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Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering 
V.V. Hontenisse 

Gehouden op 
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Secretaris: Jordy Alvarez Morcus 

Aanwezig zijn:   

Veli Eryürük John van Dijke 

Jeroen Verschuren Marco de Kort 

Willy Broekhoven Mike Kint 

Henny van Pamelen Paul Nijskens 

Ruud van Kerckhoven Pim de Bakker 

Ronnie Jonkheijm Sven de Wilde 

Niek van Meele Steven de Smit 

Wies van Kerckhoven Pim de Bakker 

Barry van Meele (bestuur) Jordy Alvarez Morcus (secretaris) 

Jacqo Neve (voorzitter) Marco van Meele (penningmeester) 

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

Jan-Paul van Hoeve Hennie van Dijk 

   

Afwezig met kennisgeving: 

Frans van Meele Jos Burm (bestuur) 

Antoine de Kever (bestuur)  

 

1. Opening 

Jacqo heet iedereen van harte welkom en opent deze vergadering. Helaas wederom 

digitaal. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen. De notulen worden door de ledenvergadering vastgesteld. 
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3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Toekomst VV Hontenisse: Regeren is vooruit zien! Samen met de Rabobank gaan we 

een business plan opstellen wat als leidraad kan dienen voor de verdere toekomst van 

onze vereniging. We hebben als bestuur inmiddels een hei-sessie gehad met iemand 

van de RABO om hierover van gedachten te wisselen. In januari/februari zullen nog 

avonden volgen onder begeleiding van de adviseur van de Rabobank waarbij alle leden 

hun ideeën kunnen ventileren. Met al deze informatie zal een visie voor de komende 5 

jaar worden opgesteld en een concreet uitvoeringsplan wat we moeten doen om dit te 

bewerkstelligen. Wordt vervolgd en tegen iedereen zou ik alvast willen zeggen: denk 

alvast na over de toekomst van VV Hontenisse. Het belangrijk dat er zo veel mogelijk 

mensen aan mee doen. 

Cursus reanimeren 

Zoals jullie weten gebruiken we het geld dat we hebben opgehaald met de actie van de 

plus voor het organiseren van een reanimatie cursus. Inmiddels hebben zich al ca. 30 

personen aangemeld. Een mooie opkomst tot nu toe. Aanmelden kan nog 2 dagen dus 

voor degene die dit nog willen stuur een mailtje naar secretaris@vvhontenisse.nl.  

 

4. Jaarverslag secretaris 

Jordy leest het jaarverslag voor over het seizoen 2020-2021. 

 

5. Jaarverslag jeugdvoetbal 

Barry leest namens het jeugdbestuur het jaarverslag voor over het seizoen 2020-2021. 

 

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

Marco presenteert het financieel jaarverslag over 2020-2021. 

 

Wies 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 

2021-2022. Er zijn geen opmerkingen.   

 

8. Verkiezing van de voorzitter 

Het bestuur stelt Jacqo Neve kandidaat als voorzitter. Jacqo wordt unaniem door de 

ledenvergadering gekozen als nieuwe voorzitter. 

 

9. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend zijn Antoine de Kever, Marco van Meele en Peter van Dijk. Zij stellen zich allen 

herkiesbaar. Alle drie worden unaniem herkozen. 

 

10. Verkiezing Kascommissie 

Marco de Kort heeft na enige bedenktijd aangegeven deel te nemen aan de 

kascommissie. De kascommissie bestaat nu uit Marco, Ronald en Wies. 
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11. Voorstel statutenwijziging. 

Omdat de huidige statuten dateren van 1979 is het goed om deze te moderniseren. 

Daarbij hebben we de modelstatuten van de KNVB als uitgangspunt genomen. 

Bovendien is op 1 juli 2021 de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

in werking getreden en wordt verenigingen geadviseerd bij de eerstvolgende 

statutenwijziging de wijzigingen mee te nemen die deze wet voorschrijft. De statuten zijn 

reeds voorgelegd bij de KNVB en goedgekeurd. 

 

Helaas kunnen de statuten niet worden vastgesteld aangezien er geen 2/3 van de leden 

aanwezig is. Hiervoor organiseren we 15 december een nieuwe ledenvergadering om dit 

vast te kunnen stellen. Hier is geen 2/3 meerderheid van de leden meer voor nodig. 

 

12. Voorstel vaststellen huishoudelijk reglement. 

Het huishoudelijk reglement wordt unaniem vastgesteld door de ledenvergadering. 

 

13. Rondvraag 

Niek: Wat is de status van de nieuwe kleedlokalen? Jacqo legt uit dat er nog niks 

concreet is. De kleedlokalen zijn aan vervanging toe maar dit heeft ook raakvlakken met 

de toekomst visie van VV Hontenisse. 

             

14. Sluiting 

Jacqo bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 


