NOTULEN 94E ALV RKVV BRABANTIA 28-11-2016

Aanwezig:
51 leden
Afwezig met kennisgeving: Peter Kruizinga, Annemarie Colombon, Huub Vandekerkhof, Henk van Gils, Bert
Tegenbosch, Hans Peels, Kenneth Cicilia, Ben Lucassen, Judith van Berkel, Dames 1+2 zaal.

01 OPENING DOOR DE VOORZITTER.
De ALV wordt om: 20.00 uur geopend.
Erik Vos heet iedereen welkom.
Erik kijkt tevreden terug op zijn eerste maanden in de club als voorzitter. Hij geeft aan dat Brabantia meer is
dan alleen het voetbal. Daarnaast verteld hij wat in 2017 te verwachten is: In ieder geval heeft de ING
toegezegd het sponsorcontract tbv de jeugd met 3 jaar te verlengen. Er komt een camera langs het
hoofdveld waar via MatchTV opnames van de wedstrijden worden gemaakt die kunnen worden
teruggekeken via een app. Ideaal ook voor trainers om wedstrijdanalyses te maken. Daarnaast in de
toekomst waarschijnlijk nog mogelijkheden tav reclames waardoor de vereniging daar ook weer zijn
vruchten van plukt. Hoofdbestuur wil ook de organisatiestructuur gaan wijzigen waarbij ook de statuten
worden gewijzigd. Hoofdbestuur wil ook vanaf februari starten met inloopspreek(half)uur. Een ieder kan
dan binnenlopen om het hoofdbestuur te spreken.
Erik vraagt een moment stilte voor de (oud) leden welke ons zijn ontvallen: Wil Colombon - Jan Trines Toon Meulendijks - Frans Otten - en allen naasten die we niet bij naam noemen

02 VERKIEZING LEDEN HOOFDBESTUUR.
a. Aftredend en verkiesbaar in de functie als lid: Peter Kruizinga
Unaniem aangenomen
b. Aftredend en verkiesbaar in de functie als lid: Patrick van Tuyn
Unaniem aangenomen
c. Aftredend en verkiesbaar in de functie als voorzitter: Erik Vos
Unaniem aangenomen

03 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.
04 GOEDKEURING NOTULEN 93e ALV D.D. 30 NOVEMBER 2015
Jan van Berkel: punt 08; goedkeuring jaarverslagen, punt d: Dames 1 4e plaats moet zijn 3e plaats
Daarnaast wat kleine tekstuele opmerkingen waarvan de secretaris kennis heeft genomen.
Overigens geen bemerkingen op de notulen en deze zijn aldus vastgesteld.

05 VERSLAG PENNINGMEESTER.
De penningmeester brengt uitgebreid verslag uit van de financiën van Brabantia. Hierbij komen aan de
orde: de resultaten van het seizoen 2015-2016, de prognose voor dit seizoen en de balans per 30 juni 2016
a. Resultaten seizoen 2015-2016.
Brabantia eindigt het seizoen 2015/2016 met een flink positief resultaat. Voor de specifieke cijfers
verwijzen we naar de jaarrekening. Het positieve resultaat kwam door hogere inkomsten, doordat we
met ingang van dit seizoen hebben gekozen voor een nieuw concept. Daarnaast hebben we op diverse
onderdelen bezuinigingen kunnen doorvoeren
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b. Begroting en prognose seizoen 2016-2017.
De begroting laat een positief resultaat zien. Echter zien we op dit moment dat de kantine inkomsten
wat achterblijven tov vorig jaar. Het zal belangrijk zijn dat we dit goed blijven monitoren en waar nodig
in te grijpen. Hetzelfde geldt voor de uitgaven
c. Balans per 30 juni 2016 (na resultaatbestemming)
Het eigen vermogen is met het positieve resultaat toegenomen. Daarnaast zien we de schuldenlast
afnemen. Ook is de liquiditeit verbeterd. De kortlopende schuld van de Gemeente is omgezet naar een
5-jaars lening zonder rente.
Jan van Berkel: We zijn op de goede weg, maar toch blijft het zo dat we op dit moment nog niet alle
schulden direct zouden kunnen terugbetalen, moest dat nodig zijn. Dus we moeten alert blijven.
Daarnaast moeten we niet uit het oog verliezen dat we een voetbalvereniging zijn met een kantine; Niet
een kantine met een voetbalvereniging.

06 VERSLAG KASCOMMISSIE.
De kascommissie bestond dit jaar uit Ton Koppen, Caner Aytas en Henri Dirks. Reservelid was Jan van
Berkel
Het verslag is gemaakt door Ton Koppen
Op 9 oktober 2016 heeft de kascommissie de boekhouding gecontroleerd.
De kascommissie was positief verrast door het goede resultaat
Advies Kascommissie:
De boekhouding ziet er zeer verzorgd uit en geeft een goed en helder inzicht in de financiële situatie van
onze vereniging. De boekhouding wordt akkoord bevonden en de Kascommissie stelt voor het Bestuur
decharge te verlenen. Dit wordt verleend door de ALV aan het hoofdbestuur
Nieuwe Kascommissie seizoen 2016-2017:
Jan van Berkel, T. Koppen en H. Dirks. Reserve-lid is C. Aytas
Conform de statuten kunnen leden van de kascommissie maar 1 maal worden herkozen. Echter de ALV
vindt het geen probleem hiervan af te wijken gezien het gering aantal beschikbare te kiezen leden
De leden van de Kascommissie worden bedankt voor hun werkzaamheden.

