Notulen jaarvergadering 25 november 2016
1. Opening en vaststelling agenda
Om 20:04 uur opent voorzitter Cor Vulders de algemene ledenvergadering. Hij spreekt zijn
teleurstelling uit over de matige opkomst en de vele afmeldingen. Dit zal in een evaluatie
nader worden onderzocht.
De opgestelde agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken









Er zijn 61 afmeldingen ontvangen.
57 leden zijn aanwezig: Rick Feuler, Cor Vulders, Tim Schoolmeesters, Sandra Kessels,
Cyril Luttels, Eugène Geerlings, Sjano Gallardo, Huub Levels, Chantal de Jonge, Mark de
Jonge, Ed Nizet, Krijn Levels, Rik Reijnders, Har Feuler, Jan v.d. Heurik, Math van Mil,
Wouter Vos, Marian Vulders, Lucie Franssen, Paul Selen, André Lemmen, André Fontijn,
Hank Bongers, Pie Simons, Gerrit van Mil, Jac Crins, Al Crooijmans, Har Hensen, Kick
Meerts, Twan Pouls, Dré Hendriks, Piet Levels, Har Bongaerts, Ger Meerts, René Adams,
Jac Geerlings, Roel Coenders, Harrold v.d. Heurik, Wim Levels, Ron Janissen, Ruud Levels,
Thomas Heldens, Roy van Rijswick, Ynze Puts, Hans Reijnders, Ruud van Deuzen, Menno
Nijssen, Stef Crompvoets, Jules Boom, Rik Driessen, Denise v.d. Wall, Cynthia Mook, Inge
Levels, Lian Vulders, Danique Scheffer, Schae Peeters en Geert Levels.
Er zijn vooraf geen vragen ingestuurd voor de rondvraag.
Het bestuur is met trainer Huub Joosten een contractverlenging overeengekomen van 1
jaar.
Met ROKA wordt de huidige samenwerking voortgezet en mogelijk geïntensiveerd, van
een organisatorische wijziging of fusie is voorlopig geen sprake.
Het door de leden ingevulde activiteitenschema zal verder worden gehanteerd en waar
nodig via spelersraden worden gemonitord.
In 2019 bestaat Bieslo 100 jaar; er is inmiddels een werkgroep samengesteld, waarin
Huub Geerlings als voorzitter optreedt en Jeroen Luttels namens het bestuur zitting in
heeft.

3. Notulen vorige jaarvergadering 5 november 2015
De notulen werden gepubliceerd op de website. Daarnaast waren ze bij de secretaris op
papier verkrijgbaar.
De notulen van de jaarvergadering worden zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.

4. Algemeen jaarverslag
Het algemeen jaarverslag werd de leden op dezelfde manier beschikbaar gesteld als de
notulen van de jaarvergadering van 2015.
Piet Levels: Er zijn 31 nieuwe leden maar echter ook 39 leden vertrokken, wordt hier een exit
gesprek mee gevoerd?
Wouter Vos: Vanuit de meiden zijde zijn er inderdaad altijd exit gesprekken.
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Eugene Geerlings (VTC): Vanuit de VTC worden er pogingen ondernomen om te achterhalen
wat de reden is.
Voorts zijn er geen vragen en wordt het jaarverslag, na een bijzonder woord van dank aan de
secretaris, door de vergadering vastgesteld.

5. Korte terugblik en vooruitblik op de activiteiten van de diverse commissies.
De (jaar)verslagen van de commissies worden door vicevoorzitter Ron Hendriks middels een
korte terugblik op het afgelopen seizoen en een vooruitblik op de plannen voor het komende
seizoen toegelicht.
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Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

