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Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van VV Heijen 
 
Datum:  donderdag 22 april 2021 
Locatie:  digitaal via Microsoft Teams 
Aanwezig: 34 personen (volgens presentielijst)  
Afmeldingen: Geert Peeters, Cor Klaassen, Cheline en Jeroen Martens en Koen van Hoof. 
 
Vooraf aan de vergadering wordt gevraagd of er personen problemen hebben dat de vergadering 
wordt opgenomen. Omdat niet alle leden hiervoor zijn, wordt de vergadering niet opgenomen. 
 

1. Opening 
 
Voorzitter Ineke Lambregts opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom. 
Het bestuur heeft deze algemene ledenvergadering zo lang mogelijk uitgesteld om toch fysiek bij 
elkaar te kunnen komen, maar omdat het zo lang duurde toch besloten om de vergadering digitaal te 
houden.  
Ineke geeft aan dat er vragen gesteld kunnen worden door middel van het handje opsteken in 
Teams. 
Ramon en Niels houden deze vragen en de chat in de gaten, en zullen Ineke verder bijstaan met 
technische zaken. 
 
Ineke vraagt de leden of er punten zijn die aan de agenda moeten worden toegevoegd. 
Er worden geen aanvullende agendapunten toegevoegd. 

 
2. Mededelingen door het bestuur 

 
Ineke noemt de namen van leden die zich afgemeld hebben (zie bovenstaand). Van de aanwezigen 
wordt de aanwezigheidsregistratie gedownload. 
 
In 2021 kent VV Heijen de volgende jubilarissen:  
25 jaar:  Dirk Ronnes, achteraf blijkt dit onjuist. Dirk is al bijna 40 jaar lid van VV Heijen 
  Joost Reijnen 
  Thijs Smeets 
40 jaar:  Jan Teerling 
  Harrie Janssen 
  Bert Wijers 
  Gert Wijers 
  Corrie Klaassen 
  René Vinck 
Omdat de nieuwjaarsreceptie niet is doorgegaan, is er op bescheiden manier aandacht besteed aan 
dit jubileum. De jubilarissen hebben een kaartje en een bloemetje ontvangen. 
 

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 21 november 2019. 
 

Bas van de Ende merkt op dat hij al enige tijd in de scheidsrechterscommissie zit. 
 
De notulen worden verder zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de notulist. 
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4. Jaarverslagen algemeen en jeugd seizoen 2019-2020 
 
Beide jaarverslagen, opgesteld door Stella Roodbeen en Ineke Lambregts (algemeen) en Jeen Schiks 
(jeugd)  staan op website. Over beide jaarverslagen zijn geen opmerkingen en dus worden ze bij 
dezen vastgesteld met dank aan de samenstellers. 
 

5. VV Heijen en Covid 
 
Corona houdt ons allen, over de hele wereld in zijn greep.  
Veel mensen, gezinnen krijgen er mee te maken; soms met hele nare gevolgen, soms valt het mee. 
Jong en oud, niemand wordt gespaard .  
De politiek, RIVM en OMT proberen deze pandemie in goede banen te leiden. Maar wanneer doen ze 
het goed? Ook VV Heijen komt niet onder de gevolgen van Corona uit. 
De laatste wedstrijd die is gespeeld kunnen we ons bijna niet meer heugen. Van tevoren waren we 
nog druk met overleggen hoe één en ander aan te pakken en in goede banen te leiden;  van aantallen 
in de kantine: 28 personen tot 1,5 meter afstand houden, routes bepalen, handen ontsmetten, waar 
zet je de handpompjes, koffie binnen of buiten verkopen? En wat als het regent? Houden aan de 
regels, want de boa’s kunnen komen controleren en een boete willen we niet riskeren.  
 
En plots was het helemaal over en uit. Geen wedstrijden meer, geen trainingen meer. Alleen de 
jeugd mocht nog een balletje trappen op zaterdag, maar ook geen wedstrijden spelen. 
En dat heeft natuurlijk consequenties voor onze inkomsten; geen entree, geen kantine-inkomsten.  
Daarentegen heb je ook minder uitgaves echter we komen zeker niet ongeschonden uit de strijd.  
Onze financiële commissie heeft hard gewerkt om alle subsidies die mogelijk waren aan te vragen. 
We hebben deelgenomen aan overleggen met de gemeente en we hebben samen met de andere 
voetbalclubs uit de gemeente contact gehouden om van elkaar te leren en samen op te trekken daar 
waar nodig, ook richting gemeente. 
We zijn blij dat we van tevoren al goed op de winkel gepast hebben, zodat we niet aan de financiële 
afgrond staan.  
Hierover gaat het volgende punt. Onze financiën. 
 

