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Notulen Algemene Ledenvergadering ALV009 

Datum  : donderdag 14 december 2017 
Locatie  :’t Sporthuis 

1. Opening van de vergadering: 
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Naast de 

aanwezige bestuursleden, zijn er 45 leden aanwezig.(zie intekenlijst bijlage 2) 

Agenda: 
1. Opening van de bijeenkomst 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering      
3. Jaarverslag bestuur         
4. Financieel jaarverslag over seizoen 2016/2017      
5. Verslag kascommissie  
6. Benoeming bestuursleden        
- Aftredend en herkiesbaar :  Peter de Jong penningmeester     
7. Beleid en Toekomst        

- Velden en accommodatie        
- Voetbaltechnische zaken Jeugd       
- Voetbaltechnische zaken Senioren       
- Vrijwilligerszaken 
- 10 jarig jubileum  
- Commissies         
8. Rondvraag 
9. Einde van de bijeenkomst 

  

Aanwezig namens het bestuur: 

- Harry Elzendoorn   voorzitter 
- Peter de Jong  penningmeester1 
- Kees Kieft   secretaris 
- Wim Verberne  wedstrijdzaken 
- Frits van der Donk  penningmeester/veiligheidszaken 
- Bart van Lieshout  vrijwilligerszaken 

Niet aanwezig als bestuurslid: 

- Mark Kieft   technische zaken  

- Ingrid Hankins  communicatie 

2. Notulen ALV 14 december 2016 
Over de notulen van de algemene ledenvergadering van 14 december 2016 wordt opgemerkt dat 
deze niet op de website ter inzage zouden zijn. Goedkeuring hiervan wordt uitgesteld tot de BLV van 
2018.  
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3. Jaarverslag 2016-2017 
 
SVB kijkt trots naar de toekomst! 
 
Normaal gesproken geven we een opsomming van activiteiten van het afgelopen kalenderjaar, dat is 
geschiedenis schrijven over zaken die we allemaal kennen. 
Dit jaar een andere aanpak, waarbij gebeurtenissen van afgelopen jaar richtinggevend of bepalend 
zijn voor de toekomst van SVB. Iets andere insteek, waarvan wij denken dat dat meer recht doen aan 
de ambitie en situatie van onze club. 
 

• Zowel jeugd als senioren ontwikkelen zich in hoog tempo naar een beter niveau. De keuze 
om voor de jeugd met de voetbalschool van Sandra Swinkels te gaan werken heeft een 
goede uitwerking gehad. Van groot belang zijn de stappen die door de technische commissie 
zijn gemaakt. Zowel in personele bezetting, iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen 
aanspreekpunt, maar ook de herijking van het jeugdbeleidsplan en de visie op voetbal bij 
SVB voor de komende jaren zijn geconcretiseerd. Inhoudelijk wordt straks nadere toelichting 
gegeven. 
Je ziet de resultaten iedere zaterdag en zondag op het veld en heeft het afgelopen seizoen 
zowel bij de jeugd als bij senioren tot kampioenschappen geleid waardoor we mijlpalen 
bereikt hebben. Onze jeugdselectieteams hebben nog nooit zo hoog gespeeld en het eerste 
promoveerde naar de 4e klasse.  
Het bestuur is hier erg blij mee, omdat visie en structuur leidend zijn bij de ontwikkeling van 
SVB. Aan de update van het JBP hangt ook een voorstel tot wijziging van de structuur van de 
vereniging, een zaak die ook in het bestuur al met enige regelmaat besproken wordt. We 
gaan ervan uit dat we medio 2018 die gewijzigde structuur op orde hebben en hopen dan 
ook de bemensing ingevuld te hebben. We moeten ons realiseren dat concrete resultaten in 
de nabije toekomst liggen en dat moet een stimulans zijn om dit proces voortvarend aan te 
pakken. 
Een commissie belast met voetbaltechnische zaken voor de jeugd, een zelfde soort 
commissie voor de senioren, omdat we allen weten dat de groei van leden in de toekomst 
vanuit de senioren (komt niet van senioren oudere jeugd schuift door, groei komt van onder 
af) komt. Als we dit op orde hebben, kan het bestuur ook meer toekomen aan datgene wat 
men zich tot doel heeft gesteld, namelijk zorgdragen voor de continuïteit van SVB. Dan gaat 
het om financiën, accommodatie, vrijwilligersbeleid en andere zaken waar een club mee te 
maken heeft. 

