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1. Opening 
Christel Geerts opent de vergadering 20:10 uur. De agenda staat geprojecteerd op 
het scherm. 
 

2. Ingekomen mededelingen en afmeldingen 
Aanwezig  43 leden, 
Afmeldingen  13: Monique Verhulst, Liset van Iersel (moeder Fadi Loubida), 
Coenraad Meijer, Joost van Beek, Diana Veroude, Patrick Kokx, Noortje Roovers, 
Ray van de Berg, Jack Maas, Zoë van Ginneken, Hein van Bergen, jan Diepstraten 
en Wout Horsen. 
 
Geen Ingekomen mededelingen anders dan wat bij het volgende agendapunt is  
besproken. 
 

3. Mededeling vanuit het bestuur 
- Veiligheid en parkeerproblemen. 

Jeroen Bruins licht toe hoe de politiek de verkeersveiligheid en parkeerproblemen 
rond het sportpark gaat aanpakken. Concreet is er nog niets maar de plannen 
lijken in een ver gevorderd stadium.  

- Duurzaamheid en gezonde voeding. Wij zijn aangemeld bij de Groene Club die 
gaan onderzoeken waar en hoe wij als vereniging ons sportpark kunnen 
verduurzamen denk aan zonnepanelen, Led verlichting, verbeteren verwarming 
etc. Verder is er een enquête onder de leden gehouden waar behoefte aan 
gezonde voeding in de kantine is aan gegeven. Inmiddels hebben wij het broodje 
gezond op de kaart staan en overwegen we om in de weekenden gratis appels 
voor de kinderen ter beschikking te stellen. 

- VOG bestuursleden 
Naast alle leiders en trainers van kinderen waar we de VOG (verklaring omtrent 
gedrag) verklaring al hebben in gevoerd, gaan we ook zo’n verklaring voor de 
bestuursleden aanvragen. 

- Rookbeleid 
We hebben per 1 november het rookbeleid ingevoerd zodat op zaterdag als de 
jeugd speelt er tot 15:00 uur niet gerookt mag worden langs de velden en alleen 
nog op het terras. 

- Nieuw kleding contract 
Het huidig contract verloopt aan het einde van het seizoen, daarom zijn we ons 
aan het oriënteren voor het afsluiten van een nieuw kleding contract. 

- Vaststelling beleid rustende leden, trainingsleden en afmelden als lid. Contributie 
senioren, junioren, pupillen, vrouwen 30+, heren 45+ en EMC blijven gelijk, waar 
de penningmeester later nog op terug komt. 
 
Rustend lid: contributie verlagen naar € 50,- 
Als men door omstandigheden (langdurige blessure, studie, werk, zwangerschap 
etc.) een geheel seizoen niet kan voetballen, kan iemand hier aanspraak op 
maken. Het moge duidelijk zijn dat er geen wedstrijden gespeeld worden, er niet 
getraind wordt. De persoon in kwestie blijft wel lid van VV Bavel en dus ook lid 
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van de KNVB; 
 
Trainingslid: € 80,- 
Een trainingslid mag/kan onbeperkt trainen, maar speelt géén officiële 
wedstrijden. De reden van het feit dat men geen wedstrijden mag spelen ligt in 
het feit dat dit niet controleerbaar/beheersbaar is; 
 
Stage/studie/werk: Contributie zoals vermeld bij de leeftijdscategorie 
Gaat iemand voor langere tijd naar het buitenland voor stage/studie/werk etc., 
moet men dit van te voren melden bij de  ledenadministratie. Is deze periode 4 
maanden of langer dan wordt er 50% korting gegeven op de contributie; 
 
Blessure/zwangerschap: contributie zoals vermeld bij de leeftijdscategorie 
Als men vanwege een langdurige blessure of bij zwangerschap tijdens het 
seizoen 4 maanden of meer niet deelnemen aan wedstrijden, moet men dit 
melden aan ledenadministratie. Contributiekorting van max. 50%; 
 
Lid worden tijdens het seizoen: 
Lid worden voor 1 januari  volledige contributie 
Lid worden na  1 januari  helft van de contributie 
 
Afmelden tijdens het seizoen zonder een geldige reden zoals hierboven vermeld 
Na 15 september betaald men de volledige contributie. 
Voor 15 september alleen de administratiekosten (afdracht KNVB) van € 25,- 
wordt in rekening gebracht. 
 
Na een aantal vragen en toelichting van het bestuur gaat de vergadering akkoord 
met het voorstel van het bestuur. 
 

4. Notulen vorige jaarvergadering 
De notulen van de ALV van 12 november 2018 zijn bij de uitnodiging gevoegd. De 
aanwezige leden hadden geen op- en aanmerkingen op de notulen, notulen zijn dus 
akkoord. 
 

