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Notulen Algemene Ledenvergadering ALV-011 

Datum  : woensdag 18 december 2019 
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 leden aanwezig. (zie intekenlijst bijlage 1) 

Agenda: 

1. Opening van de bijeenkomst   
2. Vaststellen notulen vorige vergadering  ·  
3. Jaarverslag bestuur            
4. Financieel jaarverslag over seizoen 2018/2019        
5. Verslag kascommissie       
- Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten  
- Vaststelling begroting seizoen 2019/2020      
6. Benoeming bestuursleden          
- Aftredend en herkiesbaar :   Harry Elzendoorn      
- Aftredend en niet herkiesbaar :   Frits van der Donk  
- Aftredend   :  Mark Kieft   
7. Organisatie        
- Voortgang bestuurlijke vernieuwingen     
- Vrijwilligerszaken 
8. Beleid en Toekomst            
- Voetbaltechnische zaken Jeugd    terugblik en toekomstvisie (John Heijster)   
- Voetbaltechnische zaken Senioren  terugblik en toekomstvisie (seniorencommissie)  
- Medische begeleiding     Raymond de Jong      
- Toernooicommissie    Gerco Cober      
9. Rondvraag        
10. Einde van de bijeenkomst 

Aanwezig namens het bestuur: 

- Harry Elzendoorn   voorzitter 
- Peter de Jong  penningmeester1 
- Kees Kieft   secretaris 
- Frits van der Donk  penningmeester/veiligheidszaken 
- Jacqueline le Doux  communicatie 

Afwezig:  
- Bart van Lieshout  werk 

- Mark Kieft   afgetreden 
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2. Notulen ALV 14 december 2017 
Over de notulen van de algemene ledenvergadering van 12 december 2018 hebben de 
aanwezige leden geen vragen en op- en/of aanmerkingen, de notulen worden ter vergadering 
gearresteerd. 

3. Jaarverslag 2018-2019  
En weer is er algemene ledenvergadering bij SV Brandevoort. Hoe snel gaat een jaar? Kijkend naar je 

eigen situatie, het leven van alledag, het voltrekt zich in sneltreinvaart. Dat is bij onze club niet 

anders. 

Ideeën, gedachten, concrete plannen, ze zijn er voldoende, maar hebben we genoeg tijd om alles 

weldoordacht op de juiste manier uit te werken en uit te voeren? Het antwoord is ja. 

Bij een gezonde groei en verantwoorde ontwikkeling van onze vereniging hoort ook een realistische 

planning. Dat is ook de lijn die het bestuur kiest. 

Werken aan verbetering en vooruitgang, maar in een tempo wat voor ons allen, als betrokken 

vrijwilligers, behapbaar is. 

Zo hebben we ook in 2019 gewerkt en terugkijkend heeft SVB weer een aantal stappen gezet. We 

stellen vast dat niet alles is gelukt maar ook dat er weer veel is bereikt door ons allen. Ik maai niet 

het gras voor de voeten van een aantal mensen weg, maar op voetbaltechnisch gebied voor de jeugd 

en de senioren gaan we de goede kant op. Op medisch gebied is er veel gebeurd, later horen jullie 

daar meer over van de verantwoordelijke mensen. 

Het hoort ook bij verstandig besturen om te durven constateren dat we sommige zaken niet van de 

grond krijgen. Ondanks de jarenlange inzet van ouders is het helaas niet mogelijk om G-voetbal bij 

SVB als volwaardig onderdeel te laten bestaan. Te groot voor het servet maar zeker te klein voor het 

tafellaken hebben we in overleg met de ouders besloten G-voetbal bij SVB te stoppen. Het belang 

van spelende leden staat altijd centraal en we konden deze leden niet het perspectief bieden wat 

hen toekomt en past bij onze club. 

Wat past dan wel bij SVB, wat is onze visie en koers naar de toekomst? 

Onze missie, iedereen op zijn eigen niveau op een veilige manier laten voetballen in de wijk, lijkt 

algemeen gesteld, maar omvat in essentie waar we als SVB voor staan. De jeugd vertrouwd met 

voetbal maken, individueel verbeteren zodat plezier gehandhaafd blijft met als doelstelling zoveel 

mogelijk van die jeugd te behouden voor de senioren. Kwalitatief past hier de doelstelstelling om de 

seniorenselectie nog meer dan momenteel in de toekomst te vullen met door ons zelf opgeleide 

spelers. Het is nu al een genot om zondags ons vaandelteam te zien met veel jonge talentvolle 

spelers. 

