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Bijzondere Ledenvergadering 29 mei 2018     
Tijdstip: 20.30 uur 

Locatie: ‘t Sporthuis 

 

Agenda: 
1. Opening van de bijeenkomst 

2. Financiën, begroting seizoen 2018/2019 

3. Contributie seizoen 2018/2019 

4. Samenstelling huidig bestuur 

5. Bestuurlijke aanpassingen 

6. Accommodatie 

6. Rondvraag 

7.   Einde van de bijeenkomst 

1. Opening van de bijeenkomst 
De voorzitter, Harry Elzendoorn, opent de vergadering om 20.30 en heet alle aanwezige welkom.  

 

Namens het bestuur zijn aanwezig: 
Harry Elzendoorn  voorzitter 

Kees Kieft   secretaris 

Peter de Jong  penningmeester 1 

Frits van der Donk  penningmeester 2 

Wim Verberne  wedstrijdzaken 

Bart van Lieshout  vrijwilligerszaken 

Mark Kieft   algemene zaken 

 

Naast de aanwezige bestuursleden, zijn 30 leden aanwezig (zie bijlage1). 

 

2. Financiën: begroting seizoen 2018/2019 
PdJ presenteert de begroting en geeft toelichting op de begroting voor het seizoen 2018/2019. Voor de 

begroting verwijs ik naar de bijlage 3. 

 

Vragen: 

 Op de vraag wat het percentage is van de” kick back” kosten van de stichting aan SVB wordt 

geantwoord dat hier geen percentage voor is vastgelegd.  

 De stichting dient een weerstandvermogen op te bouwen voor het laten verrichten van 

onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. 
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 Het surplus na verrekening van de vast kosten en afdracht aan het weerstandvermogen wordt 

onder de gebruikers van het sportpark verdeeld, hier is nog geen verdeelsleutel voor 

afgesproken. 

 Sjonnie van Oosterwijk is van mening dat het bestuur zich harder naar de stichting dient op te 

stellen, met als doelstelling om eerder een bijdrage van het surplus van de stichting te 

ontvangen. 

 Sjonnie van Oosterwijk ziet graag dat het bestuur een inzage geeft in de revenuen die SVB van 

de stichting ontvangt. 

 De penningmeester geeft aan dat een van de grote voordelen van de stichtingsvorm is dat er 

terugvordering bij de belastingdienst van de BTW kan worden gevraagd. 

 De reserves worden aangehouden voor het geval dat bij realisatie van extra kleedkamers een 

eigen bijdrage van SVB wordt gewenst. 

3. Contributie seizoen 2018/2019 
Het bestuur deelt aan de ledenvergadering mee dat de contributie voor het seizoen 2018/2019 met 

5% wordt verhoogd.  

 

 Het bestuur deelt mede dat de extra contributiekosten voor selectiespelers blijft gehandhaafd. 

 Bij SVB worden niet ieder jaar nieuwe tenues aan de teams ter beschikking gesteld. Dit zou 

kunnen worden overwogen als de kosten d.m.v. sponsoring wordt afgedekt. 

 De contributie voor jeugdleden is bij SVB  lager dan bij andere clubs, een suggestie is hierin een 

staffeling naar leeftijd te maken. 

4. Samenstelling huidig bestuur  
Dagelijks bestuur: 

Harry Elzendoorn  voorzitter 

Kees Kieft   secretaris 

Peter de Jong  penningmeester 

Algemeen bestuur: 

 

Harry Elzendoorn  voorzitter 

Kees Kieft   secretaris 

Peter de Jong  penningmeester 1 

Frits van der Donk  penningmeester 2 

Wim Verberne  wedstrijdzaken 

Bart van Lieshout  vrijwilligerszaken 

Mark Kieft   algemene zaken 

Wim Verberne heeft aangegeven met ingang van 30 juni as. zijn functie als bestuurslid wedstrijdzaken 

neer te leggen. Wim heeft voor zijn inzet als vrijwilliger bij Mierlo Hout en SVB een lintje van de 

Gemeente Helmond mogen ontvangen. Het bestuur van SVB bedankt Wim voor zijn inzet over afgelopen 

10 jaar, op later tijdstip wordt van Wim op een passende wijze als bestuurslid afscheid genomen. 

5. Bestuurlijke aanpassingen 
Vanuit de TC is in de aanpassingen van het Jeugdbeleidsplan aangegeven dat de behoefte bestaat om 

een jeugdbestuur te formeren en installeren. Dit is voor het bestuur aanleiding geweest om tot een 
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aanpassing te komen van de huidige organisatiestructuur bij SVB, zowel voor de Jeugd als voor de 

Senioren. 

Mark Kieft en Bart van Lieshout zijn de bestuursleden, die het proces om tot een gewijzigde structuur te 

komen, vanuit het bestuur vorm zullen geven. Zij geven aan de ledenvergadering een toelichting. 

Uitgangspunten: 

 Gelijke aandacht voor recreatieve teams en selectie teams 

 Verenigingsleven een grotere impuls te geven 

 Zowel de jeugd als senioren betrekken bij het organiseren van activiteiten 

 De vrijwilligers overzichtelijke en behapbare taken bieden 

 Het uitwisselen van bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen de bestuurslagen zoals in de 

“model organisatie SVB” aangegeven 

 In het tweede halfjaar van 2018 wordt het plan verder ontwikkeld en wordt in zijn definitieve 

vorm in de ALV gepresenteerd. 

 De in de “model organisatie SVB” genoemde functie van jeugd coördinator wordt als een zeer 

belangrijke functie aangemerkt en aanstelling van deze functionaris heeft hoge prioriteit en zal 

parallel aan het proces van bestuurlijke aanpassingen lopen. 

 Potentiele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden. 