 
• Om die doelen te bereiken is het van groot belang dat de grote inzet van onze vrijwilligers 

meer gestroomlijnd wordt, dat de uitgangspunten en doelen van de vereniging eenduidig en 
bij iedereen bekend zijn. Tot op heden waren de diverse commissies vrijwel solitair aan het 
werk, dit is niet als kritiek bedoeld maar een vaststelling die we met elkaar kunnen maken. 
Die grote inzet leidt tot op heden niet altijd tot het gehoopte of gewenste resultaat, wat dan 
soms leidde tot ontevredenheid of frustratie. Daarom zijn we blij dat we sinds een maand of 
twee bezig zijn om de commissies meer bij elkaar te brengen. Kijken naar de 
gemeenschappelijke doelstellingen en wensen van de club en vanuit die gedachte 
overleggen op welke wijze we effectiever en efficiënter kunnen samenwerken. De eerste 
sessies geven uitzicht op meer resultaat door meer en betere samenwerking enerzijds en 
anderzijds voorkomen we overbelasting van vrijwilligers. Het is motiverend als je als 
vrijwilliger een taak hebt waar perspectief in zit, waar je energie uit haalt en die plezier 
oplevert. 
Laten we eerlijk zijn, het feit dat SVB na 9 jaar zich al ontwikkeld heeft tot de club die we nu 
zijn, is puur te danken aan die tomeloze inzet en toewijding van jullie, vrijwilligers van SVB. 
We kunnen van alles willen en wensen met elkaar, maar zonder de inzet van mensen die het 
fijn vinden om hier actief te zijn, gaat het niet lukken. 
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• Vrijwilligersbeleid is de achilleshiel bij iedere vereniging en ondanks het feit dat bij SVB 
ongeveer 170 vrijwilligers actief zijn, hebben we behoefte aan meer mensen die instappen. 
Het dit seizoen ingezette vrijwilligersbeleid werpt zijn vruchten af en zorgt voor meer 
betrokkenheid van meer mensen bij de club. Aan de andere kant, de fase waarin de club zich 
bevindt en de potentie van de wijk en de interne ambitie vraagt meer mensen en meer 
samenwerking. 

 
• En dan kunnen we intern de boel redelijk op orde hebben, er zijn zaken waar we als 

vereniging weinig of te weinig invloed op hebben. Het gaat om de accommodatie. We 
mogen trots zijn op het sportpark waar we spelen, maar de tekortkomingen zijn ons allen 
meer dan bekend. We zijn afhankelijk van de leden van de gemeenteraad van Helmond. De 
gehoopte uitbreiding met een natuurgrasveld is niet gekomen. Over het moment waarop 
het tweede kunstgrasveld wordt aangelegd als vervanger van een natuurgrasveld is op dit 
moment nog niets met zekerheid te zeggen. We hopen op komende zomer, zoals het college 
van B & W heeft voorgesteld, maar kennelijk hebben een aantal politieke partijen in de 
gemeenteraad de gedachte om de toegezegde aanpassing van de accommodatie voor zowel 
Stiphout Vooruit als SVB uit te smeren over 2018 en 2019. Dit tegen de wens van het 
college, we moeten de ontwikkelingen afwachten. Het zou kunnen betekenen dat er 5 ton in 
2018 wordt uitgetrokken voor Stiphout Vooruit en dat SVB in 2019 voor 5 ton een nieuw 
kunstgrasveld krijgt. We doen een beroep op de gemeenteraad van Helmond om in 2018 
zowel Stiphout Vooruit, maar in ieder geval SVB te helpen. 
Overigens weten we ook dat dit maar een klein deel van de oplossing is van de 
capaciteitsproblematiek. 

 
• Op gebied van accommodatie, maar ook op andere terreinen werken we samen met SSBB. 

De contacten zijn goed, de discussies inhoudelijk en worden soms op het scherpst van de 
snede gevoerd. De recente samenwerking bij de samenstelling van een nota voor de 
gemeente over gewenste aanpassingen op het sportpark, dus meer dan alleen gras, bewijst 
dat de samenwerking professioneel is en rekening houdt met de soms synchrone en soms 
tegengestelde belangen.  
De gesprekken over financiële aspecten lopen en we zijn er zeker van dat er voor op korte en 
lange termijn duidelijke afspraken gemaakt gaan worden die aanvaardbaar en werkbaar zijn 
voor zowel SSBB als SVB. (voor korte termijn melden dat bij evenementen al een deel van de 
opbrengst naar SVB gaat) 

 
• Afsluitend de melding dat in het kader van het naderend 10 jarig bestaan er een 

jubileumcommissie aan het werk is om een bij dit decennium een SVB passend evenement 
te organiseren. Ook hier wordt later in deze vergadering meer over verteld. 