07 GOEDKEURING JAARVERSLAGEN.
Algemeen:
a. Hoofdbestuur:
Jan van Berkel: pagina 1: schuld van de gemeente moet zijn schuld AAN de gemeente. Daarnaast nog
wat tekstuele onvolkomen heden waarvan de secretaris kennis heeft genomen. Overigens
goedgekeurd.
b. Seniorenbestuur:
Goedgekeurd
c. Jeugdbestuur
Goedgekeurd
d. Zaalvoetbalbestuur:
Jan van Berkel: Pagina 1: Dames 2 haalde een 2e plaats; toevoeging: met recht op promotie. Pagina 2
Resultaten seizoen 2014-2015 moet zijn 2015-2016. Overigens goedgekeurd
e. Activiteitencommissie:
Goedgekeurd
f. Commissie Normen en Waarden:
Goedgekeurd
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08 PAUZE.
09 WIJZIGING STATUTEN
Jos Schalkwijk: Vorige ALV is gevraagd of het niet nodig is de statuten te herzien. Ook refereert Jan van
Berkel eerder deze vergadering hier aan. We zijn bezig met diverse mensen uit de vereniging om die
statuten op te frissen. Basis zal zijn de model statuten welke zijn ontworpen door de KNVB. Daarnaast
zullen we een huishoudelijk reglement invoeren. De ontwerp statuten zullen met een paar weken openbaar
worden gemaakt. Een ieder (lid) kan daar een oordeel over geven. Volgens de huidige statuten is er een
extra ALV nodig om de nieuwe statuten vast te stellen. Hier moet 2/3 van de leden aanwezig zijn. Zijn die
niet aanwezig moet een nieuwe vergadering worden uitgeschreven waarbij een besluit tot
statutenwijziging kan worden genomen bij een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen van de
alsdan aanwezige stemgerechtigde leden. ALV geeft toestemming aan hoofdbestuur om beide
vergaderingen in één keer uit te roepen op één avond

10 VASTSTELLING CONTRIBUTIE.
Voorstel van het HB is, verhoging van de contributie met 3% op hele getallen afgerond
Na overleg met het Zaalbestuur is besloten om de contributie per zaalteam niet te verhogen. Dit er vanuit
gaande dat de kosten van de KNVB niet zullen stijgen. Dit in het kader van de gemaakte afspraak dat de
contributie per team de kosten moeten dekken.
Contributiebedragen voor seizoen 2017-2018 worden dan als volgt:
Senioren heren veld
€ 194,-• JO-19
€ 180,-• JO-17
€ 175,-• JO-15
€ 167,-• JO-13
€ 152,-• JO-11
€ 152,-• JO-9
€ 152,-• JO-7
€ 87,-• Senioren zaal per team € 1.236,-• Veteranen
€ 70,-• Rustende leden die wel oproepkracht zijn (alleen veld) € 67,-• Donateurs en rustende leden die geen oproepkracht zijn € 40,-Voorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen.
Anjo Coppens merkt terecht op dat de aanduidingen voor de verschillende leeftijdsgroepen is gewijzigd en dus
niet goed op de uitnodiging stonden vermeld

11 OPROEP VRIJWILLIGERS
Roland van de Nieuwenhuijzen geeft presentatie over het nieuwe aanmeldingsbeleid. Hier wordt in een
gesprek afgetast wat de ouders eventueel kunnen/willen betekenen. Het heeft zijn eerste vruchten
afgeworpen, maar er valt nog veel winst te behalen. Wim van de Vorst oppert om wellicht korting te geven
op de contributie als men zich als vrijwilliger inzet Er zal de komende tijd bekeken worden hoe we meer
ouders/familieleden van de voetballers zover kunnen krijgen om zich in te spannen voor Brabantia.
.

12 RONDVRAAG.
ACHMED RAFIKI:
Antwoord:
RAYMOND IVITS :
Antwoord:

Waarom krijgen niet alle jeugdleden thee in de rust.
Dit zal in het jeugdbestuur worden besproken
Verlichting velden is slecht. Wanneer wordt daar iets aan gedaan?
Dit is al een aantal keren bij de Gemeente aangekaart. Huidig standpunt van de
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Gemeente is dat zij er nu niets aan doen. Wellicht als onze schuld aan de Gemeente
is ingelost.
DHR. POTTERS:
Wat gaat Brabantia doen met betrekking tot de kunstgraskorrels naar aanleiding van
de laatste berichtgeving van de hoogleraar Bob Lowenberg. Als vader maakt hij zich
zorgen
Antwoord:
Dat er zorgen zijn ontkennen we niet. Wij delen die zorg. Echter de Gemeente is
eigenaar van de velden en die zullen in actie moeten komen indien blijkt dat het
gevaar voor de gezondheid oplevert. Het RIVM onderzoek zal einde van het jaar
afgerond zijn. Het Bestuur heeft besloten om de lijn van Gemeente en RIVM te
volgen en dus geen verbod om op de kunstgrasvelden te voetballen. Het zou nu ook
betekenen dat heel veel jeugd niet meer zou kunnen voetballen omdat we slechts 2
natuurgrasvelden hebben en die liggen er in deze tijd ook nog eens vaak uit
vanwege de weersomstandigheden. We hebben regelmatig contact met de
Gemeente over dit onderwerp en zitten er bovenop als wij constateren dat er
daadwerkelijk gevaren ontstaan.
KOOS VAN DEN OORD: Geeft complimenten aan hoofdbestuur voor het verrichtte werk en vraagt applaus.
PETER VAN SCHIJNDEL: Dankt -ook namens Simone van de Laar- een ieder in de vereniging voor de steun
die zij ervaren hebben in hun eerste jaar in de kantine. Met name de vele
vrijwilligers van de AC

13 SLUITING.
Erik Vos dank iedereen voor de komst, aandacht en inbreng van de vergadering
01 december 2016
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