Vragen/antwoorden: 

 Vraag: Coördinator senioren? 

Antwoord: Nee, voor de senioren wordt vooralsnog geen coördinator aangesteld. 

 Vraag: Kan het organigram op de website worden geplaatst?  

Antwoord: Hierin wordt voorzien. 

 Vraag: Hoe worden de werkzaamheden van Wim Verberne opgevangen?  

Antwoord: Een vrijwilliger heeft zich aangemeld om een deel van de taken over te nemen, ook 

zal William een aantal taken overnemen. De continuïteit blijft hierdoor gewaarborgd. 

 Vraag: Indeling senioren teams?  

 Antwoord: De hoofdtrainer en zijn trainersstaf zorgen voor de indeling van de teams 1 t/m 3. De 

recreanten teams 4 en 5 dienen ook voor de aanvang van de competitie te worden ingedeeld. 

Het bestuur doet een dwingende oproep om je als vrijwilliger beschikbaar te stellen en mee te 

bouwen aan een organisatiestructuur bij de senioren afdeling. 

6. Accommodatie 
 Door de gemeente is een planning voor de aanleg van een 2e kunstgrasveld afgegeven, hierin is 

aangegeven dat de werkzaamheden op 24/8 as. gereed zullen zijn. Dit is geen harde datum, de 

planning kan door diverse externe omstandigheden uitlopen. 

 E.e.a. zal nauwlettend in de gaten worden gehouden i.v.m. de jubileum activiteiten en de start 

van de bekerwedstrijden. 

 Indien noodzakelijk zal worden overwogen om met minder teams aan de bekerwedstrijden deel 

te nemen. 

 Over de uitbreidingen op het sportpark, extra kleedkamers etc., is nog geen beslissing door de 

gemeente genomen. De kosten voor deze uitbreidingen zijn op 500.000,00 euro geraamd. 

 Bij de gemeente en de raadsleden is men van mening, dat zowel Bruheze als SV Brandevoort 

over een prima accommodatie beschikken en als laatste in aanmerkingen komen voor 

uitbreidingen c.q. aanpassingen. 
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 De stichting streeft naar een rookvrij sportpark en is voornemens om dit per 1 september 2018 

in te voeren. De stichting zal SVB hierover nog verdere duidelijkheid verschaffen. 

 Het sportpark komt vooralsnog niet in aanmerking voor het vervangen van de bestaande 

verlichting door LED-verlichting. 

 De bestaande verlichting dient nog steeds optimaal te worden afgesteld opdat de donkere 

plekken op het veld zo veel als mogelijk worden beperkt. 

7. Rondvraag 
 Vraag: Privacywetgeving 

Antwoord: 

 Er is een privacyverklaring door SVB opgesteld en op de website geplaatst 

 Het doorsturen van informatie (Exel sheets) met persoonsgegevens dient wel overwogen en volgens 

de nieuwe regels te gebeuren, hierover volgt nog informatie naar de TC. 

 Met bijzondere gegevens van leden dient zeer zorgvuldig en volgens de nieuwe regels te worden 

omgegaan. Het inschrijfformulier voor nieuwe leden zal hierop worden aangepast. 

 

 Vraag: Het vrijwilligersbeleid is sinds het seizoen 2017/2018 ingevoerd, wordt dit beleid 

geëvalueerd? 

Antwoord:  

 Dit beleid wordt geëvalueerd en verder met de commissies en wedstrijd coördinatoren afgestemd. 

 Op de website zal de inzet van vrijwilligers meer aandacht krijgen. 

 Bekeken wordt of inschrijving van werkzaamheden via de website mogelijk is. 

 Uitgangspunt zal zijn welke taken de leden zelf willen uitvoeren. 

 

 Vraag: Wie zitten er in de tuchtcommissie? 

Antwoord: 

 De tuchtcommissie is duidelijk onder bezet, alleen Hans Stienen is nog actief. Er dient uitbreiding te 

komen met een aantal vrijwilligers. 

 Patrick van Hout en Rick Janson willen zich hier beide voor inzetten, maar dan alleen voor incidenten 

bij de jeugd. 

 

 Vraag: Jan Loots heeft 2x een vraag over sponsoring/teamkleding naar het bestuur gestuurd, maar 

geen antwoord ontvangen. 

Antwoord: Er is niet op correct naar Jan gereageerd en is er onvoldoende nagedacht bij de vraag wie 

te betrekken bij de aanschaf van team kleding. De voorzitter biedt Jan hier zijn excuses voor aan en 

belooft dat in het vervolg hier beter mee zal worden omgegaan. 

De voorzitter dankt de betreffende leden die zich hebben ingezet bij de samenstelling van het blad voor 

het 10 jarige Jubileum. Ook de “schrijvers van clublied worden voor hun inzet bedankt. 

Het programma voor het 10 jarig jubileum is inmiddels vastgesteld. 

8. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. 

 

Bijlagen: -      presentielijst 

- organigram 

- begroting 2018/2019 
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Bijlage 1: Presentielijst 
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Bijlage 3: Organigram 

 

 

 
  

Dagelijks Bestuur 

Algemeen Bestuur 

Jeugdbestuur 

Jeugdcoördinator 

Wedstrijdzaken 

Jeugdontspannings-
commissie 

Communicatie 

Seniorenbestuur 

Voetbalcoördinator 
Senioren 

Wedstrijdzaken 

Seniorenontspannings-
commissie 

Communicatie 

Commercie Communicatie 

Evenementen 

Vrijwilligerszaken 

Scheidsrechters 

Ledenadministratie 

• Elk bestuur bestaat uit een 
voorzitter, penningmeester en 
secretaris.  

• De voorzitters van het jeugd- en 
seniorenbestuur zijn lid van het 
algemeen bestuur 
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