Bij de senioren hebben we dit seizoen voor het eerst een 5e elftal in competitie wat 8 december 

onder andere leidde tot een zeer geslaagde SuperSunday. Groei van de seniorentak is van belang en 

het bestuur is bijzonder blij dat sinds dit jaar de seniorencommissie van start is gegaan. Bart en Henk 

begrepen het verzoek van het bestuur en zijn voortvarend aan de slag gegaan. Naast veel 

gezelligheid is de groei van het aantal senioren nodig om voor de club meer contributie inkomsten te 

genereren, willen we onze begroting ook in de toekomst op orde houden. 

Op eenzelfde manier is Brigitte opgestaan om zich sterk te maken voor het opzetten van een 

volwaardige meiden afdeling. Het recent door haar gepresenteerde plan aan de TC en het bestuur 

verraadt veel ambitie en biedt veel mogelijkheden. 
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En als je dan zoveel intensief voetballende leden hebt, is medische zorg onontbeerlijk. Met de komst 

van Raymond zet SVB een grote stap in begeleiding, preventie, behandeling en bewustwording op 

het gebied van blessures. Daar mag een 4e klasser trots op zijn! 

Een bijzonder hoogtepunt is natuurlijk de introductie van onze nieuwe tenues en verdere kledinglijn. 

Het heeft veel voorbereiding, overleg met Robey en werk gekost van Peter en Miriam, maar het 

resultaat mag er zijn. We spelen in tenues die voor de tegenstander jaloersmakend zijn, eigen design 

op subtiele wijze vormgegeven. Ik hoor het verlangen om veel uitwedstrijden te spelen, het zal wel 

iets met onze nieuwe uitshirts te maken hebben. 

Die nieuwe tenues zijn mede op deze manier tot stand kunnen komen door de voortvarende aanpak 

van de sponsorcommissie 2.0. De voorgangers van de huidige commissie hebben een grondige basis 

gelegd waarop de nieuwe commissie een vliegende start heeft gemaakt. Veel overleg en vele 

commerciële contacten hebben ertoe geleid dat bijna alle teams voorzien van een shirtsponsor. Een 

geweldige prestatie van de sponsorcommissie zodat we de mogelijkheid hebben kunnen creëren de 

nieuwe tenues tegen lage kosten aan te laten schaffen.  

Natuurlijk willen we vooruit en zijn sommige zaken nog niet op orde. Binnen de mogelijkheden, ook 

financieel gezien, heeft SVB het redelijk tot goed op orde. Graag hebben we meer helpende handen 

om posities in de club te bemensen en sommige vrijwilligers te ontlasten. Zo moeten we kijken hoe 

we een scheidsrechtersopleiding kunnen opzetten. De inhoudelijke kennis is vaak wel aanwezig, 

maar het ontbreekt bijvoorbeeld aan mensen die scheidsrechters rondom een wedstrijd kunnen 

begeleiden. Samen een wedstrijd analyseren, daar word je beter van. 

We kijken of dit project in samenwerking met andere Helmondse verenigingen kan worden 

opgepakt. Als dat op een manier gaat zoals nu jeugdtrainers worden opgeleid, biedt dat veel 

perspectief. 

Over samenwerking gesproken, als bestuur hebben we veel contact met SSBB, de KNVB, PSV, de 

gemeente, het Helmonds voorzittersoverleg en andere partijen. We merken dat de manier waarop 

wij met onze club omgaan, de betrokkenheid en de kwaliteit van het kader respect en bewondering 

oproept. Daar mogen we best trots op zijn. Op die manier zijn we vaak in staat om dingen voor 

elkaar te krijgen zodat we onze ambitie kunnen realiseren. 

Maar we hebben ook personele zorgen. Denk aan de toernooi en evenementencommissie, beide 

kunnen versterking gebruiken zodat de huidige leden ietwat worden ontlast. 

Want mensen vragen me vaak: “Wat is nu de ambitie van SVB?”  

Het zou mooi zijn als we een mooie stabiele 3e klasser kunnen zijn met een selectie grotendeels 

gevuld met spelers uit de eigen opleiding. Recreatief spelende leden behouden omdat ze zich thuis 

voelen bij de club, een volwaardige afdeling voor meidenvoetbal. Komend jaar starten we met 

walking football, dus ook die doelgroep gaat zich nadrukkelijk manifesteren. Dan zijn we een vitale 

en duurzame club! Dit alles in harmonie met elkaar. De wijk Brandevoort groeit en bloeit en die 

kernwaarden horen ook bij SVB. Laat ons de sportieve ambassadeur zijn van de parel van Helmond.  

