Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 30 november 2018
1: Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
1a: Huldiging jubilaris
Wim Odekerken is 60 jaar lid van onze vereniging. Onze voorzitter houdt een korte toespraak en
dankt Wim dat hij al zo lang lid is van onze vereniging en overhandigt hem een pennenset plus
wat consumptiepenningen als blijk van waardering en een bos bloemen.
2: Afmeldingen
Afgemeld zijn: Dylan Galanakis, Patrick Henssen, Yoëll Henssen, Herman Vranken, Richie
Hotton, Ger Beckers, Peter Geenen, Sjaak Janssen, Peter Henssen, Hub Geenen, Stan Jennen,
Danny Beckers, Mil Franken, Huub Stevens, Ger en Lieke Deckers en Hub Pepels
3: Notulen jaarvergadering 25 mei 2018 (seizoen 2016-2017)
De notulen zijn ruim vóór de ledenvergadering gepubliceerd op de site en toegezonden aan de
leden waar een e-mailadres van bekend is.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan
de samensteller, secretaris Jo van Kempen.
4: Jaarverslag secretaris seizoen 2017-2018
Het verslag is ruim vóór de ledenvergadering gepubliceerd op de site en toegezonden aan de
leden waar een e-mailadres van bekend is.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
5: Financieel jaarverslag 2017-2018
De voorzitter geeft een financieel overzicht waaruit blijkt dat aan het eind van het seizoen het kas
en banksaldo € 94 minder bedraagt dan aan het begin van het seizoen. Dit geeft echter een
vertekend beeld omdat dit seizoen een bedrag van € 3.094 aan oude veld-huur aan de
Sportstichting is afgelost. Door deze aflossing kunnen we stellen dat het bestuur hard werkt aan
het schuldenvrij maken van de vereniging.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering.
6: Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissieleden Toon Bakkers en Wim Menten hebben de boekhouding
gecontroleerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. Er wordt daarom door de vergadering
decharge verleend aan het bestuur en aan de penningmeester met dank voor de verrichte
werkzaamheden. De voorzitter dankt nog eens onze voormalige penningmeester Wil Bakkers
voor het vele werk dat hij onder moeilijke omstandigheden voor onze vereniging heeft gedaan.
7: Benoeming leden kascontrolecommissie
Als nieuwe leden van de kascontrolecommissie stellen zich beschikbaar Jack Stans en Wim
Moelands. Reserve Toon Bakkers.
8: Herbenoeming bestuursleden
Ten Stans, Jan Scholte en Marco van Grol zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen
tegenkandidaten aangemeld zodat alle drie bestuursleden na verkiezing herkozen zijn.
Marcel Huijveneers, Jo van Kempen, Wil Zelis en Loek Beckers zullen na dit seizoen aftreden en
hun functie ter beschikking stellen.
9: Mededelingen
De voorzitter vermeldt dat er een investeringsschuld van € 15.700 is aan de gemeente in
verband met de keuze van de aangebrachte led- veldverlichting i.p.v. conventionele verlichting.
Dit is een investering die in 5 tot 7 jaren afgelost kan en mag worden middels verrekening
jeugdsubsidie die wij jaarlijks in mei mogen ontvangen.
Verder was er nog een schuld van € 4.000 aan de Sportstichting wegens achterstallige huur van
de velden voor de fusie. Met de deelterugbetaling in seizoen 2017 – 2018 van € 3.094,- en de

€ 4.000,- dit lopend boekjaar is dit nu in zijn geheel afgelost. Dat betekent dat er geen lopende
schulden meer zijn. De voorzitter heeft in de Algemene Ledenvergadering van mei 2018
aangegeven dat bij zijn vertrek de club zonder inkomsten 2 maanden vooruit kon, maar met deze
vervroegde aflossing is een belangrijker opdracht vervuld en dat is: geen schulden achterlaten.
Het bestuur gaat nu alles op alles zetten om weer te werken aan groei van “spaargeld”.
