toegezegd. Er zijn geen vragen. 

9 . Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Mikey Bastiaansen.  

De voorzitter spreekt lovende woorden uit richting Mikeiy. Hij heeft keihard gewerkt om het 

penningmeesterschap een goede invulling te geven. Het bestuur heeft begrip voor de argumenten voor 

het zich niet herkiesbaar stellen. Mikey blijft voor de club actief op verschillende fronten en daar zijn 

we heel blij mee. Als waardering wordt Mikey een bos bloemen en een geschenkbon overhandigd. De 

vergadering toont de waardering voor Mikey in de vorm van een warm applaus. 

 

Voor de functie van bestuurslid wordt voorgedragen John van Peer. John wordt bij acclamatie 

gekozen. 

Voorgesteld wordt John te benoemen in de functie van penningmeester van onze vereniging. De 

vergadering gaat ook hiermee akkoord. 

Aftredend en herkiesbaar is Paul Moss. Paul wordt bij acclamatie herkozen. Het bestuur draagt de 

vergadering voor Paul als voorzitter te benoemen. De vergadering gaat ook hiermee akkoord. 

Aftredend en herkiesbaar is Anton Bakx. Anton wordt bij acclamatie herkozen in de functie van 

bestuurslid. 

10. Vaststelling begroting 2018-2019; incl. reguliere verhoging contributie per 1-7-2019 met 2% 

(index). 

De begroting 2018-2019 wordt ongewijzigd vastgesteld incl. index van de contributieverhoging per 1-

7-2019. Het bestuur wil  middels de index de gebruikelijke verhogingen van kosten dekken. 

11. Voorstel verhoging contributie per 01-01-2019 

Mede gezien het te verwachten exploitatietekort voor komend seizoen acht het bestuur het 

noodzakelijk de leden een voorstel te moeten voorleggen om per 1 januari 2019 een extra 

verhoging van de contributie door te voeren. Voorstel van het bestuur is om de contributie als 

volgt vast te stellen per 1-1-2019: 

Senioren: € 185,00 

Junioren  € 155,00 

Pupillen: € 150,00  

35 plus    €   75,00  ( 7 tegen 7)  

 

Thomas Melisse verwoordt het algemeen heersende gevoel voor senioren dat de contributie best 

aan de hoge kant is. Relatief gezien, per thuiswedstrijd komt de contributie neer op  €20. 

Paul antwoordt dat het vervelend is maar dat de kosten sterker stijgen dan de baten. Het bestuur 

hanteert de kaasschaaf wat betreft kosten. Maar dat houdt een keer op. We hebben de extra 

opbrengsten echt nodig omdat na alle investeringen in het verleden de voorzieningen moeten 

worden aangevuld om nieuwe investeringen in de toekomst mogelijk te maken. Om financieel 

gezond te blijven is het echt noodzakelijk en voorkomen wordt hiermee dat de reserve verder 

afneemt. 
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Bas van Hoof vindt het een relatief forse stijging (8,5%).  

De vrienden van VVVVH zorgen voor veel extra middelen de afgelopen 3 jaar en toch wordt nu 

alsnog de contributie verhoogd. 

Paul antwoordt dat het bestuur blij is dat VVVVH zoveel extra middelen heeft gegenereerd maar 

het blijkt een noodzakelijke inkomstenbron gezien de gestegen exploitatielasten na de renovatie 

als gevolg van oa huur kunstgrasveld. 

Jan van Zitteren attendeert op het ontbreken van de 35+ leden in het contributievoorstel. 

Paul antwoordt dat dit inderdaad een omissie is en dat we dit komend jaar apart zullen vermelden. 

Joost Rommens adviseert het bestuur om het 35+ voetbal te promoten. 

Jan van Zitteren vraagt of de rustende leden nog bestaan. Adviseert om stoppende voetballende 

leden over te halen rustend (betalend) lid te worden. 

Het doel is de structurele inkomsten te verhogen die nodig zijn om, financieel gezien, de toekomst 

met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. 

Het is goed nog te vermelden dat het afgelopen jaar door de kampioenschappen extra inkomsten 

zijn gegenereerd waar we niet elk seizoen op kunnen rekenen. 

Thomas Melisse meldt dat we de sponsorinkomsten ook willen verhogen omdat deze de afgelopen 

jaren niet zijn geïndexeerd. 

Joris Lauwerijssen vraagt of het te verwachten is dat volgend jaar hetzelfde verhaal wordt 

voorgelegd.  

Paul antwoordt dat het lastig is ver vooruit te kijken maar we hebben de begroting voor volgend 

jaar realistisch opgesteld en er zijn geen aanwijzingen dat er op de langere termijn relevante 

wijzigingen zullen optreden in inkomsten en/of uitgaven. 

Ferdi van Ginneken vraagt de verhoging niet per 1 januari te verhogen.  

Paul antwoordt dat het juist de bedoeling is de extra inkomsten uit de contributieverhoging 

komend seizoen te behalen om de exploitatie sluitend te maken. Varianten om ieder kwartaal te 

verhogen achten we niet eerlijk naar de leden toe. Er zal voldoende aandacht worden besteed aan 

goede communicatie en argumentatie om draagvlak te creëren. 

Frans vd Broek vraagt om de verhoging per lid met € 5 te verminderen en deze vermindering 

volgend jaar ongedaan te maken.  

