Notulen online ledenvergadering Voetbalvereniging Heeswijk 16 dec 2021
Afmeldingen: geen
Er zijn 24 deelnemers aan de vergadering. In verband met privacy kan men zijn/haar camera
uitzetten. Bij een vraag of opmerking wordt het digitale handje opgestoken. De slides zijn op
ieders scherm zichtbaar.
1. Opening 19.30 uur, woord van welkom door voorzitter Maarten Lucius.
Opnieuw i.v.m. Corona een online jaarlijkse ledenvergadering.
We hebben opnieuw een vreemd jaar achter de rug met weinig tot geen voetbal. Het
samen sporten, het samen zijn, het praatje maken met elkaar worden gemist. De
Corona heeft impact op ons allemaal. Van enkele leden hebben we helaas afscheid
moeten nemen, op een waardige manier binnen de mogelijkheden van de geldende
Corona regels.
De laatste ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 21 april 2021, waarin Peer “de
voorzittershamer doorgaf “ aan Maarten. Het officiële afscheid Peer Verkuijlen als
voorzitter van VV Heeswijk vindt t.z.t. plaats.
De huidige agenda wijkt iets af van de agenda bij de aankondiging op de site, i.v.m.
met de eerder geplande activiteiten in relatie tot de Corona maatregelen.
Deelnemende leden aan deze vergadering hebben geen aanvullende agendapunten.
2. Mededelingen:
- Contributie: wordt geïnd via automatische incasso, indien wenselijk vóór 15 mei
afmelden. De contributie voor ’22-’23 wordt niet verhoogd. In de volgende
ledenvergadering van ’22 worden besluiten genomen voor een mogelijke
verhoging in ’23-’24.
- Vacatures:
• Fotograaf bij de thuis (en/of uit) wedstrijden van het 1ste elftal, bij officiële
gelegenheden en het maken van teamfoto’s. (VVH heeft een eigen camera,
men kan zich ook aanmelden om zo nu en dan te fotograferen, elke week is
niet op voorhand noodzakelijk of je meld je aan voor bij een specifieke
gebeurtenis)
• Evenementencommissie: is op zoek naar een aantal nieuwe leden. Dat kan
ook specifiek voor een bepaalde activiteit: bingoavond, Sint, jeugdkamp,
sluiting van het seizoen, vrijwilligersavond en andere activiteiten. Alle
helpende handjes zijn zeer welkom om de club levendig te houden en om
naast het voetbal gezellige activiteiten te organiseren.
• Verzorging: Conny en Eric stoppen na dit seizoen definitief met de verzorging.
Heb je interesse, meld je! Ook indien je hiervoor een cursus wilt gaan volgen
denken we graag met je mee.
• Scheidsrechters: het blijft een “uitdaging” om voldoende scheidsrechters
beschikbaar te hebben. Zowel voor de zaterdag als de zondag wedstrijden.
Tegenover elke te fluiten wedstrijd staat een financiële bijdrage.
- De NJ receptie van 2 januari 2022 gaat helaas niet door. De receptie wordt altijd
druk bezocht, maar de huidige besmettingen, met daarbij de druk op de zorg ,
maken het onverantwoordelijk om dit door te laten gaan. Deze wordt daarom
verzet naar een nader te bepalen datum, oftewel zodra Corona het toelaat en het
voor iedereen veilig is om hier aanwezig te zijn. Want uiteraard willen we, naast
het gewoon gezellig elkaar ontmoeten, op een gepaste manier afscheid nemen
van onze voormalige voorzitter, onze jubilarissen en andere bijzondere
vrijwilligers de extra aandacht geven die zijn verdienen. Mocht dit voor het einde
van het seizoen niet mogelijk blijken te zijn dan gaan we de jubilarissen en andere
vrijwilligers op een andere manier feliciteren / bedanken.
- Quiz: deze zou in januari plaatsvinden, maar ook dat is niet mogelijk. Voorlopig
wordt deze verzet naar het voor jaar (april/mei), maar het blijft afwachten, wat er
mogelijk zal zijn. We houden u op de hoogte.
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VV Heeswijk staat op tegen kanker : voor een tweede keer wordt dit
georganiseerd, op initiatief van Ilse Brekelmans, met ondersteuning van enkele
andere leden. Het staat gepland in het wekend van 14-15 mei. Mocht je hierin iets
willen/kunnen betekenen, meld je aan!

3. VCP: Onze Vertrouwens Contact Personen zijn Francis van Venrooij en Michel van
Druenen. Voel je je niet veilig, op wat voor manier dan ook, richt je tot een van deze
contactpersonen, alles is vertrouwelijk. Contactgegevens, meer info en het protocol
vind je op de site => clubinfo => VCP.
4. Notulen 21 april 2021: geen opmerkingen, bij deze vastgesteld. Met dank aan de
secretaris.
5. Jaarverslag 2020-2021: vastgesteld en goedgekeurd.
6. 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.
Het ledenaantal neemt af, de kantine inkomsten hebben zwaar geleden onder de
sluiting. Met name de subsidies en de kwijtschelding van de huur door de gemeente
hebben ervoor gezorgd dat we geen negatief saldo hebben.
Het financieel jaarverslag en de begroting worden vastgelegd en goedgekeurd.
7. Verkiezing kascommissie: dank aan deze commissie, aftredend Glenn Cleerdin
Nieuw lid: Paul van der Pas. Hij vormt samen met Remco Boer, Dirk Verdonk en
Martin van der Steijn de kascommissie 2021-2022.
8. Verkiezing van de bestuursleden:
Vier aftredende en herkiesbare bestuursleden: Tom Vermeulen, Joeri Dobbelsteen,
Christel van der Heijden en Koen Heesakkers. Er zijn geen tegenkandidaten
aangemeld. Felicitaties aan de herkiesbare en gekozen kandidaten.
9. Rondvraag:
- Toekomstvisie VV Heeswijk: een hele tijd terug zijn hier een aantal zeer
interessante bijeenkomsten voor geweest, waaruit verschillende te maken
stappen en ontwikkelingen naar voren zijn gekomen, met het oog op de toekomst
van onze club. Het is door omstandigheden wat dat betreft een tijd stil geweest,
maar het heeft nog altijd onze aandacht en we gaan dit in de vergadering van
februari weer oppakken.
- Voorstel om het groter aantal jubilarissen (i.v.m. het voor het tweede jaar niet
doorgaan van de NJ receptie) op te splitsen om iedereen de aandacht te kunnen
geven die hij/zij verdient en zodat alle aanwezigen geen ellenlange toespraken
aan hoeven te horen. Het voorstel wordt meegenomen in de mogelijkheden die er
naar we hopen later in het jaar weer zijn.
Sluiting 20.15 uur door de voorzitter
Dank voor ieders “aanwezigheid”, betrokkenheid en bijdrage.
Ingekomen punten voor de rondvraag na de vergadering (worden meegenomen in der
bestuursvergadering)
- Bij herinrichting van de vrijwilligersruimte een plek creëren voor de wat oudere
toeschouwers, zodat zij na de wedstrijd rustig kunnen zitten.
- Digitaal archief opstellen voor iedereen
- Complimenten en dank aan het bestuur
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