
Verslag van de Algemene ledenvergadering (A.L.V.) dinsdag 23 maart 2021. 

Aantal aanwezigen: 17  (zie presentielijst) 
Fysiek aanwezig: 10 leden 
Via MS Teams : 7 leden 

Afmeldingen. Tonny Broos,  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Het betreft de jaarvergadering over het 
seizoen 2019-2020 die aanvankelijk gepland was op 2 november 2020 maar vanwege de 
beperkingen die de coronacrisis, ons allen oplegt destijds,  is uitgesteld. Omdat er geen 
vooruitzichten zijn dat op korte termijn veranderingen in de beperkende maatregelen komen 
is besloten de ledenvergadering (deels) via MS Teams te houden. Dit is de 1ste keer in  
geschiedenis van vv Hoeven. Hopelijk ook de laatste keer. 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 7 oktober 2019. 

De notulen zijn tijdig gepubliceerd op de website van vv Hoeven. (www.vvhoeven.nl).  

N.a.v. punt 10 van het verslag merkt Jan van Zitteren  het woordje “dat” in de zin “de 
penningmeester …”  gewijzigd moet worden in “wat”. Zo loopt de zin weer en wordt 
begrepen wat er wordt bedoeld. 

De penningmeester geeft aanvullend nogmaals aan dat de marge die genoemd is (15%) 
laag lijkt, maar er worden meer kosten ten laste gebracht van het resultaat. Hij noemt als 
voorbeeld de consumptiebonnen. De secretaris vult aan dat de jaarrekening getoetst wordt 
door de KNVB en zij zeker ook kijken naar de winstmarge. Vv Hoeven heeft nog nooit een 
opmerking ontvangen. 

Het verslag wordt hierop aangepast en wordt verder ongewijzigd vastgesteld onder 
dankzegging van Cees Martens. 

4.  Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020 
 
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 2019-2020 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt na een korte toelichting ongewijzigd 
vastgesteld. De penningmeester geeft aan dat alle compensatie- en subsidieregelingen 
i.v.m. COCID’19 secuur gevolgd worden en aangevraagd worden. De vergadering geeft de  
complimenten aan de penningmeester. 
 

http://www.vvhoeven.nl/


 
6.  Verslag kascontrolecommissie 2019-2020. 

Ferdy van Ginneken,  lid van de kascontrolecommissie, spreekt een  verklaring uit namens  
de kascontrolecommissie.  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 Ferdy de 
waardering uit voor de wijze waarop de financiële huishouding is gevoerd..  

7.  Jaarverslag jeugdcommissie 2019-2020 

Paul Moss doet verslag namens de jeugdcommissie. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

8. Jaarverslag Vrienden van vv Hoeven 2019-2020 (incl. sponsorcie.). 

Joris Lauwerijssen presenteert  het jaarverslag van de Vrienden van vv Hoeven voor.         
Het jaarverslag, alsmede de beperkte plannen 2020-2021, worden door de vergadering 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
Namens de Vrienden van vv Hoeven wordt voorgesteld een contributie-mogelijkheid in te 
voeren voor rustende leden. Jan van Zitteren geeft aan dat we vroeger ook rustende leden 
kenden die een bepaald e contributie betaalden. Hij ondersteunt dit idee. Het bevordert de 
binding met de vereniging en genereert inkomsten. Hij vraagt aandacht voor de risico’s voor 
het Tientjesbord. Je vist namelijk vaak in dezelfde vijver. Het bestuur wordt gevraagd de 
volgende jaarvergadering met een voorstel uit te werken met rechten en plichten voor een 
rustend lid. 
 
T.a.v. het verslag van de sponsorcommissie worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
-  de commissie is op zoek naar nieuwe leden. Jean marie Frerichs en Joris 

Lauwerijssen willen afbouwen. 
-  Voor Hoeven 2 moet een nieuwe hoofdsponsor gezocht worden. Zandbergen 

Zonweringen is na  vele jaren gestopt.  
-  Schouw Informatisering stopt als hoofsponsor Jeugd. Dit is een flinke financiële 

aderlating. Gezocht moet worden naar vervanging. 
-  alle sponsors zijn persoonlijk benaderd Dit heeft veel goodwill opgeleverd. 

 9 . Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: 

a. John van Peer 
b. Richard van der Veen 
c. Tonny Broos 

Alle drie de bestuursleden worden bij acclamatie herkozen in de functie van bestuurslid, 
waarbij John van Peer wordt herkozen in de functie van penningmeester 

10. Vaststelling begroting 2019-2020;  

De begroting 2020-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld inclusief 2% verhoging (reguliere 
index) van de  contributie. 



De opmerking wordt door de penningmeester gemaakt dat het seizoen 2020-2021 ook 
financieel geen normaal seizoen is.  

11. Benoeming kascontrolecommissie 2018-2019 

Aftredend en niet herbenoembaar is Ferdi van Ginneken. Conform de reglementen moet hij 
na 3 jaar aftreden. Ferdi wordt bedankt voor zijn inzet. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Bas van Hoof (wordt 3de jaar) en Mark Roetert (wordt 2de jaar). 
Beide personen worden herbenoemd en bedankt voor hun bijdrage. Het bestuur wordt door 
de vergadering gemachtigd een 3de lid voor de kascontrolecommissie te zoeken en te 
benoemen. 

12. Mededelingen bestuur 

De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 

a. Dimphy de Bont heeft aangekondigd m.i.v. het nieuwe seizoen te stoppen als 
vrijwilliger bij de Hofstee. Ze heeft dit 25 jaar gedaan. Het bestuur moet op zoek naar 
nieuwe krachten en doet ook een oproep aan de leden om mee te denken in deze. 

b. Op zaterdag 20 maart jl. is Jan Goossens op 72 jarige leeftijd overleden. Jan heeft 
vele jaren verschillende functies en rollen vervuld in de vereniging, waaronder 
spelend lid, bestuurslid, wedstrijdsecretaris, organisator zaalvoetbal en vrijwilliger op 
de accommodatie. Het bestuur dankt Jan voor inzet en wenst de nabestaanden veel 
sterkte toe. 

c. In augustus a.s. wordt het Halderberge-toernooi gespeeld bij vv Hoeven. 

13. Rondvraag en sluiting 

Jan Zagers vraagt aandacht voor onze website en social media. 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst fysiek of digitaal. Nog net voor het 
ingaan van de avondklok wordt de vergadering gesloten 
 
 
Voor het verslag 
Cees Martens 
secretaris 