Paul geeft aan dat bij de vorige beantwoording is aangegeven dat dit in zijn ogen geen goede 

oplossing is. We hebben de extra inkomsten ook op de langere termijn nodig om alles sluitend te 

krijgen en het bestuur zal alles in het werk stellen de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Tenslotte, in vergelijking met clubs in de regio blijft de contributie voor onze leden relatief laag. 

Onze vereniging wil dit graag zo houden en blijft streven naar kostenbeheersing. 

Na deze uitgebreide gedachtewisseling gaan de leden akkoord met  het bovengenoemde 

bestuursvoorstel. 

12. Benoeming kascontrolecommissie 2018-2019 

Aftredend en niet herbenoembaar is Paul van Egmond. Conform de reglementen moet hij na 3 jaar 

aftreden. Paul wordt bedankt voor zijn inzet. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Ries Rommens (wordt 3de jaar) en Ferdi van Ginneken (wordt 2de jaar). 

Beide personen worden herbenoemd en bedankt voor hun bijdrage. 

Verder wordt Bas van Hoof benoemd als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

13. Mededelingen bestuur 

Voornemen invoeren VOG 

Dit voornemen bestaat nog steeds en we bekijken of we samen met de gemeente op een eenvoudige 

manier dit kunnen invoeren. 

Consul  

We zijn op zoek naar een consul, zeker nu de koude en natte maanden zich aandienen. Als iemand een 



kandidaat kent, gelieve dit kenbaar te maken bij het bestuur. 

Vernielingen 

Wat het bestuur zorgen baart zijn de vernielingen die worden aangericht op onze accommodatie. Paul 

roept eenieder op dit tegen te gaan, mensen aan te spreken op hun (wan)gedrag en in voorkomende 

situaties dit te melden bij een bestuurslid of bij de zaterdag/zondagdienst. 

Aanpassingen op de accommodatie 

- Tezijnertijd vewijdering asbest dak op het gebouw, gelegen op het C-veld 

- Aanbouw magazijn aan de keuken in de zomerstop 2019, in hoofdzaak uit te voeren door onze 

vrijwilligers. De bouwvergunning is binnen. De financiering is nog niet rond. 

Aanleg pannaveld 

De ondergrond is gereed. De afrastering is nog to do. 

14. Rondvraag en sluiting 

Joris Lauwerijssen spreekt zijn zorg uit over het consequent hanteren van de openings- en 

sluitingstijden van de kantine. Het gebeurt regelmatig dat lagere teams bij terugkeer van een 

uitwedstrijd een gesloten kantine aantreffen. 

Joris brengt een idee in zoals dat bestaat bij een andere vereniging: ons uitspelend team ontvangt bij 

die club na afloop van de wedstrijd een aanbieding om tegen gereduceerd tarief een krat bier en een 

schaal snacks te bestellen. Is dit binnen onze club ook bespreekbaar? Eventueel in de vorm van een 

waardebon. 

Paul zal hier aandacht aan besteden binnen de kantinecommissie. 

Piet Frijters vraagt waarom onze club zelf doelnetten moet vervangen in tegenstelling tot andere 

Halderbergse verenigingen. Anton Bakx zal hierover navraag doen bij de gemeente. In principe is het 

zo dat uit de huurovereenkomst kunstgrasveld voortvloeit dat te vervangen onderdelen voor rekening 

komen van de gemeente. Als er sprake is van vandalisme dan voelen we ons moreel verplicht binnen 

redelijke grenzen dit zelf te verhelpen. 

Bas van Hoof vraagt naar de stand van zaken mbt oprichting denktank zoals vorige ledenvergadering 

besproken. Thomas Melisse haakt hier op in door aan te geven graag in overleg te willen treden met 

Bas over de mogelijkheden hiervan in de toekomst  

Bas vraagt aandacht om erop attent te zijn dat sponsors de mogelijkheid hebben offerte uit te brengen 

als de vereniging gaat investeren. 

Paul geeft aan dat dit al gebruikelijk is en dat VVVVH dit al eerder heeft aangekaart maar als er 

signalen bestaan dat we hier niet goed mee zouden zijn omgegaan, meldt dit dan bij het bestuur. 

Bas vraagt aandacht voor drankgebruik onder de jongeren en handhaving van de wetgeving . Bij het 

jeugdtoernooi in Poperingen afgelopen voorjaar waren er slechte ervaringen met overmatig 

drankgebruik. Ouders maken zich zorgen of hun kinderen volgend jaar mee kunnen naar een 

jeugdtoernooi.  

Paul geeft een uitgebreide toelichting op het gebeuren. Dit komt er uiteindelijk op neer dat onze 

vereniging hier geen blaam treft, alles heeft gedaan wat noodzakelijk was en meer dan dat zelfs en dat 

we ouders die avond telefonisch om toestemming hebben gevraagd of de jongens mochten gaan 

stappen. We werken er hard aan geen schade te berokkenen aan onze reputatie op dit punt.  

Jan van Zitteren vraagt het bestuur om gedogen absoluut niet te tolereren. 

 

Paul sluit af met de opmerking dat hij het ten zeerste waardeert dat we binnen onze club open kunnen 

communiceren over allerlei zaken. Hopelijk gaan we komend seizoen op sportief gebied weer 

succesvol zijn en kunnen we ook volgend jaar terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar. 

Paul nodigt iedereen uit om aan de bar nog een consumptie te gebruiken. 

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

Voor het verslag 

Anton Bakx 

Plv Secretaris. 