6. Financiële Zaken  
 
Wouter Janssen presenteert de financiële cijfers van seizoen 2019-2020. Over het afgelopen seizoen 
hebben we te maken met een negatief resultaat van € 6.120. De belangrijkste verschillen ten 
opzichte van het vorige seizoen worden kort toegelicht. Verder wordt ook de begroting voor het 
seizoen 2020-2021 gepresenteerd. Bovengenoemde stukken zijn opgesteld in samenwerking met 
Hans Boekholt en Nicoli Broers.  
 
Verlies- en winstrekening: 
Baten: 

 Contributies lager. Oorzaak, minder aantal leden en introductie korting veteranen. 

 Diverse baten hoger. Oorzaak, overige opbrengsten, subsidies overheid ivm Corona. 

 Kantine inkomsten lager. Oorzaak, vroegtijdig sluiten kantine, geen toernooien. 
Lasten:  

 Personeelskosten lager. Oorzaak, vroegtijdig sluiten kantine, geen toernooien, vergoeding 
NOW. 

 Huisvestingskosten lager. Oorzaak, minder voetbal en zonnepanelen. 
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 Bestuur en commissies lager. Oorzaak, minder jeugd- en seniorenactiviteiten. 

 Kantinekosten lager. Oorzaak, vroegtijdig sluiten kantine, geen toernooien 
Balans: 

 Voorraden lager. Oorzaak, vorig jaar heel hoog door voorraad bierfusten. Dit jaar bierfusten 
geretourneerd. 

 Liquide middelen hoger en zeker gezond, ondanks het negatieve resultaat. 
Begroting: 

 Contributies lager. Oorzaak, niet volledig factureren tweede deel. 

 Subsidie gemeente hoger. Oorzaak,indexering vergoeding velden, subsidie jeugd. 

 Kantine inkomsten laag. Oorzaak, enkel begin seizoen open geweest. 

 Bijdragen overheid corona. 

 Lasten lager. Oorzaak, zelfde oorzaken als lasten resultatenrekening. 
 
Verder merkt Hans nog het volgende op: 

- De opbrengst van de kantine is in seizoen 2019-2020 behoorlijk minder. Dit heeft natuurlijk 
te maken met het sluiten van de kantine in verband met de lockdown. Helaas hadden we op 
het moment van sluiten nog 8 thuiswedstrijden tegoed, waaronder een aantal derby’s. Ook 
het bedrijventoernooi kon geen doorgang vinden. 

- De voorraad op de balans is behoorlijk lager. Dit komt omdat er op het einde van het seizoen 
de drank terug verkocht wordt aan de leverancier. Begin van het seizoen wordt opnieuw 
ingekocht. 

- De stand van de liquide middelen op de balans is goed, ook al lijkt dat anders door het 
negatieve resultaat. Afgelopen seizoen is er weer geïnvesteerd (o.a. terras en 
regeninstallatie).  

- 80% tot 90% van de uitgaven van de vereniging staan vast.  
 
Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat uit Bas Janssen en ArjanTheunissen. 
Bas geeft aan dat op 19 april 2021 de controle van de financiële stukken heeft plaatsgevonden.  
De getekende verklaring van de kascontrolecommissie wordt door Hans voorgelezen. Er zijn geen 
opmerkingen. 
Bas en Arjan blijven nog een jaar lid van de kascontrolecommissie. René Lambregts is 
plaatsvervangend lid. 
 
Ineke bedankt de financiële commissie. Deze commissie heeft afgelopen jaar heel veel extra werk 
geleverd met onder andere het aanvragen van subsidies.  

 
7. Bestuurlijke Zaken  

 
(Her)benoeming commissieleden 

 Commissie van Beroep: 
 Deze commissie bestond uit Jan Lamers en Marcel van Dijck. 

Harrie Janssen merkt op dat de Commissie van Beroep uit minimaal 3 leden hoort te bestaan. 
Harrie is bereid toe te treden tot de commissie. 
Hierover hebben we een opmerking gekregen van 2 van onze leden. Als Marcel van Dijck 
wordt gekozen als bestuurslid, mag hij geen zitting meer hebben in de Commissie van 
Beroep.  Ron Wabeke wil wel toetreden tot deze commissie. 
Deze commissie bestaat vanaf heden Jan Lamers, Harrie Janssen en Ron Wabeke. 
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 Jeugdcommissie: 
Deze commissie bestaat uit Oscar Klein (wedstrijdsecretaris jeugd), Miranda Coenen, Ramon 
van de Ven en Jeen Schiks (gedeeld voorzitterschap). 

 

 Technische commissie: 
De technische commissie bestaat uit Frank Wijers en Erwin Jansen.  
Ondersteunende rol: Marco Lamers, Peter ten Haaf en Hans Schiks.  