6. “Een gezond sportklimaat op de Solberg”
Diverse ontwikkelingen rondom een veilig sportklimaat worden toegelicht:
 Het nieuw opgestelde calamiteitenplan is gereed en ligt ter inzage in de kantine Dit plan
bevat ook een goedkeur van de brandweer en een Arbocheck.
 Er loopt een inventarisatie van de binnen de vereniging aanwezige BHV-rs en EHBO-ers
 Voor bepaalde personen met verantwoordelijkheden o.a. in. omgang met kinderen,
bestuurlijke taken of financiële verantwoordelijkheden wordt een gratis VOG
aangevraagd. Indien geen VOG verleend wordt volgt een gesprek tussen de betrokkenen
en het bestuur. .Mogelijk kan in dit geval de toestemming voor uitoefenen van de
betreffende functie worden ontnomen.
 Gedragsregels van v.v. Bieslo zijn opgesteld en voor alle trainers en leiders wordt
voorgesteld om de geldende gedragsregels van NOC/NSF te ondertekenen.
 Er komt een meldingsformulier om incidenten of verborgen problemen te te melden.
Lucie Franssen licht toe hoe de opvolging van een melding verricht wordt.
 Er zal een commissie worden samengesteld dit zich gaat bezighouden met bovenstaand
en de het veilig sportklimaat in het algemeen. In deze commissie zullen plaatsnemen:
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o
o
o
o
o
o

Lucie Franssen (Vertrouwenscontactpersoon)
Afvaardiging uit bestuur
Leden uit spelersraad
Ouders
Afvaardiging van ROKA
Afvaardiging van Beugel en Wandelcommissie

7. Financieel jaarverslag 2015/2016 en begroting 2016/2017
Bij afwezigheid van penningmeester Roel van Essen wordt de toelichting verzorgd door Cor
Vulders. Het seizoen 2015/2016 werd afgesloten met een winst van €3955. Aan de
opbrengstenkant waren er onder andere wederom meevallers uit de contributie-inkomsten
en in het bijzonder hogere omzet van de kantine-inkomsten. Aan de kostenzijde waren zijn
voornamelijk de salariskosten gestegen alsook de kosten voor kleiding en materialen.
De begroting is voor het merendeel gebaseerd op het afgelopen seizoen.
Ruud Levels: Wat is dotatie jubileum 100 jaar?
 Dit is gereserveerd startkapitaal voor aankomend jubileumfeest.
De uitleg door Cor Vulders is helder.
Verder wordt opgemerkt dat vv Bieslo naar zoals het er nu uitziet per 1.1.2017 BTW plichtig
is vanwege de hoge inkomsten. Een bijzonder woord van dank gaat naar penningmeester
Roel van Essen voor het opmaken van het financieel jaarverslag 2015/2016 en de begroting
2016/2017.

8. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Thijs Driessen, Rik Reijnders en Tim Hendriks, doet bij
monde van Rik Reijnders verslag van de kascontrole. Rik constateert dat de boekhouding
wederom secuur is gedocumenteerd, er is duidelijk veel tijd ingestoken. Op voorstel van de
kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge.
Er is geen kascommissielid aftredend.
Het bestuur stelt voor, gezien het goede resultaat, de vergadering te voorzien van een
versnapering, hetgeen alom gewaardeerd wordt.

9. Contributie 2017/2018
Het bestuur stelt voor de basiscontributie voor het seizoen 2017/2018 te handhaven op
€150/ seizoen.
Besluit:
Het voorstel de basiscontributie te handhaven op €150 wordt zonder tegenstemmen
aangenomen.
Voor de leden, die geen automatische incasso hebben geregeld, geldt nog steeds dat ze de
contributie tijdig moeten betalen. Heeft de penningmeester het geld 30 dagen na het
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versturen van de rekening nog niet ontvangen, dan kan het lid belast worden met een boete
van € 10,-. Die regel blijft van kracht.
De consumptieprijzen zullen per 1.1.2018 stijgen van €1,70 naar €1,80. De muntenprijs gaan
van €1,40 naar €1,50 en de kofiie-prijs wordt vastgelegd op €1,50.