Als laatste haal ik toch de recente actualiteit aan, normen en waarden in de voetballerij. Criminelen 

die hun geld willen witwassen bij amateurclubs, racisme in en rond het veld. 

Het hoort niet in de maatschappij, het hoort niet in de sport en het hoort niet bij SV Brandevoort. 

Laten we waakzaam zijn met elkaar en daar waar het zich dreigt voor te doen, direct ingrijpen. 

Alleen dan blijven we die mooie club die we nu al zijn! 

Namens het bestuur dank ik iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet! 



 

ALV-011 
Datum: 18 december 2019 

4 

4. Financieel Verslag 

Algemeen 

- De penningmeester doet verslag over het boekjaar 2018/201, zie voor de financiële 
gegevens bijlage 1. 

- De begroting voor het seizoen 2019/2020 wordt door de penningmeester gepresenteerd en 
besproken. Zie bijlage 2. 
 

Vragen:  
- Gevraagd wordt of het eigen vermogen van SVB voor uitbreiding van de kleedkamers kan 

worden gebruikt, bijv. als lening aan de stichting. 
 

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

afwezigheid van leden van de kascommissie, door Peter de Jong 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. 18 

december 2019 verleent. 

6. Benoeming bestuursleden 
6.1 Benoemingen: 

- Voorzitter Harrie Elzendoorn, aftredend, wordt unaniem voor een periode van 3 jaar 

herkozen als voorzitter. 

6.2 Aftredend: 

- Mark Kieft treedt af als bestuurslid algemene zaken. 

- Frits van der Donk treedt af als bestuurslid veiligheidszaken en penningmeester. 

De voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun inzet als bestuurslid voor SV Brandevoort. 

7. Organisatie 
Voortgang bestuurlijke vernieuwingen: 

- De seniorencommissie houdt zich inmiddels bezig met alle zaken rond het seniorenvoetbal. 

- Er zijn geen verdere ontwikkelingen t.a.v. het samenstellen van een jeugdbestuur. 

Vrijwilligers zaken: 
- Niet alle vrijwilligers hebben een VOG ingeleverd, er wordt nog steeds naar gestreefd om 

van iedere vrijwilliger een VOG te hebben. 

- Op de vraag wat de reden is dat men geen VOG inlevert, wordt geantwoord dat dit laksheid 

of een andere onbekende reden kan zijn. 

8. Beleid en Toekomst  
8.1 Voetbaltechnische zaken Jeugd terugblik en toekomstvisie  

- De TC heeft gemeend geen presentatie over dit onderwerp te geven. 

Opmerking: De aanwezige leden vinden het zeer kwalijk dat de TC geen presentatie heeft verzorgd, 

te meer daar de jeugd het grootste deel van de spelende leden betreft. 
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8.2 Voetbaltechnische zaken Senioren  terugblik en toekomstvisie 
- Deze presentatie van de seniorencommissie is op de website geplaatst. 

8.3 Medische begeleiding 
- Zie voor de presentatie van Raymond de Jong de website. 

  
8.4 Toernooicommissie  

- De presentatie van de voorzitter van de toernooicommissie is op de website geplaatst. 

9. Rondvraag 
- De opkomst voor deze algemene ledenvergadering is laag, voorgesteld wordt deze weer op 

donderdagavond te houden en geen datum vlak voor de kerstvakanties te kiezen. 
- De conditie van het hoofdveld laat te wensen over, vooral voor de keepers is dit een 

probleem. Maar ook de spelers klagen over de kwaliteit. Op de vraag of SVB hier eigen 
vermogen aan kan besteden wordt geantwoord dat de investering hiervoor te hoog is (circa 
200k) en dat de conditie van de velden de verantwoording van de gemeente is. In het 
voorjaar van 2020 wordt het veld opnieuw voor het seizoen 2020/2021gekeurd. 

- Op de vraag of SVB actief bezig is om de walking voetbal activiteit op te zetten, wordt 
geantwoord dat Hans Stienen en Jan Stokmans hier mee bezig zijn. 

- Als trainers met hun activiteiten stoppen en hun trainingsjas inleveren, dan wordt de borg 
van 30,00 euro terugbetaald. 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Bijlagen: 

1. Intekenlijst 
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