 

 Sponsorcommissie: 
De  sponsorcommissie bestond uit Geert Klaassen, Gerrie Vinck,  Jan Pouwels en Thijs 
Smeets.  
Ondersteunende rol: Hans Spit Sr.  
Thijn Hermsen en Rik Rütter willen graag toetreden tot deze commissie. 
 
Deze commissie bestaat vanaf heden uit Geert Klaassen, Gerrie Vinck, Jan Pouwels, Thijs 
Smeets, Thijns Hermsen en Rik Rütter. 
Ondersteunende rol: Hans Spit Sr. 

 

 Activiteitencommissie: 
Deze commissie bestaat uit de volgende leden: Mark van der Burg, Ramon van de Ven, Niek 
Linsen, Bas Jansen, Thijs Kusters, Guus Hawinkels en Jeroen Melis.  
Ondersteunende rol: Niels Wabeke. 

 

 Scheidsrechterscommissie: 
Deze commissie bestaat uit Bas van de Ende. 
Ondersteunende rol: Harrie Janssen en Jan Lamers. 

 

 Commissie ijsbaan (indien aan de orde): 
Jan Lamers, Jan Teerling, Joost ter Laak, Harrie van Mil en Gerrie Luppes.   

 

 Financiële commissie: 
Wouter Janssen, Nicoli Broers en Hans Boekholt. 

 

 Kascontrolecommissie: 
 Deze commissie bestaat uit Bas Janssen (2020/2021) en Arjan Theunissen (2020/2021). 
 Plaatsvervangend lid: René Lambregts (2021). 
 De leden van deze commissie worden gekozen voor 2 jaar. 
 
Noot betreffende de benoeming van commissieleden: 
De vermelde namen van de commissies zijn een momentopname (april 2021). Het is mogelijk dat zich 
gedurende het jaar wijzigingen in de samenstelling van commissies voordoen. 
Mochten er namen niet kloppen, dan dit graag doorgeven bij het bestuur. 
 
Verkiezing bestuursleden 
Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar als voorzitter, Ineke Lambregts.  
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar als bestuurslid tot einde seizoen 2021-2022, Frank Wijers. 
Kandidaatstelling bestuursleden: 
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Het bestuur stelt Frank Stoffele kandidaat voor de functie als voorzitter. 
Het bestuur stelt Marcel van Dijck kandidaat voor de functie van bestuurslid. 
 
Er is online gestemd voor de benoeming en herbenoeming. Stemmen was mogelijk tot en met 21 
april 2021. 
Er zijn in totaal 75 stemmen uitgebracht, waarvan 5 ongeldige: 3 dubbele stemmen en 2 niet 
stemgerechtigde (onder de 15 jaar zonder machtiging). 
De uitslag van de online stemming is als volgt: 

Naam Voor Tegen Geen mening Totaal 

Frank Wijers 68 1 1 70 

Frank Stoffele 70 0 0 70 

Marcel van Dijck 69 0 1 70 

 
Frank, Frank en Marcel worden gefeliciteerd. 
 

8. Rondvraag 
 
Harrie Janssen:  Bedankt Ineke voor de inzet als voorzitter. 

Stelt voor om de statuten van de vereniging te vernieuwen. Mogelijk 
hier een commissie voor maken, waarvan Harrie wel deel wil 
uitmaken. 
Ineke heeft dit als taak bij de overdracht naar de nieuwe voorzitter 
staan. Wordt vervolgd. 

Oscar Klein: Geeft het bestuur complimenten voor het mooie gepaste afscheid van 
Piet Willems op de accommodatie. 

Jan Lamers:  Bedankt Ineke voor de inzet als voorzitter. 
Wenst Frank veel succes met een moeilijke job bij een mooie 
vereniging. 

 
9. Sluiting 

Ineke sluit de laatste vergadering van haar 7-jarig voorzitterschap. Helaas geen fysiek afscheid, maar 
digitaal van achter een schermpje. Ineke had het liever in de kantine gedaan met een pilsje in de 
hand, proosten op de toekomst met een nieuwe voorzitter. Maar Ineke laat zich nog wel zien op het 
sportpark, als dat weer mogelijk is. Ineke bedankt iedereen die het haar mogelijk heeft gemaakt om 
voorzitter te zijn. Speciale dank aan alle vrijwilligers. 
Ineke draagt de voorzittershamer symbolisch over aan de nieuwe voorzitter, Frank Stoffele. Ineke 
wenst Frank veel succes als voorzitter van VV Heijen, samen met de overige leden van het goed 
samenwerkende bestuur. Ieder met zijn eigen specialiteiten en kwaliteiten. 
 
 


