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Notulen ledenvergadering Voetbalvereniging Heeswijk 14 november 2019 
 
Afmeldingen: Nico van Doorn, Camiel van Doorn en Coert van Steenbergen.   
 

1. Opening 21.15 uur, woord van welkom door voorzitter Peer Verkuijlen. Een druk 
bezochte ledenvergadering . 

2. Mededelingen: wie graag een opleiding tot trainer wil gaan volgen, kan zich meden 
bij het bestuur. De opleiding wordt door VVH vergoed. Trainers van team 1-2-3, 
krijgen een vergoeding indien men de juiste papieren hiervoor heeft behaald.  

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 8-11-2018: geen opmerkingen, bij deze 
vastgesteld.  

4. Vaststellen (aanpassingen) Huishoudelijk reglement: geen opmerkingen, bij deze 
vastgesteld.  

5. Vaststellen alcoholbeleid: geen opmerkingen, bij deze vastgesteld.  
6. Vaststellen aannamebeleid: geen opmerkingen, bij deze vastgesteld.  
7. Vaststellen jaarverslag 2018-2019: aanpassing jeugd-bestuursleden, na wijziging 

vastgesteld / goedgekeurd. 
8. Vaststellen financieel jaarverslag: na een korte toelichting worden het verslag en 

de begroting vastgesteld / goedgekeurd. Het komende seizoen wordt er gesproken 
over een verhoging van de contributie in 2020-2021. Indien je dit nog niet gedaan 
hebt, graag zorgen voor automatische incasso van de contributie. Wil je je afmelden 
als lid, doe dit vóór 15 mei.  

            Bevindingen Kascommissie: helder, duidelijk financieel verslag, alles netjes in  
            orde. 
            Verkiezing kascommissie: blijvend lid Tom Sleddens, aftredend Frank Dobbelsteen,  
            toegevoegd als nieuw lid: Dirk Verdonk, reserve lid: Cas van Alebeek.   

9. Raad van toezicht Zeskamp: De 6-kamp is ondergebracht in een aparte stichting. 
VVH  heeft met 2 bestuursleden toezicht daarop. Een goede gezonde organisatie. De 
financiële rapportage is goedgekeurd door het hoofdbestuur.   

10. Verkiezing van de bestuursleden:  
• Aftredend en niet herkiesbaar: Joan van de Akker, Erik aarts, Gerard van Creij en 

Peer Verkuijlen. Joan en Peer blijven nog aan tot januari 2020.  
• Nieuw voorgedragen bestuurslid Bart Naus, met instemming van de leden, 

gekozen. Bart gefeliciteerd met je benoeming als bestuurslid Terrein en 
accommodatie.  

• Vacatures : 
- Voorzitter 
- Bestuurslid voor wedstrijd/ tuchtzaken (i.s.m. Ad van Nuland als 

wedstrijdsecretaris)  
- Bestuurslid jeugd.  

Vraag aan aanwezigen om oren en oren open te houden, mee te denken. Meld je bij 
het bestuur, pak die uitdaging.  

11. Nieuwjaarsreceptie, 5 januari 2019. Nog niet bekend welke teams er die dag tegen 
elkaar spelen. Meld je bij Koen Heesakkers als er (bestaande of nog niet bestaande) 
teams zijn die willen spelen.  

12. Loting quiz avonden: 36ste quiz avonden, elke avond begint om 20.30 uur. Winnaar 
van elke quiz avond gaat naar de finale. Data met deelnemers komt op de site te 
staan.  

13. Rondvraag 
De parkeerplaatsen zijn een doorn in het oog, onveilige situatie, overvol. Samen met 
Korfbalclub Altior en tennisclub de Ballendonk zal er overleg plaatsvinden met de 
gemeente. Daarbij zal de gemeente het voortouw nemen.  

14. Toekomstvisie VVHeeswijk:  
            Met behulp van smartphones werd er door 73 aanwezigen gereageerd op een  
            twintigtal stellingen. Niet iedereen reageerde binnen de tijd die er voor stond, aantal  
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            kan dus afwijken. De reacties van alle aanwezigen helpen uiteindelijk bij de  
            ontwikkeling van een toekomstvisie voor onze voetbalclub. 