Voor de aflossing van de investeringsschuld aan de gemeente hebben we sponsoren kunnen
vinden die gezamenlijk een bedrag van € 15.000 ex BTW hebben binnengebracht. Dit bedrag is
op een aparte rekening weggezet en zal worden gebruikt voor de jaarlijkse aflossingen. We
hebben voor deze variant gekozen omdat de gemeente in haar voorwaarden heeft opgenomen
dat de gemeente in de toekomst kan besluiten om bij alle verenigingen (gratis) led-verlichting te
plaatsen. In dat geval zal de resterende schuld van onze vereniging worden kwijtgescholden. Het
is dus belangrijk om de aflossing over zoveel mogelijk jaren te spreiden. Dat we onze sponsoren
die dit mogelijk hebben gemaakt heel veel dank verschuldigd zijn moge duidelijk zijn. Een
applaus is dan ook zeker op zijn plaats. Dank aan: Mart Geers, Hurkmans, Bovitec, Pepels BV,
Rioolzorg PDL BV, WIJ Makelaars, LIKABO, Smit & Partouns en Wim en Julia Noblesse.
Het contract met InBev (drankleverancier) loopt in april 2019 af. De voorzitter geeft het advies om
geen (langdurige) contracten meer af te sluiten. En zeker geen leningen meer af te sluiten met
daaraan gekoppeld afnameverplichtingen. Daarnaast zullen dergelijke verplichtingen eerst altijd
aan de ledenvergadering voorgelegd moeten worden conform statuten.
Er moeten een nieuw contract worden afgesloten met onze hoofdtrainer voor het jaar 2019 2020.
Ook zullen we alle andere vrijwilligersfuncties weer moeten bespreken en afspraken maken voor
het nieuwe seizoen 2019-2020.
Tot slot wordt ook het jeugdplan toegelicht. Het bestuur zal zich over dit jeugdplan buigen en
beraden. Het hanteren van een jeugdplan wordt in elk geval door de vergadering toegejuicht.
10: Rondvraag
Otto Ernst:
Bij de fusie is toegezegd dat vol wordt ingezet op de jeugd. Hij noemt een aantal voorbeelden op
waaruit volgens hem blijkt dat dit in de praktijk niet zo is. Ook vindt hij dat er een vast
aanspreekpunt moet komen. Antwoord: klopt en hier wordt aan gewerkt middels toekomstig
nieuw jeugdbestuur.
Rob Kleine:
Rob vraagt of er een gesprek heeft plaatsgevonden met de jeugdspelers die zijn weggegaan? De
secretaris antwoordt dat alle spelers die zijn weggegaan hebben aangegeven dat ze de ambitie
hadden om op een hoger niveau te gaan spelen. We moeten dus gewoon zorgen dat onze jeugd
beter wordt.
Hij vraagt ook waarom er geen jeugdcoördinator is. Het antwoord van de voorzitter is dat er geen
geld voor is. Vrijwilligers zijn hiervoor ook niet te vinden althans niemand heeft zich voor deze
functie gemeld.
Tevens meld Rob dat de was van de jeugd niet goed droog is op zaterdag. Waarvan akte.
Wim Moelands:
Wim merkt op dat er nieuwe bestuursleden worden gevraagd maar dat recentelijk een potentiële
kandidaat, die het voorzitterschap ambieerde, zich heeft teruggetrokken. De voorzitter merkt op
dat de redenen hiervan mede in de persoonlijke sfeer liggen en dat hij de bewuste persoon daar
zelf naar moet vragen. Dat is niet aan het bestuur of de vergadering.
Tevens merkt Wim op dat een nieuwe trainer maar een passant is en moet voldoen aan een
beleidsplan, gemaakt door de vereniging. Antwoord voorzitter: er zal altijd een trainer aangesteld
worden die past bij de vereniging en die bij de voetbalvisie van de club en het bestuur past.
Ton Smits:
Ton vraagt of een hoofdtrainer verantwoordelijk is voor de elftallen 1 en 2? Dit is niet het geval.
De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor het eerste elftal en de trainer van twee is
verantwoordelijk voor zijn elftal, maar de hoofdtrainer bepaalt wel welke spelers voor een
wedstrijd van 1 (selectie team 1) in aanmerking komen.

Harry Bovy:
Harry merkt op dat verlenging van een contract met onze hoofdtrainer moeilijk wordt omdat na
een dienstverband van 2 jaren er wellicht een vast contract moet volgen.
Antwoord voorzitter: dit is bekend en het bestuur zal hierover een gedegen afweging maken en
de vigerende regels zeker in acht houden.
11: Afsluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng.
Geleen, 31 december 2018.
Jo van Kempen
Notulist

