JAARVERSLAG HOOFDBESTUUR SEIZOEN 2016-2017
Samenstelling HB
Het hoofdbestuur bestond in het seizoen uit:

Erik Vos
Toine Dekkers
Jos Schalkwijk
Patrick van Tuijn
Piet van Kraaij
Peter Kruizinga
Hennie van der Gouw

voorzitter
penningmeester
secretaris
vice voorzitter
Lid
Lid
Lid

Hoofdzaken
• Het hoofdbestuur vergadert 2x per maand. Daarnaast zijn er veelvuldig overleggen in het
dagelijks bestuur en met besturen/functionarissen. Ook is voorafgaand aan de
hoofdbestuursvergadering gestart met een "inloopspreek(half)uur", waar ieder lid kan
binnenlopen om het bestuur te spreken op alle gebied
• Verheugd zijn we met het feit dat Erik Vos het voorzitterschap op zich heeft genomen. Met Erik
halen we een warm en kundig persoon binnen die precies bij de vereniging past.
• Op een druk bezochte nieuwjaarsreceptie werd Piet van Kraaij benoemd tot erelid. Piet heeft
zich al jaren lang op diverse posten binnen de vereniging ingezet na zijn verdiensten als
voetballer, waar Piet ook meer dan 10 jaar vaste kracht van het vaandelteam is geweest.
• Ook op de nieuwjaarsreceptie hebben we een nieuwe leden van verdienste benoemd: Chris van
de Heuvel en Ton Koppen werden, tot hun grote verassing, onderscheiden voor hun jarenlange
inzet bij Brabantia
• Met de Gemeente wordt veelvuldig overlegd met betrekking tot de problemen welke we als club
steeds meer ondervinden als gevolg van de status openbaar sportpark, alsmede het medegebruik
door derden. De Gemeente houdt ons verantwoordelijk voor diverse schades en onderhoud
terwijl dit buiten onze macht ligt.
• Het WIJ-team Strijp-Oost/Meerhoven huurt nog altijd de ruimtes in onze kantine. Echter worden
de huurovereenkomsten slechts per 3 maanden afgesloten en is dus onzeker hoe lang dit nog
voortduurt.
• Vanaf het begin in het seizoen waren er veel strubbelingen in de kantine. Nadat de relatie tussen
de kantinebeheerders was beëindigd werd duidelijk dat we een nieuwe weg moesten inslaan.
We zijn zeer verheugd dat we snel Iris Tulkens en Gaston den Otter ertoe konden bewegen het
kantinebeheer over te nemen. Zij kregen een enorme vuurdoop met een vol weekend als gevolg
van het 55 jarig jubileum van de Kletsmeiers en moesten ook vol aan de bak met het daarop
volgend carnaval. Iris en Gaston hebben met enorme inzet ervoor gezorgd dat de continuïteit
bleef in kantine bleef gewaarborgd, en hebben aangegeven dat ze het enorm naar de zin hebben
bij Brabantia, zodat we samenwerking hebben doorgezet.
• We hebben geïnvesteerd in een camerasysteem in de kantine en kleedkamers. Het blijkt nodig
om op diverse plaatsen meer toezicht te hebben. Het heeft enkele malen zijn nut gehad.
• Ook is geïnvesteerd in de kleine bar, die nu eenzelfde uitstraling heeft als de grote bar en ook
een meer gezellige hoek is geworden. Inmiddels is ook de opdracht gegeven om de
bestuurskamer op te knappen in dezelfde stijl. Hierdoor hebben we een representatieve ruimte
om mensen te ontvangen.
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In augustus hebben we kunnen genieten van een prachtig O-10 en O-11 jeugd BVO toernooi. Er
deden nu ook teams van Brabantia mee wat voor de jonge Brabantianen een leuke ervaring is
geweest. In mei waren weer alle weekenden "vol" met de thuistoernooien. Prachtig om te zien
hoe goed alles dan geregeld is door de diverse besturen en commissies. Zeker de grote
jeugdtoernooien waren weer perfect georganiseerd onder leiding van de toernooicommissie ism
activiteitencommissie. Dank aan alle medewerkers.
Verheugd zijn we ook dat de ING zijn sponsorschap met ingang van seizoen 2017-2018 met 3 jaar
heeft verlengd.
Door de landelijke media werd de discussie met betrekking tot de gevaren van spelen op
kunstgras weer geactiveerd. Wij als bestuur hebben in deze discussie de lijn gevolgd van de
Gemeente (eigenaar van de velden) en de KNVB. Het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid
(RIVM) maakte bekend dat het voetballen op kunstgras verantwoord is. Wij zullen als bestuur de
ontwikkelingen hieromtrent scherp blijven volgen.
We hebben in het seizoen de JUMBO voetbalplaatjes actie gehad. Ieder lid en team ging op de
foto wat een hele happening werd. Leuk was het om te zien hoe ieder zijn best deed om een
compleet album te krijgen. Het gaf een goede sfeer op de club. Heel veel dank aan alle betrokken
om dit tot een succes te maken.
Bestuur is bezig met een nieuwe organisatiestructuur. Zij zou hierbij worden ondersteund door
de Gemeente c.q. KNVB. Dit loopt nog wat stroef maar de eerste stappen zijn gezet. We hopen
komend seizoen hier mee door te kunnen gaan.
Er was al aangekondigd dat we bezig zijn met nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
Inmiddels heeft één en ander ter inzage gelegen voor de leden en is Notaris Raymond van de
Gouw geraadpleegd. Notaris Raymond van de Gouw heeft toegezegd dit geheel kosteloos te
begeleiden, waarvoor we hem veel dank zijn verschuldigd. Komend seizoen zal het zijn beslag
gaan krijgen.
We hebben de eerste stappen gezet om tot een nieuwe website te komen. Dit om nog meer van
de huidige digitale mogelijkheden gebruik te kunnen maken.
We zijn bij Brabantia ook begonnen met een kennismakingsgesprek voor nieuwe jeugdleden en
de ouders. Dit is ingevoerd door het Jeugdbestuur in samenwerking met de vrijwilligerscoördinator. Doel is, onder andere, om meer vrijwilligers te krijgen en betrokkenheid van de
ouders. Bijv. was er direct resultaat met de aanstelling van Iris en Gaston die pas kort daarvoor
hun zoon kwamen aanmelden. We hopen dat dit goede initiatief ons nog meer vrijwilligers zal
brengen.
Op maatschappelijk gebied zijn we ook actief met diverse diverse projecten: Gefaciliteerd door
de Ergon loopt al jaren het sportpark-project waarin mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt onze kleedkamers mee onderhouden en schoonmaken. Ook worden diverse
afgevaardigden van Bureau HALT ingezet bij het schoonhouden van ruimtes en velden. Op
initiatief van Brabantia komt er volgend seizoen een pilot op gang waarbij een vereniging
pedagogisch wordt ondersteund ism KNVB, HALT en Gemeente Eindhoven. Deze coach is ter
ondersteuning voor trainers, coördinatoren en spelers binnen de jeugdafdeling. Opzet is uniek in
zijn soort en opgepikt door KNVB en HALT met de bedoeling dit landelijk uit te rollen. Pilot is één
kalenderjaar waarin de het project gaat worden vormgegeven.
Langzaam worden we financieel weer wat sterker.. We lopen jaarlijks flink wat van de schulden
in zoals we op de jaarrekening kunnen zien. Het blijft echter zaak de komende jaren scherp te
blijven op de uitgaven.