10.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Tim Schoolmeesters. De vergadering gaat unaniem akkoord met de
aanstelling van Tim voor een volgende termijn. De voorzitter bedankt de vergadering voor het
terechte vertrouwen, die ze in dit bestuurslid stellen.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Ron Hendriks.
Voorzitter Cor Vulders bedankt Ron voor zijn aanzienlijke inbreng in de afgelopen jaren. Met
name zijn bijdragen in het DB als vicevoorzitter, de nieuwbouw en het ontwikkelen van
Sport en Spelcentrum “De Solberg” mogen niet onbelicht worden.
Tussentijds aftredend zijn: Roel van Essen en Cyril Luttels
Ook hier bedankt Cor Vulders de aftredende bestuursleden. Roel heeft, als penningmeester,
zijn kundigheid op financieel gebied veelal ingezet rondom de financiering van de
nieuwbouw en de verdere ontwikkeling ervan. Terwijl Cyril, als voorzitter kantine commissie,
in het bijzonder kan terugkijken op de totstandkoming van een prachtige kantine op de
Solberg.
Alle aftredende bestuursleden worden door de vergadering met een groot applaus bedankt
voor de bewezen diensten.
Het bestuur stelt voor om Jeroen Luttels en Sandra Kessels te benoemen als nieuw bestuurslid.
De vergadering gaat ook hier unaniem mee akkoord. Het bestuur wil Jeroen graag plaatsen in de
rol van voorzitter van de Activiteitencommissie. Sandra wordt het eerste vrouwelijke bestuurslid
van vv Bieslo en zal zitting nemen in het bestuur en in het DB als financieel adviseur.
Eugène Geerlings zal als opvolger van Roel van Essen de formele rol van penningmeester
gaan vervullen en evenals Sandra ook zitting nemen in het dagelijks bestuur.
Tenslotte gaat vanuit de voorzitter een speciaal woord van dank uit aan Math van Mill en
Marco Murmans die het afgelopen de kantine activiteiten vorm hebben gegeven. De
diensten die vanuit de kantine geleverd worden zijn een geweldig visitekaartje van Bieslo en
Roka in het afgelopen jaar.
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11.

“Special Guest”
De vergadering verwelkomt burgemeester Petra Dassen als speciale gast. Namens onze
Koning wordt Har Bongaerts, in het bijzijn van zijn familie door de burgemeester benoemd
als lid in de orde van Oranje Nassau. De aanwezigen bekrachtigen de Koninklijke benoeming
vervolgens met een staande ovatie.

12.

Rondvraag
De leden is gevraagd om vragen voor de rondvraag vooraf schriftelijk in te dienen, zodat ze in
de vergadering doordacht beantwoord kunnen worden. Er zijn geen schriftelijke vraag
ontvangen.

Rene Adams: Is het mogelijk de uitslagen van de senioren en dames reeds op zondagavond op de
website te publiceren?
 Voorheen deed Gé Schoolmeesters dit. Technisch moet het mogelijk zijn, maat moet
georganiseerd worden.
Danique Scheffer: We hebben een nieuwe sponsor echter nog geen shirts, wanneer komen deze?
De toeleverancier is zijn afspraken niet nagekomen waardoor vertraging is opgetreden. De
planning is dat ze de komende week geleverd worden.
Rik Driessen: De slechte toestand van de velden baart zorgen, nu worden ze snel afgekeurd. Is
hier een structurele oplossing mogelijk?
 Er komt een alternatief schema zodat iedereen kan trainen. Hierbij wordt rekening gehouden
met prioriteiten en de toestand van de velden. Verder zal dit issue in het aankomend
gebruikersoverleg met de gemeente aan de orde komen. Er is en wordt onderzoek verricht naar
de staat van het Rijkelse veld.
Rik Driessen: Kan er rekening gehouden worden met bepaalde pieken in november, december en
januari?
 Er is de mogelijkheid om een winterprogramma op te zetten, ook voor de jeugd. Zo kan er
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de gymzaal Er moet echter ook bereidheid zijn vanuit
de spelers en leiders. In de VTC zal dit worden teruggekoppeld.
Wim Levels Kan er ook rekening gehouden worden met activiteiten van andere verenigingen
bijvoorbeeld Jong Nederland.
 Dit is een kwestie van communicatie. Momenteel is men bezig een gezamenlijke
activiteitenkalender op te zetten voor kerkdorp Beesel zodat iedereen op de hoogte kan zijn van
de geplande activiteiten.
Sandra Kessels: Veel dank voor het gestelde vertrouwen, heb er veel zin in!
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13.Sluiting
Voorzitter Cor Vulders sluit de vergadering om 22:27 uur met een dankwoord aan alle
aanwezigen voor hun komst.
25 november 2016
Geert Levels,
secretaris VV Bieslo
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