 
Wat het bestuur betreft mogen we trots zijn op wat we tot op heden hebben bereikt en 
werken we voortvarend en eensgezind door aan de toekomst. Het feit dat SVB door PSV is 
uitverkoren om in Helmond amateurpartner te worden, geeft aan dat we op de goede weg 
zijn en op onze eigen manier en vanuit onze eigen waarden en normen keuzes maken.  
Openheid, eerlijkheid, creativiteit, communicatie, sportiviteit en gezelligheid moeten de 
pijlers zijn waarmee we vertrouwen hebben in de verdere ontwikkeling van SVB. 

4. Financieel Verslag 

Algemeen 

De penningmeester doet verslag over het boekjaar 2016/2017, zie voor de financiële gegevens 
bijlage 1. 
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Vragen: Jan Joris Bernaarts vraagt wat het budget is voor het decennium jubileum. 
Antwoord: Het budget bedraagt 5.000,00 euro, evenementen dienen in principe budget neutraal te 
zijn. 
 

5. Verslag kascommissie 
- Het door de kascommissie goedgekeurde en ondertekende financiële verslag wordt door Jan 

Roefs voorgelezen. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering decharge te 

verlenen aan het volledige bestuur.  

- Decharge voor het volledige bestuur wordt door de algemene ledenvergadering dd. 14 

december 2017 verleent. 

- De leden, Sjonnie van Oosterwijk, Mygell Isselt en Jan Roefs blijven aan. 

6. Benoeming bestuursleden 
Benoeming: Peter de Jong, aftredend, wordt unaniem voor een periode van 3 jaar herkozen als 

penningmeester 1. 

Aftredend: Ingrid Hankins heeft om gezondheidsreden haar functie als bestuurslid communicatie 

beëindigd. 

Overig: Mark Kieft heeft zijn functie binnen de technische commissie om persoonlijke redenen 

beëindigd. 

7. Beleid 
7.1 Velden & Accommodatie 

- Het is nog niet duidelijk wanneer het 2e kunstgrasveld op het sportpark wordt aangelegd, 

naar verwachting zal dit medio 2018 zijn. 

- Voor verdere aanpassingen is de “Nota aanpassingen Sportpark Brandevoort” bij de 
gemeente ingediend. Deze nota is door Stichting Sporten en Bewegen Brandevoort in 
overleg met SVB opgesteld. Er is nog geen duidelijkheid welke wensen hiervan gerealiseerd 
gaan worden en op welke termijn. 

 

7.2 Voetbaltechnische zaken jeugd 
- De mutaties, zoals door de Technische Commissie opgesteld, worden door het bestuur 

ondersteund. 
- De aanpassing van de structuur van SVB wordt eveneens door het bestuur gedragen, dit zal 

echter nog studie vergen over de juiste opzet en over de invulling van de diverse taken 

binnen het te vormen jeugdbestuur. 

 

7.3  Voetbaltechnische zaken senioren 

- Het bestuur streeft er naar om in de eerste helft van 2018 een Technische Commissie voor 

de senioren te installeren. 

 

7.4 Vrijwilligerszaken  

Bart van Lieshout doet verslag van het vrijwilligersbeleid, zoals goedgekeurd in de BLV en ingezet 

vanaf augustus 2017. 
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7.5 Vrijwilligers overzicht december 2017 

• 207 Vrijwilligersfuncties 

• 168 Vrijwilligers met 1 tot 4 vrijwilligersfuncties (was vorig seizoen 150) 

• 44 Nieuwe Vrijwilligers, 26 Vrijwilligers zijn gestopt 

7.6 Functies: 

 115 Trainers/Assistent Trainers/Leiders (dit aantal is zonder de stagiaires) 

• 30 Scheidsrechters 

• Hoofdleiders, Wedstrijdzaken, Commissies, Accommodatie, Bestuur 

7.8 VOG:  

• 61 Nieuwe aanvragen gedaan, 38 nog niet ontvangen 

• 77% Vrijwilligers voldoet aan VOG verplichting van SV Brandevoort 

7.9 Vrijwilligersbeleid:  

 4 organisatorische pijlers voor SVB vanaf seizoen 2017-2018: (kernwoorden: ‘voldoende capaciteit’ 

en ‘betrokkenheid’) 

