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Notulen ALV seizoen 2020-2021, dd 22 april 2022.  

 

 

Aanwezig: 
Leden: Wil en Bram Rombouts, Christ van Dinther, Guus Cuypers, Fons Sengers, Wil Moeskops, 
Frank de Haas, Pieter van Hintum, Frans Luijten, Wilbert van Maasakkers, Sjef van Montfort, Femke 
Tops, Wim Burgmans. Wil Willems, Gerard Daams, Kees Das. 

Bestuur: Jeroen Van Hout, Mat Cuypers, Jac  Slenders, Jack Sleddens, Bart Reuter, Bart Free, Jan 
Kuijken.  

Afwezig met kennisgeving:  
Adriaan Brugmans 
Wil Wils 
Coen Kennis 
Marielle Vervest 
 

1. Opening door Bart Reuter 
Welkom aan alle aanwezigen.  
 
Eén minuut stilte voor de overledenen, Ad Maas en Huub Klaassen 
 
Bart bedankt Mat Cuypers voor het waarnemend voorzitterschap in de afgelopen periode en ook de 
anderen van het bestuur voor het overnemen van zijn taken. Bart verwacht aan het begin van komend 
seizoen zijn rol van voorzitter weer volledig op zich te kunnen nemen 
 

2. Jaarverslag 2020-2021 
Jaarverslag 2020-2021 is rondgedeeld. Is dit jaar bewust beknopt gehouden. Het verslag komt ook op 
de website. Vragen kunnen altijd gesteld worden, ook na deze vergadering 
 

3. Financieel verslag 2020-2021 
Toelichting door penningmeester  Jack Sleddens. Financieel verslag rondgedeeld aan de aanwezigen. 
Het seizoen 2020-2021 wordt afgesloten met een positief financieel resultaat van € 24.260. 
Belangrijk om daarbij op te merken, dat dit positief saldo voor per saldo ca. € 10.000 veroorzaakt 
wordt door incidentele meevallers vanwege Corona, compensatie/tegemoetkoming vanuit de overheid. 
Over het seizoen 2019-2020 bedroeg het positief resultaat: € 17.549.  
 
Waardering vanuit de vergadering voor het duidelijke verhaal van Jack en voor de uitgedeelde 
financiële overzichten. 
 

4. Verslag kascommissie.  
Bram Rombouts. Geen opmerkingen, waardering voor de penningmeester. Voorstel voor verlenen van 
decharge aan de penningmester/het bestuur door kascommissie. Geaccepteerd door de 
ledenvergadering.  
 
Verkiezing Frank de Haas inde kascommissie, welkom aan Frank, Niels Tilburgs neemt afscheid vd 
kascommissie, bedankt Niels!  
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5. Toelichting op begrotingsjaar 2021-2022,  
Jack Sleddens licht toe. Verwachting is dat we als vereniging ook over dit seizoen fors positief gaan 
afsluiten.   

 
6. Mededelingen vanuit bestuur 

 
- Rookvrij sportpark, geleidelijk, miv seizoen 2024-2025 helemaal rookvrij  
- Kledingcontract, komt nieuw contract, ziet er qua uitstraling en qua financiële voorwaarden 

heel goed uit.  
- Enquête van studenten gehouden onder de leden.  Uitslag is sinds kort bekend. Het bestuur 

komt daar nog mee terug bij de leden, met de belangrijkste verbeterpunten.  
 

7.  Huldiging jubilarissen, 

25 jaar lidmaatschap: 
Coen Kennis 
Stefan Slenders 
Dirk Klein Holkenborg 
Danny Kouwenhoven 
Bram Rombouts (aanwezig) 
 
50 jaar lidmaatschap: 
Kees Das (aanwezig) 
Fons Sengers (aanwezig) 
Peter Verhagen 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter: Bart Reuter.  
Iedereen stemt voor. Daarmee is Bart voor een periode van drie jaar herverkozen als voorzitter van 
onze vereniging .  
 

9. Rondvraag: 
Guus Cuypers: wellicht is het een idee om scheidsrechters ook kleding te verstrekken cq. 
kledingvergoeding in het leven te roepen? Wordt meegenomen.  

Frans Luijten: senioren op zaterdag?, is dat interessant voor onze club? Nemen we mee/houden we 
in de gaten. Evt op vrijdag?  

Gerard Daams: aanstelling voor jeugdscheidsen, wordt steeds groter probleem. Jan, Bart, Guus, 
Gerard, gaan overleggen. Vergoeding, ook bij betrekken. 

Wil Willems: regeninstallatie op het hoofdveld? Is grote investering, bestuur neemt het wel mee. 
 

10. Sluiting 
Om ca. half 10 dankt Bart Reuter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, nodigt iedereen uit voor 
een drankje en sluit de vergadering.  

 


