Notulen ledenvergadering Voetbalvereniging Heeswijk 16 november 2017
Afmeldingen: Henny van Creij, Ad Verberk, Jan van Heeren, Dirk van Esch, Jo Manders,
Iwan van der Pas, Ad van Nuland en Maarten Lucius.
21:20 uur: Opening met woord van welkom door voorzitter Peer Verkuijlen. Een speciaal
woord van dank aan verschillende vrijwilligers die zich op een bijzondere manier inzetten
voor onze vereniging.
Algemeen
Sponsoren:
• Het sponsorcontract met Gebr. Dijkhoff & zn. is opnieuw voor 5 jaar getekend.
• Nieuwe kledingsponsor Van Tilburg Mode. (voorheen Sport 2000)
• Jumbo contract aangegaan.
• “Bord”-sponsoren zijn naast eerder genoemde sponsoren onmisbaar, onze dank
daarvoor.
Meisjes / damesvoetbal:
• Samenwerking aangegaan met Avesteyn.
• Begin huidige seizoen ook met de dames.
• Samenwerking verloopt onderling prima.
• Vanuit de aanwezigen wordt vernoemd dat er andere, minder positieve geluiden te
horen zijn over deze samenwerking. Mede door het samenstellen van recreatief en
een prestatief team zou het nu meer mogelijk om aan de wensen van speelsters
tegemoet te komen.
• Binnenkort vindt er een evaluatie plaats.
VOG: (Verklaring Omtrent Gedrag)
• Voornemens om voor alle leiders/vrijwilligers die met jongeren < 18 werken een VOG
verklaring aan te vragen.
• Bestuur gaat in overleg met Gemeente om de kosten hiervan op zich te nemen.
De notulen van de ledenvergadering d.d. 10-11-2016 zijn door de leden goedgekeurd.
Jaarverslag
Het jaarverslag van het seizoen 2016-2017, opgesteld door de secretaris, is voorgelezen en
door de leden goedgekeurd.
Kascommissie
• De jaarcijfers van vv Heeswijk zijn kritisch gecontroleerd door de kascommissie,
bestaande uit Dylan Davies, Frank Dobbelsteen en Toine Smulders.
• Deze commissie adviseert de leden tot goedkeuring.
• Complimenten voor de penningmeester voor zijn zorgvuldigheid en het feit dat zaken
goed op orde zijn.
• Wat betreft de voorzieningen voor het groot onderhoud ziet men graag een goed
onderhoudsplan voor de lange termijn. => Het bestuur heeft inmiddels besloten externe
hulp in te schakelen om dit plan op te stellen.
• De commissie constateert een terugloop in kantine inkomsten. Doet bij deze een oproep
aan eenieder om na te denken over (creatieve) inkomst verhogende activiteiten en deze
kenbaar te maken.
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• De zonnepanelen en “slim met gas’ worden speciaal vernoemd als financiële
bezuinigingsmaatregelingen, maar ook in het kader van duurzaamheid en zuinig omgaan
met energie. Waar mogelijk nog meer energie besparende initiatieven toepassen.
• Het volgende seizoen bestaat de kascommissie uit Tom Sleddens, Toine Smulders en
Frank Dobbelsteen. Glenn Cleerdin is gekozen tot het nieuwe plaatsvervangend lid.
Financiën
• Seizoen 2016-2017 is financieel positief afgesloten. Echter met een minder positief
resultaat dan het vorige seizoen.
• De jaarrekening van het seizoen 2016-2017, opgesteld door de penningmeester, is door
de leden goedgekeurd.
• De begroting voor 2017-2018 is toegelicht en goedgekeurd.
• Met ingang van het huidige seizoen 2017-2018 zijn de consumptieprijzen verhoogd.
• Contributie verhoging voor senioren met €10,- en de jeugd met €5,- is goedgekeurd.
• Niet spelende jeugdleiders zijn vrijgesteld van contributiebetaling (was voorheen €15,-) De
vereniging betaald voor deze leden het KNVB lidmaatschap, waarmee deze leden
automatisch zijn verzekerd.
• De zonnepanelen hebben 25% kosten bespaard. Wat gaskosten betreft is er bespaard
door een thermostaat op de ketels en door o.a. isolatie van de leidingen.