• Vaste vrijwilligersfuncties  continuering van beleid 

• Tijdelijke en deelfuncties, inclusief stages  meer mogelijkheden, ook bij minder tijd  

• Verenigingsdiensten  NIEUW: centrale thema 

• Teamafspraken  aanscherpen van taakverdeling 

7.4.5 Tijdelijke- en deelfuncties: 

 Tijd is een issue: seizoen lang 2 avonden + 1 halve weekenddag beschikbaar 

 Optie: tijdelijk invullen/opdelen van functies > samen doen 

 Aanmelden voor korte periode + afzonderlijke projecten 

 Eventueel stageplaats 

 68 aanmeldingen na oproep van eind juli per brief en e-mail (pietentraining, scheidsrechters, 

assistent trainers (veelal maatschappelijke stages), E-kamp en commissies) 

7.10 Verenigingsdiensten uitgangspunten:  

• Je hebt als lid van SVB recht om te voetballen én tegelijkertijd de plicht om dit zelf mede 

mogelijk te maken.  

• SVB: “Voor de leden, door de leden”  750 leden x 4 á 5 uur p/jr = voor iedereen een stuk 

aangenamer 

• Wie? Ieder lid van SVB.  jongere jeugd: zelf of eventueel hun ouders/verzorgers 

• Hoe? inventarisatie van benodigde diensten  

• toewijzing per team, de teamleiders delen de spelers in; ruilen kan binnen het team 
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- Toernooien en evenementen in 2e helft van het seizoen:  nog in te plannen 

- Zaterdagdienst en Kidsclub in geroosterd en zijn van start gegaan 

- Evaluatie en nieuw (eventueel aangepast) rooster voor de na winterstop  

7.11 Overzicht vacatures 

- Wedstrijdcoördinatoren op zaterdag 

- Coördinator Scouting 

- 3 Scouts 

- Wedstrijdcoördinator Oefenwedstrijden 

- Communicatie ondersteuning bij TC 

- Hoofdleider Draakjes 

- Leden Kleding Werkgroep of Commissie (nieuw op te zetten) 

- Technische ondersteuning ICT  

- Ook buiten de vacatures blijft er continue behoefte aan Vrijwilligers voor activiteiten, 

projecten en commissies! 

7.12 10 jarig jubileum 

In 2018 bestaat SVB 10 jaar, dit zal op passende wijze worden gevierd. Voor de organisatie van het 

jubileum is een jubileum commissie gevormd. Als datum is het weekend van 25 en 26 augustus as. 

gepland. 

7.13 Evenementencommissie 

De vorige evenementencommissie is in zijn geheel afgetreden en een nieuwe 

evenementencommissie is aangesteld en bestaat uit de volgende leden: Astrid Franssen, Eri van 

Hoof, Jacqueline Le Doux (voorzitster), Jasja Meijer, Jessie Griensven, Mirjam van den Broek, Tanja 

van der Werff en ad hoc Madelon Derijck. 

Benodigde # Benodigde # Wie komt in Begeleiding

dagdelen/jaar leden/dagdeel aanmerking? door:

Toernooidienst Activiteiten 10 5 JO14-JO15-JO16 Commissie

Evenementendienst Activiteiten 10 5 JO14-JO15-JO16 Commissie

Voetbaldienst Zaterdag Ochtend 08.30-12.30 26 2 JO17-JO18-JO19 Coordinator

Wedstrijden jongere jeugd leiden

Wedstrijden jongere jeugd vlaggen

Ondersteuning veld/vlaggen/materiaal

Ondersteuining Wedstrijd Coordinator

# Jeugdvoetbal 

wedstrijddagen 

jongere jeugd

2 leden aanwezig, 

inzet afhankelijk van 

programma en situatie

Spelen zelf in de 

middag

Begeleiding en 

instructie door 

wedstrijdcordinator 

en materiaalman

Voetbaldienst Zaterdag Middag 12.30-16.30 26 2 Senioren, Veteranen Coordinator

Wedstrijden oudere jeugd leiden

Wedstrijden oudere jeugd vlaggen

Ondersteuning veld/vlaggen/materiaal

Ondersteuining Wedstrijd Coordinator

# Jeugdvoetbal 

wedstrijddagen 

oudere jeugd

2 leden aanwezig, 

inzet afhankelijk van 

programma en situatie

Spelen zelf op zondag Begeleiding en 

instructie door 

wedstrijdcordinator 

en materiaalman

Thuiswedstrijd 1e Team Zondag 14.00-16.30 15 3 Ouders JO13 en jonger Kidsclub

Kidsclub line-up opstellen/begeleiden

Kidsclub penalties nemen in de rust

Entreekaartjes/Loten verkopen

Thuiswedstrijden 

senioren 1 team in 

competitie en beker

toewijzing per team of 

per opgave?