Overleden
Helaas zijn ons ontvallen: Frans Otten, Sjaak van Rijsingen, Hans Vermeulen, Tinus Prinsen,Piet van
de Water, Tiny Senders en ons gewaardeerd erelid Jan Verheijden. Piet van de Water overleed een
paar weken voor zijn 75 jarig lidmaatschap van Brabantia

Specifieke Brabantia-activiteiten
Stichting Vrienden van Brabantia
Ook in het seizoen 2016 -2017 ondersteunde de Stichting ‘Vrienden van Brabantia’ onze vereniging
financieel. Lichtpunt is dat we gedurende het seizoen weer nieuwe sponsors hebben geworven. Met
dank aan de Stichting vrienden van Brabantia.
Er waren diverse bijeenkomsten/uitstapjes met de sponsors met natuurlijk ook weer het traditionele
diner bij de Blauwe Lotus, waar diverse sponsoren hun sponsorschap verlengden met 3 jaar.
Ook werd de sponsorovereenkomst getekend met een nieuwe hoofdsponsor voor de hoofdselectie.
Oud Brabantianen Adrie (Plano Plastics) en Wim van Rijsingen (Ripstaal) tevens gesteund door
Aandachtspunt blijft de werving van nieuwe sponsors want per saldo liep het totale sponsorgeld wel
terug.
Carnavalsclub
Prinses Vinifera, Adjudante Vitisa, jeugdprinses Luna en de hofdames Patricia, Karin en Miranda
trekken vol enthousiasme de kar in dit Carnavals-seizoen. Er is een goed bezocht carnaval
georganiseerd door de CV Brabantia ism CV de Kletsmeiers. Ook hadden we het 55 jarig jubileum van
de CV Kletsmeiers waardoor een een vol weekend hadden met vrolijke carnavalsvierders.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft weer op vele terreinen georganiseerd en bijgesprongen. Naast de
traditionele activiteiten zoals Sinterklaas, Opa Stoker toernooi, Paashaas en Fietsenrally, en het met
velen ondersteunen van de diverse jeugdtoernooien hadden zij het dit jaar ook druk met de JUMBO
plaatjesactie en dat heeft tot een succesvolle actie geleid met een heuse plaatjes ruilbeurs in het
Evoluon. De traditionele levensmiddelenmand welke rondom de wedstrijden van het vaandelteam
wordt verloot wordt inmiddels geschonken door de JUMBO
Overig
Het clubhuis was op woensdagmiddag weer bezet door de mensen van de WOMI-club, waar het wel
en wee van de club door de heren wordt besproken. Helaas is de biljartclub opgeheven, maar dit
wordt weer opgevuld door enkele dartteams. Komend seizoen komen er weer dartteams bij, wat
zeker bijdraagt toto zeer gezellige vrijdagavonden in de kantine, tezamen met de zaalvoetballers.
In de kantine werd ook weer 2 maal een Ladies - Night georganiseerd zodat ook de dames de weg
naar het sportpark weten te vinden

Tot besluit
Aan het einde van dit jaarverslag bedankt het hoofdbestuur alle kaderleden, functionarissen,
Sponsoren, adverteerders en leden voor hun inzet en betrokkenheid voor en bij Brabantia tijdens het
afgelopen seizoen. Ook in het volgend seizoen rekenen wij op uw steun.
Jos Schalkwijk
Secretaris HB
Oktober 2017