• De vereniging wil graag investeren in ledverlichting op het veld, maar is nog in gesprek
met de gemeente hierover, daar de armaturen van de gemeente zijn en we hun
medewerking nodig hebben om deze te vervangen.
• Het kunstgrasveld wordt in 2019 vervangen. VVHeeswijk betaald huur over de velden, de
gemeente betaald de aanleg/ vervanging.
Bestuur
• De leden herkiezen bestuurslid Gerard van Creij.
• Ad van Nuland is afgetreden, blijft wedstrijdsecretaris senioren.
• Marjolein Dijkhoff treedt af. Dank voor haar jarenlange inzet als secretaris.
• Mariette van der Pas is gekozen tot nieuwe secretaris.
• Het bestuur doet een oproep aan de leden voor de invulling van de vacature bestuurslid
hoofdbestuur.
Mededelingen
Schenking scheidsrechters
• Voorheen schonken de scheidsrechters hun vergoeding terug aan de club, waarvoor
o.a. de tablet voor is aangeschaft. Waarvoor dank.
• De nieuwe scheidsrechters zijn nodig en het is aan eenieder om de vergoeding zelf te
behouden of deze terug te schenken.
• Voor geïnteresseerden wordt er een scheidsrechters cursus aangeboden op kosten
van de club.
Stichting Dorpszeskamp HDL
• Een sportief en sociaal gebeuren, een prachtig evenement wat voor de club een mooi
bedrag in kas brengt. Organisatie is goed, de financiën zijn inzichtelijk. Dank voor
deze inzet.
De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zondag 7 januari 2018 om 15.00 uur. Er zal een
wedstrijd worden gespeeld tussen degenen die zich hiervoor aanmelden (of alsnog gevraagd
worden)
Leden administratie:
• Automatische incasso is van start gegaan
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• Meld je als lid tijdig af, uiterlijke afmelddatum staat op de site.
Cursus AED: wordt aangeboden. Ook voor de halfjaarlijkse herhaling
Aangekondigde bezuinigingen gemeentelijke subsidie sportverenigingen
Rondvraag/mededeling
• Nico v D.: Feliciteert voorzitter met 10 jaar voorzitterschap en gebr. Dijkhoff & zn. met
het feit dat deze al 17 jaar de hoofdsponsor van VV Heeswijk zijn. Dank voor het
(opnieuw) functioneren van de geluidinstallatie.
• Reinier vd H.: De netten van de voetbalgoaltjes zijn stuk, ook het aluminium vertoont
slijtage. Graag nieuwe goaltjes. => wordt toegezegd. Wie meldt de sportkampioenen
aan? => Joan vd Akker.
• Marijn vd h.: 30 nov. Kerstbingo. Jeugdhonk op hoek parkeerplaats wekt irritatie op;
smerig, onbehoorlijke teksten, vuilnis gestort. Wordt ook bezocht door inwoners van
andere gemeentes. Geen entree-visitekaartje voor VVHeeswijk, noch voor de tennisen de korfbalvereniging. Men voelt zich niet veilig. Verzoek aan gemeente om het
honk te verwijderen en hier extra benodigde parkeerplaatsen te maken. => bestuur
zal bij de gemeente hiervoor aandacht vragen
• Christel vd H.: dames 30+ heeft dringend nieuwe ballen nodig => wordt toegezegd.
• Mari M: verzoek om op de site te vermelden waar de dames voetballen (op VVH of
Avesteyn veld) => door op het rondje met de i te drukken, ziet men waar de dames
hun wedstrijd spelen.
Loting Kwis 2018, aanvang 20.30 uur
04/01  JO19-1 / Heeswijk 7 / Heeswijk 2 / JO19-2
11/01  Heeswijk 1 / Dames (1+2) / Heeswijk 8 / Avesteyn-Heeswijk MO19
18/01  Heeswijk 3 / Vrienden van Heeswijk / Heeswijk 6 / Heeswijk 4
26/01  dames 30+ / jeugdleiders / Heeswijk 5 / Heeswijk 9
23/02  Finale

Sluiting : 22.35 uur.
Dank voor je komst. Zijn er vragen of zit je ergens mee, wacht niet tot een volgende
jaarvergadering, maar kom er mee naar het bestuur.
Voor eenieder wordt er nog een hapje en een drankje aangeboden.
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