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Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van VV Heijen 
 
Datum:  donderdag 3 februari 2022 
Locatie:  kantine VV Heijen 
Aanwezig: 34 personen   
Afmeldingen: Cor Klaassen, Marco Roelofs, Thijn Hermsen, René Lambregts, Bas van de Ende, Ad 
van Zitteren en Bas Koenen. 
 

1. Opening 
 
Voorzitter Frank Stoffele opent zijn eerste Algemene Ledenvergadering. De vergadering is weer 
vanwege de Corona-maatregelen uitgesteld, maar nu kunnen we van start gaan. 
Vanuit het bestuur sluiten Frank Wijers, Ramon van de Ven en Wouter Janssen digitaal aan. 
 
Frank vraagt de leden of er punten zijn die aan de agenda moeten worden toegevoegd. 
Als agendapunt wordt Veld 2 toegevoegd. 
 

2. Mededelingen door het bestuur 
 
Frank noemt de namen van leden die zich afgemeld hebben (zie bovenstaand).  
 
Vorig jaar 22 april was het dan zover, eindelijk kon Ineke het stokje overgeven, na ruim 7 jaar 
voorzitterschap. Geen groots afscheid ook weer in verbant met de Corona-maatregelen. Dit staat dit 
jaar nog wel gepland. 
 
In 2022 kent VV Heijen de volgende jubilarissen:  
50 jaar:  Jac Schonenberg 

Ger Robben. 
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. Ook hier komen we op 
een later moment dit jaar op terug. 
 
Het was een raar jaar, weinig voetbal, veel Corona. Wat is er wel door gegaan: 
Heijen 750 jaar waar Jan Lamers met nog een paar andere vrijwilligers een prachtige presentatie van 
onze club hebben neergezet. 
De vorige vergadering hebben we besloten om de statuten te vernieuwen naar aanleiding van een 
opmerking van Harrie Janssen. Harrie heeft een voorstel van de statuten inmiddels in een nieuw jasje 
gegoten. Na akkoord door het bestuur gaan ze naar de KNVB, waarna er binnen de vereniging over 
moet worden gestemd. Dit willen voor het einde van dit seizoen nog rond hebben. 
Verder zal het niemand ontgaan zijn dat er in Heijen van alles gebeurd omtrent woningbouw, ook is 
daar de locatie van het sportpark voorbij gekomen. We ontkomen er niet aan als deze trend zich 
doorzet. Waarin ledenaantallen teruglopen en we steeds meer problemen krijgen om de elftallen 
rond te krijgen voor zowel de jeugd als ook de senioren.  Helaas hebben we dan enkele weken 
geleden moeten besluiten om het 3e elftal uit de competitie te nemen. Er zijn ook al gesprekken 
geweest met betrokken Heijenaren om de locatie van het sportpark te bespreken als mogelijke plek 
om in de toekomst aan woningbouw te denken. Het is zeker niet zodat dit al beslist is, maar er wordt 
wel over nagedacht. 
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Ook zijn er gesprekken gaande met Vitesse 08 over een eventuele samenwerking in de toekomst, dit 
is nog allemaal in de beginfase, maar we moeten toenadering zoeken om onze jeugd en senioren ook 
in de toekomst de mogelijkheid te geven om te blijven voetballen en sporten. 
 

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 22 april 2021. 
 

De notulen worden verder zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de notulist 
 

4. Jaarverslagen algemeen en jeugd seizoen 2019-2020 
 
Beide jaarverslagen, opgesteld door Jeen Schiks (jeugd) en Marcel van Dijck (algemeen)  staan sinds 
deze week op website. Over beide jaarverslagen zijn geen opmerkingen en dus worden ze bij deze 
vastgesteld met dank aan de samenstellers. 
 

5. Financiële Zaken  
 
Wouter Janssen presenteert de financiële cijfers van seizoen 2020-2021.  
Baten: 

 Sponsorgelden hoger. Oorzaak, meer reclameborden, dankbaar voor loyaliteit. 

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

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

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

 Bestuur en commissies lager. Oorzaak, minder jeugd- en seniorenactiviteiten. 

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

 Liquide middelen nog steeds hoog en gezond, nauwelijks gewijzigd. 
Begroting: 

 Uitgangspunt is dat de situatie blijft zoals die nu is. Gezien de omstandigheden is het erg 
lastig om van een andere situatie uit te gaan. De begroting is conservatief opgesteld. 

Algemeen: 

 Ondanks de omstandigheden is het gelukt om een marginaal positief resultaat te boeken. 
Het is wel belangrijk om te onthouden dat dit niet was geluk zonder de loyaliteit van zowel 
de sponsoren als de leden. Ook speelde de overheid een grote rol d.m.v. diverse subsidies.  

 
Mark Wit heeft een vraag over de inkomsten van de kantine. Deze lijken begroot behoorlijk hoger 
dan afgelopen seizoen. Nicoli merkt hierover op dat er is uitgegaan van de situatie zoals die nu is. De 
inkomsten tot nu en daarbij trainingen op donderdagavond en de thuiswedstrijden die nog gespeeld 
moeten worden opgeteld. Daarbij is het natuurlijk zo, dat als de inkomsten tegenvallen de uitgaven 
(inkoop) ook lager zijn. 
 
Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat uit Bas Janssen en ArjanTheunissen. 
Op 31 januari 2022 heeft de controle van de financiële stukken plaatsgevonden door Bas en Arjan.  
De getekende verklaring van de kascontrolecommissie wordt door Frank voorgelezen. Er zijn geen 
opmerkingen. 
Frank bedankt de financiële commissie.  



