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Waarnemend secretaris: Marco van Meele 

Aanwezig zijn:   

Veli Eryürük Toon Maas 

Hans Nijskens Jimmy van Delft 

Willy Broekhoven Kenny van Waes 

Fayka de Rooze Stefan Buijze 

Ruud van Kerckhoven Michel van Bunder 

Ronnie Jonkheijm Sven de Wilde 

Ronald de Bakker Steven de Smit 

Jan van Jole Lisa van Hoije 

Barry van Meele Jordy Alvarez 

Jacqo Neve (waarnemend voorzitter) Marco van Meele (waarnemend secretaris, 
penningmeester) 

Peter van Dijk (bestuur) Jeroen van Dijk (bestuur) 

Marc van der Beek (bestuur) Antoine de Kever (bestuur) 

   

Afwezig met kennisgeving: 

Paul Nijskens (bestuur) Jos Burm (bestuur) 

Frans van Meele Stijn Brock 

Harold Ruben  

 

1. Opening en mededelingen 

 

Jacqo heet iedereen van harte welkom en opent deze vergadering; die bijzonder is 

omdat het de uitgestelde ledenvergadering is van het jaar 2020 en de eerste digitale 

algemene ledenvergadering. Vermeldingswaardig is ook dat Henny van Pamelen 

afgelopen maandag benoemd is tot Lid in de orde van Oranje Nassau wegens o.a. zijn 

vele verdiensten voor onze vereniging. Van harte gefeliciteerd Henny.  
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2. Notulen vorige vergadering 

       Pagina 3: Willy vraagt naar de subsidies voor het vernieuwen van de kleedlokalen.    

       Jacqo geeft uitleg. Willy wijst op de subsidies die andere clubs hebben gekregen. 

       Pagina 4: rondvraag: Alles wat mee de kantine te maken heeft kunnen we aftrekken van  

       de belasting. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

De afmeldingen worden genoemd. Verder zijn er geen mededelingen en geen 

ingekomen stukken.  

 

4. Jaarverslag waarnemend secretaris 

 

Jacqo leest het jaarverslag voor over het seizoen 2019-2020. 

 

5. Jaarverslag jeugdvoetbal 

 

Barry leest namens het jeugdbestuur het jaarverslag voor over het seizoen 2019-2020. 

 

6. Financieel jaarverslag van de penningmeester met het verslag van de kascommissie 

 

Marco presenteert het financieel jaarverslag over 2019-2020. 

 

Ronald vraagt of er nog nagedacht is over het teruggeven van contributie over afgelopen 

jaar omdat het grootste gedeelte van het seizoen niet gevoetbald is. Marco antwoordt dat 

dit pas aan het einde van het seizoen wordt bekeken als het totaal financieel plaatje 

bekend is. 

 

Ronald doet verslag namens de kascommissie. De kascommissie heeft alle stukken 

gecontroleerd en goed bevonden.  

  

7. Vaststellen begroting 

 

Marco geeft een toelichting op de in september opgestelde begroting voor het seizoen 

2020-2021. Er zijn geen opmerkingen.   

 

8. Verkiezing bestuursleden 

 

Aftredend zijn Jos, Jacqo en Paul. Jos en Jacqo stellen zich herkiesbaar en worden per 

acclamatie herkozen. 

Toon en Maarten zijn afgetreden als bestuurslid. Marc treedt per vandaag af (en gaat 

verder in de materiaal- en accommodatiecommissie).  

Het bestuur stelt voor Barry en Jordy te benoemen als bestuurslid. Barry en Jordy 

worden per acclamatie gekozen. 

 

Jacqo bedankt namens het bestuur Maarten, Paul en Toon voor de vele jaren van 

besturen en de vele goede dingen die ze gedaan hebben voor de vereniging.  
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9. Verkiezing Kascommissie 

 

Harold is aftredend maar is bereid nog een termijn plaats te nemen in de kascommissie. 

Harold wordt gekozen als lid van de kascommissie; waardoor de kascommissie zal 

blijven bestaan uit Harold, Ronald en Wies.  

 

10. Rondvraag 

            Michel: Verzoek om met SDO om tafel te gaan de contributies gelijk te trekken en dit  

            in ieder geval bespreekbaar te maken. Jacqo zegt toe komend jaar in gesprek te gaan  

            met HSVC waar we dingen kunnen veranderen of te verbeteren. 

 

11. Sluiting 

 

Jacqo sluit de vergadering 