Ouders van 

jeugdteams JO13 en 

jonger

Begeleiding en 

instructie door 

Kidsclub leiding

Toernooi commissie 

geeft per jaar aan 

voor hoeveel 

dagdelen benodigd 

zijn

Evenementen 

commissie geeft 

per jaar aan voor 

hoeveel dagdelen 

benodigd zijn

Opmerking: half team

Opmerking: half team

Spelers van team 

zonder toernooi op 

betreffende dag

Spelers van team 

zonder programma 

op de betreffende dag

Teams ontvangen

Wedstrijden leiden/vlaggen

Uitslagbriefjes/Standen bijhouden

Velden/Materiaal klaar leggen

Onderteuning Toernooi commissie

Ondersteunen bij evenementen

Voorkomende activiteiten

Bemannen posten/stands

Verstrekken informatie/materialen

Klaarzetten materialen

Begeleiding en 

instructie door 

commissieleden

Begeleiding en 

instructie door 

commissieleden
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Geplande activiteiten seizoen 2017/2018 

- Opening Seizoen 3 september 2017 

- Kidsclub (thuiswedstrijd SVB1) 

- Jubileum SVB: 10-jarig bestaan SV Brandevoort 

- Vrijwilligersavond 

- E-kamp voor D/E teams: 22-24 juni 2018 

- Opening seizoen 2018-2019 

7.14 Toernooicommissie 

De toernooicommissie is uitgebreid met 3 vrijwilligers, te weten Irene Loijmans, Gerco Coben en Eric 

Bouwmeester. De overige leden van de toernooicommissie zijn Hans Stienen, Wilco van Bommel en 

Kees Kieft (interim voorzitter). Irene en Gerco verzorgen de uittoernooien, Eric het indoortoernooi 

en het toernooi voor de jeugd in juni as. 

7.15 Website 

Brigitte Koolen en Ton Mager werken aan de vervanging van de huidige website, gepland is om voor 

aanvang van het seizoen 2018/2019 deze operationeel te hebben. Ton Mager is ook beschikbaar 

voor ondersteuning bij eventuele ICT problemen. 

7.15 Hoofdtrainer 

Het contract met de hoofdtrainer, Patrick van Hout, is met twee jaar verlengd met een optie voor 

nog een derde jaar. Patrick geeft aan met plezier bij SVB te werken en nog voldoende uitdagingen te 

zien. Ook de overeenkomsten met de staf worden verlengd. 

Vraag: 

1 Wat zijn de ambities van SVB? 

Antwoord:  

- Geleidelijke doorstroming van de jeugd naar de senioren teams 

- De senioren selectie speelt op termijn in een hogere klasse 

- Opgemerkt wordt dat SVB met de ambities ook te maken heeft met de beperkingen van het 

huidige sportpark en de inbreng van de vrijwilligers 

2 In hoeverre wordt de uitstraling naar de buitenwereld belangrijk gevonden? 

- Uitstraling van de vereniging en presentatie van de teams wordt belangrijk gevonden, hierbij 

o.a. te denken aan de sportkleding 

- Aan de kleding zal door een kledingcommissie nadere invulling worden gegeven 

- Dit stond al eerder op de planning, maar het invullen van alle ambities kost tijd.  

3 Opleiding scheidsrechters 

Opgemerkt wordt dat aan de opleiding van de jeugdscheidsrechters het op een aantal punten 

schort. 

Om dit probleem op te lossen wordt op korte termijn een scheidsrechtercommissie samengesteld, 

die zich in gaat zetten voor de opleiding en begeleiding van de jeugdscheidsrechters. 
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8. Rondvraag 
- De voorzitter vraagt de vergadering hoe men over een rookvrij sportpark denkt. De 

vergadering laat zich hier positief over uit. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

Bijlagen: 

1. Financiële gegevens 

2. Intekenlijst 

 

 