   

Notulen algemene ledenvergadering 3 februari 2022  3 

 
 

 
6. Bestuurlijke Zaken  

 
Zoals bekend zullen Frank Wijers en Niels Wabeke gaan stoppen als bestuurslid van VV Heijen. Frank 
staat stil bij het afscheid van beide heren en overhandigd een bloemetje namens de vereniging. 
Frank Wijers: bestuurslid sinds 2010, lid van de commissie Technische Zaken. 
Niels Wabeke: bestuurslid sinds 2019, lid van de commissie Algemene Zaken. 
 
Verkiezing bestuursleden 
Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar als bestuurslid, Niels Wabeke.  
Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar als bestuurslid, Frank Wijers.  
 
Kandidaatstelling bestuurslid: 
Het bestuur stelt Frans Gijsberts kandidaat voor de functie van bestuurslid. 
 
Er is gestemd voor de benoeming van Frans. 
Er zijn in totaal 34 stemmen uitgebracht 
De uitslag van de online stemming is als volgt: 

Naam Voor Tegen Geen mening Totaal 

Frans Gijsberts 32 0 2 34 

Frans wordt gefeliciteerd. 
 
(Her)benoeming commissieleden 

 Commissie van Beroep: 
 Deze commissie bestaat uit Jan Lamers, Harrie Janssen en Ron Wabeke. 
 

 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.  
Frans Gijsberts zal in deze commissie Frank Wijers gaan vervangen. 

 

 Sponsorcommissie: 
De  sponsorcommissie bestaat 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.  
 

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

Deze commissie bestaat vanaf heden uit René Lambregts en Daan van de Venne . 
Plaatsvervangend lid: Henri Burgman. 

 
Noot betreffende de benoeming van commissieleden: 
De vermelde namen van de commissies zijn een momentopname (februari 2022). 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. 
 
Aan het einde van het seizoen gaat Stella Roodbeen stoppen met de werkzaamheden voor VV Heijen. 
Stella verzorgde de ledenadministratie en gegevens invoer op Sportlink. Vanaf volgend seizoen 
hebben we hier een nieuwe vrijwilliger voor nodig. 
Kandidaten kunnen zich melden bij een bestuurslid. 
 

7. Vrijwilligersbeleid 
 
Bij de uitnodiging voor de ALV is al een stukje geplaatst over het nieuwe vrijwilligersbeleid wat we als 
VV Heijen willen gaan opzetten. Onder begeleiding van Joey Rutten van Gennep Doet Mee gaan we 
bekijken of we een vrijwilligersbeleid op papier kunnen zetten. We zijn hiervoor op zoek naar een 
aantal leden die dit mee willen gaan oppakken. Het gaat om 3-4 bijeenkomsten. 
Aanmelden kan via een bestuurslid. 
 
Verder is op dit moment de kantine een aandachtspunt. 
De bezetting op zondag wordt geregeld via schema in de apps van de teams. We moeten dit samen 
zien op te lossen, samen kijken naar oplossingen, elkaar vervangen. We zijn nog op zoek naar een 
vrijwilliger die daar mogelijk iets meer in wil betekenen. Er is binnenkort een verkennend gesprek. 
 

8. Veld 2 
 
Vanuit de leden is dit agendapunt toegevoegd.  
Veld 2 is op dit moment slechter dan een aantal jaren geleden, hoe kan dat? 
Albert geeft aan hiermee bezig te zijn. Waarschijnlijk moet er ander en groter onderhoud op dit veld 
worden gepleegd. Maar daar heb je 10 weken voor nodig, en het is de vraag of we die tijd nog in het 
voorjaar krijgen. Het is onder de aandacht. 
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9. Rondvraag 
 
Harrie Ronnes:   Vraagt voor aandacht bij het aanleveren van de tassen met shirts. 

Er zitten shirts en broeken in de tas die er niet in thuishoren. Graag alleen in 
de tas wat erin thuishoort. Graag droge spullen in de aparte tas, zodat deze 
niet gewassen hoeven te worden. Daarnaast graag doorgeven als er een 
wedstrijd op een door-de-weekse dag plaatsvindt. 

 
Ron Wabeke: Vraagt hoe het zit met het bord: VV Heijen speelt tegen…… 
 Het bord staat op dit moment bij de voetbalvereniging. We zijn op zoek naar 

een geschikte plaats voor dit bord. 
 
Erwin Janssen: Geeft aan om studenten te betrekken bij het nieuwe vrijwilligersbeleid. Het is 

een mooie studie-opdracht voor spelers binnen de vereniging. 
 
Oscar Klein: Geeft aan het jammer te vinden dat er een team is teruggetrokken uit de 

competitie. Hij maakt zich zorgen over met name Heijen 2. Vindt dat de 
jongere spelers moeten kunnen blijven trainen en voetballen. 

 
Hans Schiks: Vraagt of het bestuur al weet wat er met het jubileumfeest gedaan gaat 

worden. Dit ook in verband met het toernooi voor VE op zondag 19 juni 2022. 
 Dat is op dit moment nog niet precies bekend. Wordt geagendeerd in de 

bestuursvergadering. Ook de activiteitencommissie zal hierin betrokken gaan 
worden.  

 Niels Wabeke geeft aan dat het plan er nog steeds ligt, wordt alleen ivm 
Corona-maatregelen telkens opgeschoven. 

 
 Vraagt waar bestellingen van materialen gedaan moeten worden (nadat René 

en Marco zijn gestopt). 
 Bestellingen van materialen lopen nog steeds via René Lambregts. 
 
Geert Klaassen: Geeft complimenten aan de nieuwe voorzitter, maar zou in het vervolg wel 

een microfoon gebruiken. 
  Vraagt aandacht voor het gebruik van de verlichting tijdens de training. Niet 

beide velden verlichten als dit niet nodig is. 
 

10. Sluiting 
 
Frank sluit de vergadering. 
 
 
 