5. Jaarverslag secretaris (Jack) 
Jack presenteert het jaarverslag met de onderstaande punten. 
- Sportieve prestaties 
- Aantal leden & team 
- Bestuur & commissies 

Organogram getoond en overleg structuur. 
- Gerealiseerd 2018-2019 

Bestuurswisseling,  
Geheel nieuwe sponsorcommissie,  
Nieuwe AED geplaatst en AED cursus gevolgd door +/- 12 vrijwilligers,  
Ballenhok 
 
Opmerking Piet Laming: De AED is niet bereikbaar als alles op slot is, moeten we 
daar geen andere locatie voor kiezen  bestuur zal dit overleggen maar tijdens 
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trainingen en wedstrijden is de ruimte niet op slot en als we de AED buiten 
ophangen zijn we er niet zeker van dat hij niet gestolen wordt. 

- Plannen 2019-2020 
Nieuw sponsorcontract kleding,  
Parkeerproblemen en verkeersveiligheid,  
Groene vereniging (verlichting B veld),  
Aankleding kantine 

- Verbeterpunten 
Elkaar aanspreken, opruimen materialen binnen en buiten, fietsen geplaatst voor 
het hek. 
 

6. Jaarverslag penningmeester (Ton Bogers) 
Ton heeft samen met Mark van Gils in een presentatie een financieel jaarverslag 
samengesteld, wat door Ton is gepresenteerd. 
- Balans (Activa) 
- Overzicht Activa 
- Opbrengsten 
- Balans (Passiva) 
- Resultaat 
- Opbrengsten 
- Uitgaven 
- Begroting Uitgaven 
- Begroting Inkomsten 
 
Tijdens de presentatie zijn er diverse vragen gesteld welke door Ton direct zijn 
beantwoord. Onderstaande vraag van Toine heeft nog aandacht bij het bestuur. 
- Waarom moeten wij de kleding al na 3 jaar vervangen, de kleding is nog netjes en 
de afschrijving van het kledingfonds loopt 5 jaar? 
 kledingcontract is indertijd zo opgesteld met Brandsfit voor het nieuwe contract 
zullen we een langere periode voorstellen en overwegen. De sponsorcontracten 
lopen bovendien nu ook slechts 3 jaar. 
 
Conclusie: Vereniging is financieel gezond. 
 

7. Vaststellen van de begroting (Ton) 
De begroting heeft Ton in de voorgaande presentatie meegenomen. 
 

8. Vaststellen contributie (Mark, Ton) 
Gezien de positieve financiële cijfers ziet het bestuur geen noodzaak om de 
contributie te verhogen. 
 
Voor de vergadering verder gaat met punt 9 en volgend is er een korte pauze van 10 
minuten ingelast. 
 

9. Verslag kascommissie: (Roeland Verbeet, Robin Adriaansen en Erik Meijerink)  
Roeland leest onderstaande verklaring voor die ook aan het bestuur is overhandigd. 
 
De kascommissie verklaart hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende 
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op de exploitatie over het seizoen 2018-2019 en de balans per 30-06-2019 van v.v. 
Bavel te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 
De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering daarom om het bestuur decharge 
te verlenen voor het gevoerde beleid over het seizoen 2018 – 2019. 
 
We willen de penningmeesters twee tips meegeven ter verbetering: 
- Concretiseer de omschrijvingen van de overboekingen tussen de diverse eigen 
bankrekeningen. 
 
- Bied de Kascommissie de mogelijkheid om haar werkzaamheden digitaal uit te 
voeren. Dat komt de efficiency ten goede. 
 
Vergadering verleent het bestuur decharge. 
 

10. Verkiezing kascommissie 
Robin en Erik zijn bereid om ook volgend jaar de kascontrole uit te voeren, Roeland 
heeft het 2 jaar gedaan dus voor Roeland zoeken we een vervanger. Toine Carton 
meldt zich aan om met Robin en Erik deze taak volgend seizoen op zich te nemen. 
De vergadering is hiermee akkoord. 
 

11. Aftreden en voordracht nieuwe bestuursleden 
- Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar 
 Jack Jansen 
- Aftredend en niet herkiesbaar 
 Hans van Nijnatten 
 
Voorgedragen 
 Pierre Fens (bestuurslid gebouwen en gemeente) 
 
De vergadering heeft gestemd en gaat akkoord: 
- met de herverkiezing van Jack als secretaris; 
- de verkiezing van Pierre als bestuurslid; 
- voor Hans gaat nog vervanging worden gezocht. 

 
De stembriefjes zijn nog in het bezit van de secretaris (Jack Jansen). 
Pierre heeft zich kort voorgesteld aan de vergadering. 
 

14. Rondvraag: 
Bob van de Wiel: 
Kunnen de wedstrijden op zondag om 9:45 uur beginnen en de volgende om 12:15 
uur zodat de teams meer tijd hebben voor hun warming-up op de velden. Jean Pierre 
Huijskens sluit zich bij de vraag van Bob aan. 
 Goed voorstel, het bestuur neemt dit op in de volgende bestuursvergadering. 
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Ton Bijl: 
Ton stelt voor om in het kader van duurzaamheid zonnepanelen op het park te 
installeren, dit is een investering die in 10 jaar tijd kunt terug verdienen. 
 Pierre ligt toe dat we er al mee bezig zijn, maar dat er tussen de tennis en de 
voetbal hoge bomen staan waardoor de opbrengst gering zal zijn. 
 
Vergadering sluit om 21:23 uur. 


