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Notulen online ledenvergadering Voetbalvereniging Heeswijk 21 april 2021 
 
Afmeldingen: Iwan vd Pas, Elrie vd Geijn, Erik Aarts, Mari Manders, Peter Tips, Tom 
Sleddens, Jos van der Pas. 
Er zijn 23 deelnemers aan de vergadering.    
 

1. Opening 19.40, woord van welkom door voorzitter Peer Verkuijlen. De vergadering 
wordt opgenomen, in verband met privacy kan men zijn/haar camera uitzetten. 
 
Een wat aparte manier om on line de jaarlijkse ledenvergadering te laten 
plaatsvinden. Voor Peer is het de laatste keer als voorzitter in de ledenvergadering 
en ook voor de vereniging.  
Peer spreekt zijn waardering uit voor alle vrijwilligers, leden, sponsoren en vrienden 
van VVHeeswijk. Voor de betrokkenheid van eenieder tijdens deze Covid-19 periode.  
We gaan betere tijden tegemoet, waarin we elkaar weer kunnen spreken en 
ontmoeten in clubverband. 
Peer schuift in het bijzonder deze keer het bestuur naar voren. Peer bedankt het 
bestuur voor de inzet en de bijdrage in de afgelopen jaren. Een speciaal woordje van 
dank aan elk bestuurslid. 
 
We hebben een vreemd jaar achter de rug met wisselende activiteiten, waardering 
voor allen die er aan gedaan hebben wat wél kon in deze tijd. Ook voor zaken 
rondom de club als de technische zaken en het onderhoud. Alle leden hebben weinig 
kunnen voetballen het afgelopen seizoen, toch is er veel begrip voor het betalen van 
de contributie, ook bij de sponsoren die hun bijdrage zijn blijven leveren. 
 

2. Bij het presenteren van de agenda passeren de volgende zaken:  
• De incasso van de contributie loopt. 
• Afmelden als lid kan vóór 15 mei  
• We gaan er nu van uit dat de nieuwjaarsreceptie op 2 januari zal plaatsvinden.  
• Er zijn een aantal vacatures, die de club graag vervuld zou zien worden:  

                       1. Fotograaf 1ste elftal en bij officiële gelegenheden 
                       2. Leden voor de evenementencommissie, dit kan ook het meehelpen zijn bij  
                          een bepaalde activiteit, per evenement 

           3.Helpende hand bij verzorging 
          Een woord van dank aan de vertrekkende hoofdtrainer Stef Sijbers, met name in dit  
          bijzonder afgelopen jaar. 
 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 14-11-2019: geen opmerkingen, bij deze 
vastgesteld. Met dank aan de secretaris. 
 

4. Vaststellen jaarverslag 2019-2020: vastgesteld en goedgekeurd. 
 

5. Vaststellen financieel jaarverslag: het verslag is beoordeeld en akkoord bevonden 
door de kascommissie, zo ook door de financieel adviseur. De penningmeester licht 
het verslag toe.  

             Een aantal opmerkingen: er is een daling in het ledenaantal, nieuwe wedstrijdkleding,  
            Jumbo stopt met sponsoring, minder kantine opbrengsten i.v.m. Covid sluiting, geen    
            entreegelden. Personeelskosten zijn hoger i.v.m. naheffing loonheffing.  
            Bij de bureaukosten moet je denken aan : KNVB, telefoon, TV etc.  
            Bij de accommodatie kosten is de verbouwing van de kleedlokalen meegenomen.  

Dank aan de leden voor het betalen van de contributie en aan de sponsoren voor de 
sponsoring. 
Er is maximaal ingeschreven op de NOW vergoedingen. De KNVB heeft minder 
contributie geheven en de gemeente heeft een aantal maanden geen huur gerekend. 
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Vaste kosten zijn gedekt door o.a. contributies, sponsoren, vrijwilligers die afzien van 
vergoeding. Daarnaast zijn er vergoedingen/ subsidies ontvangen.   
Zonder dit alles was de club in zwaar (financieel) weer terecht gekomen, we blijven 
nu in balans.  
We hebben een buffer die we nodig hebben om de eigen accommodatie/ opstal, met 
alle voorzieningen te kunnen blijven onderhouden en waar nodig te vernieuwen.    
 
Het voorstel om de laatste contributieverhoging van 2018-2019 te handhaven tot 
seizoen 2022-2023, ter compensatie en als waardering voor het betalen van de 
contributie in het afgelopen jaar, wordt aangenomen.  
 
Bij deze is het financieel jaarverslag en de begroting vastgelegd en goedgekeurd. 
  

6. Verkiezing kascommissie: dank aan deze commissie, specifiek aan Tom Sleddens 
die hieraan 3 jaar heeft deelgenomen. Nieuw lid: Remco Boer. Samen  

            Dirk Verdonk en Martin van der Steijn vormen zij de nieuwe kascommissie. 
 

7. Verkiezing van de bestuursleden:  
• Aftredend en herkiesbaar: Mariette van der Pas, secretaris, bij deze aangenomen.  
• Nieuw voorgedragen bestuurslid Frank Dobbelsteen( jeugd) en Roy Swartjes 

(wedstrijdzaken) , met instemming van de leden, gekozen.  
• Verkiezing voorzitter. Peer Verkuijlen stopt na bijna 14 jaar, Maarten Lucius wordt 

als nieuwe voorzitter voorgedragen door het bestuur. Er zijn geen 
tegenkandidaten. Maarten draait al geruime tijd mee in het hoofdbestuur en de 
jaren daarvoor als voorzitter van het jeugdbestuur. Bij deze wordt Maarten 
gekozen als nieuwe voorzitter van VVHeeswijk 
Allen gefeliciteerd met de (her) benoeming  

• Maarten heeft, mede namens het bestuur, een speciaal woordje van dank aan 
Peer, dat het op deze manier niet prettig voelt om afscheid te nemen, maar dat 
we hier zeker nog op gepaste wijze op terugkomen. Maarten dankt het bestuur 
voor de voordracht en heeft er zin in om als nieuwe voorzitter aan de slag te 
gaan. Om de vereniging verder door te laten draaien met een open sfeer, met een 
maatschappelijke betrokkenheid.  

• Er is altijd ruimte voor een bestuursbenoeming, heb je interesse, laat het weten, 
dan nemen we contact met je op en kun je “meedraaien” tot de volgende 
ledenvergadering waarin je als kandidaat wordt voorgedragen.  

8. Rondvraag:   
      -  Extra dank aan het gehele bestuur voor hun inzet tijdens deze bijzondere      
          periode van onze vereniging.  

-  Veel dank aan de aftredend en veel succes voor de aantredend voorzitter. 
-  Marijn vd H dankt namens een aantal commissies en de vrienden van Heeswijk  
    eenieder voor hun inzet in de afgelopen jaren 

Op een later moment zullen we alle leden die gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk bij onze 
club, danken voor hun tomeloze inzet.  
 
Sluiting door de (ex)voorzitter:   
Er zijn besluiten genomen, waar de club verder mee kan. Dank voor ieders aanwezigheid, 
betrokkenheid en bijdrage. 


