
Notulen ledenvergadering Voetbalvereniging Heeswijk 5 november 2015 
 
De notulen van de ledenvergadering d.d. 6 november 2014 zijn door de leden goedgekeurd. 
 
Algemeen 

 Marc van de Ven zal het huidige seizoen 2015-2016 als hoofdtrainer aanblijven. 

 In de kantine zal het meubilair worden vervangen, te weten de barkrukken, tafels en 
stoelen. Rien van Daal leidt dit project en kan daarbij hulp gebruiken. 

 De club is energiebewust. We zijn reeds begonnen met automatische verlichting in de 
kleedlokalen. Verdere ontwikkelingen zouden kunnen zijn dat we overgaan op 
ledverlichting, dat we zonnepanelen installeren en/of robotmaaiers aanschaffen. 
 

Jaarverslag 
Het jaarverslag van het seizoen 2014-2015, opgesteld door de secretaris, is door de leden 
goedgekeurd. 
 
Kascommissie 

 De jaarcijfers van vv Heeswijk zijn gecontroleerd. De kascommissie, bestaande uit Michel 
van Druenen, Camiel van Doorn en Dylan Davies, heeft hierover geen opmerkingen en 
adviseert de leden tot goedkeuring.  

 Michel van Druenen geeft de penningmeester nog als aanbeveling om de contributie van 
de pupillen niet te veel te laten stijgen, zodat een gezin niet de voorkeur geeft aan 
Avesteyn om financiële redenen.  

 Het volgende seizoen bestaat de kascommissie uit Camiel van Doorn, Dylan Davies en 
Frank Dobbelsteen. Frank vervangt Turgay Arslan die vorig jaar als plaatsvervangend lid 
is gekozen, maar vanaf dit seizoen geen lid meer is. Toine Smulders is gekozen tot het 
nieuwe plaatsvervangend lid. 
 

Financiën  

 Seizoen 2014-2015 is financieel positief afgesloten. 

 De jaarrekening van het seizoen 2014-2015, opgesteld door de penningmeester, is door 
de leden goedgekeurd. 

 Op een vraag van Mitchel Dijkhoff, waarom er geen bordsponsors bij het kunstgrasveld 
hangen, antwoordt de penningmeester dat het hoofdveld nog niet vol hangt dus dat het 
(nog) niet nodig is om het kunstgrasveld daarvoor te gebruiken. Zodra de situatie zich 
voordoet, zullen de mogelijkheden voor het benutten van het kunstgrasveld worden 
bekeken.  

 
Bestuur 

 De leden herkiezen Joeri Dobbelsteen, Tom Vermeulen en Ilse Brekelmans als 
respectievelijk penningmeester en bestuursleden. 

 Joan van de Akker en Thijs van Roij worden door de leden aangesteld als bestuursleden. 
Joan is de nieuwe voorzitter van het jeugdbestuur en Thijs is het aanspreekpunt van de 
commissie Voetbalzaken. 

 
Jeugdafdeling 

 De jeugdafdeling binnen vv Heeswijk heeft een nieuwe structuur gekregen. Het bestaat uit 
het jeugdbestuur en de commissie Voetbalzaken. Nu de voorzitter van het jeugdbestuur 
en het aanspreekpunt van de commissie Voetbalzaken plaatsnemen in het hoofdbestuur, 
houden we de lijnen kort en wordt de jeugd bij het hoofdbestuur betrokken.  

 
Ledenonderzoek 

 Onder de leden is een digitale enquête over de vereniging uitgezet. Ilse Brekelmans heeft 
de resultaten hiervan toegelicht. De belangrijkste bevindingen zullen bij verschillende 



commissies binnen de vereniging worden uitgezet om daarmee aan de slag te gaan in het 
huidige seizoen. 
 

Evenementencommissie 

 De voorzitter van de evenementencommissie, Linda van Driel, legt de leden uit wat de 
commissie zoal doet. Het ledenonderzoek heeft positieve reacties opgeleverd voor de 
evenementencommissie en daar zijn ze blij mee. Het huidige seizoen wil de commissie 
starten met ‘The Battle of the Club’, inhoudende dat een team met een startbedrag van 
het bestuur een zondagmiddag invult met een festiviteit. Het team met de meeste omzet 
wint de wedstrijd en krijgt een beloning in de vorm van consumpties of een barbecue. 
Verder informatie hierover volgt nog. Daarnaast gaat de commissie bij de leiders van de 
seniorenelftallen peilen of er animo is voor een carnavalsavond. 
 

Mededelingen 

 De Raad van Toezicht Stichting Dorpszeskamp HDL maakt kenbaar een positief verslag 
te hebben uitgebracht over de Stichting. 

 Het hoofdbestuur bedankt de Stichting Dorpszeskamp HDL, de organisatie van het 7x7-
toernooi en de Vrienden van vv Heeswijk voor de inkomsten die zijn realiseren voor de 
club. 

 De vergoeding aan de scheidsrechters is door de scheidsrechters omgezet in een 
schenking voor de vereniging. Hiervan is zijn de scheidsrechterslokalen opgeknapt. Het 
bestuur bedankt hen hiervoor. 

 De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zondag 3 januari 2016 om 15.00 uur.  
 

Rondvraag 

 Niels van Helvoort vraagt naar de voortgang van het pannaveldje. Tom Vermeulen 
antwoordt dat eerdere offertes op niets zijn uitgelopen, waardoor we opnieuw zijn 
begonnen. Stijn van Lankveld gaat het project leiden en de Vrienden van vv Heeswijk en 
de Stichting Dorpszeskamp HDL zullen geld vrijmaken. De financiën zijn hierdoor bijna 
rond. Daarnaast heeft de tennisvereniging inmiddels toestemming gegeven voor het 
gebruik van hun grond.  
 

Loting Kwis 2016 
07/01  Heeswijk 1 – jeugdleider – Heeswijk 6 – Heeswijk A1 
14/01  Heeswijk 3 – Heeswijk 7 – Vrienden vvH – Heeswijk 8 
21/01  Heeswijk 35+ – Dames – Heeswijk 5 – Heeswijk zaterdag 
28/01  Heeswijk 2 – Heeswijk 4 – Heeswijk A2 – Dames 30+ 
26/02  Finale 