1. VVHeeswijk is een club waar iedereen welkom is: 63x ja, 7x  nee 
2. Ik ben een vrijwilliger: 35x nee, 36x ja 
3. We hebben voldoende vrijwilligers: 1x ja, 32x  nee, we komen nu al tekort, 29 

x nu voldoende maar over een paar jaar niet meer, 6x ik weet het niet 
4. Leeftijd aanwezigen:10x tussen 15-25, 33 tussen 25-40,19x tussen 40-60, 5x 

60+  
5. Onze club moet rookvrij worden: 31x nee, 38x ja 
6. We moeten meer samenwerken met Avesteyn: 23 x nee, 41x ja 
7. Het 1ste moet minimaal 2de klasse spelen: 46x nee, 19x ja 
8. Over een jaar of tien heeft VVHeeswijk fors minder leden: 10x dat kan niet  

anders, 29x ik denk dat het ledenaantal stabiel blijft, 16x dat niet, maar wel 
minder jeugdleden, 2x dat niet, maar wel veel minder senioren. 

9. We moeten meer doen met onze buren Ballendonk en Altior: 13x nee, 53x ja 
10. Als vrijwilliger word je voldoende gewaardeerd: 22x nee, 44x ja 
11. Ik voel me thuis bij VVHeeswijk: 2x nee, 60x ja 
12. Het lijkt me leuk om in het bestuur te zitten of voorzitter te worden: 40x nee, 

22x ja. 
13. VVHeeswijk moet een gezonde sportclub worden: 31x nee, 33x ja 
14. Ik wil wel vrijwilliger worden: 12x gaat me niet lukken, 9x wel als het iets 

tijdelijks is of af en toe, 31x ja, 11x weet ik nog niet, maar wil er over 
nadenken. 

15. Er zijn genoeg feesten en evenementen door het jaar heen: 31x nee, 31x ja. 
16. In de kantine hangt een gezellige sfeer: 36x meestal wel, 6x meestal niet, 1x ik 

kom er (bijna) nooit, 20x dat wel, maar er is meer uit te halen 
17. De entree van ons sportpark ziet er mooi uit: 31x nee, 30x ja. 
18. Trainer en coaches moeten beter ondersteund worden: 6x nee, 56x ja. 
19. Voeg de jeugdafdelingen van VVH en Avesteyn samen: 20x nee, 40x ja. 
20. Ik ben over 25 jaar nog steeds lid van VVHeeswijk: 9x nee, 52x ja. 

          
   Aanvullende reacties op de stellingen, nadat eenieder zijn stem had uitgebracht:  

- Voor de jeugd van 12 jaar en ouder zijn er te weinig vrijwilligers, het wordt 
vaak door ouders opgevangen. Het komt ook vaak op dezelfde mensen neer. 

- Evenementencommissie: een aantal leden gaan stoppen, ondanks oproep 
geen nieuwe aanwas. De extra activiteiten vormen een belangrijke kracht 
binnen de club, zorgen voor verbinding binnen de club maar ook daarbuiten. 

- Er zijn zorgen over het bijhouden en onderhouden van de accommodatie.  
- Een rookvrije club: start op de zaterdag bij de jeugd. Ook mensen met een 

“rookverslaving” zijn welkom, deze mensen behouden voor de club. Maak een 
tussenstop naar het rookvrij maken, breng nuances aan. 

- Grote meerderheid voor een samenwerking met Avesteyn in de toekomst.. De 
derby blijft trekken. Samenwerking starten bij de allerjongste jeugd.  

- Minimaal in de 2de klasse voetballen: als ambitie prima, als doelstelling is het 
afhankelijk van de ontwikkelingen in de toekomst.  

- VVH moet een gezonde sportclub zijn/ worden: er is voldoende keuze voor 
eenieder, niet opdringen.  

- Voldoende evenementen: bij vrijwilligersavond valt de opkomst tegen. Ideeën 
zijn welkom bij de commissie.   

- Een gezellige sfeer: er is meer uit te halen (denk aan aankleding)  
- Fysieke (buiten)entree is uitnodigend/ mooi: poort heeft emotionele waarde.is 

bij velen niet bekend, mogelijk eens een stuk hierover op de site plaatsen.  
Steigerpijpen fietsenstalling oogt niet fraai, bestrating is aan opknapbeurt toe, 
de vele fietsen geven geen fraai beeld.  
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Sluiting door de voorzitter:   
Een constructieve avond, waaruit uiteindelijk een stappenplan voor de toekomst van 
VVHeeswijk uit voortvloeit.  Deze ledenvergadering was een prettige manier om samen iets 
te bespreken, om te komen tot, om je als lid gehoord te voelen.  
Dank voor ieders aanwezigheid en bijdrage.   


