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Notulen Algemene Ledenvergadering ALV-010 

Datum  : woensdag 12 december 2018 
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 33 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 2017/2018       
5. Verslag kascommissie       
6. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten       
7. Benoeming bestuursleden          

- Aftredend en herkiesbaar :   Kees Kieft  (secretaris)  
- Nieuw bestuurslid  :  Jacqueline le Doux  (communicatie)   

8. Bestuurlijke vernieuwingen, nieuw organisatiemodel     
9. Beleid en Toekomst            

- Vrijwilligerszaken        
- Commissies             

10. Rondvraag 
11. Einde van de bijeenkomst 

   

Aanwezig namens het bestuur: 

- Harry Elzendoorn   voorzitter 
- Peter de Jong  penningmeester1 
- Kees Kieft   secretaris 
- Frits van der Donk  penningmeester/veiligheidszaken 
- Bart van Lieshout  vrijwilligerszaken 
- Mark Kieft   algemene zaken  

- Jacqueline le Doux  communicatie 

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

3. Jaarverslag 2017-2018 
- SVB heeft haar 10 jarig bestaan op feestelijke wijze gevierd, met o.a. een open sponsor 

avond op 9 mei 2018 met als gastspreker de heer Theo Mommers. In week 20 is een 

   
 

  

  
  

  



 

ALV-010 
Datum: 12 december 2018 

2 

schitterend glossy magazine uitgekomen waarin op 10 jaar SV Brandevoort werd terug 
gekeken. Ook is het SVB clublied gecomponeerd met als titel “Handen Hoog”. 

- Op 14 juli is de wedstrijd SV Brandevoort-Helmond Sport gespeeld, ondanks de geweldige 
inzet van de SVB spelers werd dit toch een ruime overwinning voor Helmond Sport. 

- In het feestweekend van 24/8 t/m zondag 26/8 is het 10 jarig bestaan uitbundig gevierd. 
- Voor het 2e kunstgrasveld is door de gemeente ook voor een rubberinfill van oude 

autobanden gekozen. In de discussies die hierover zijn gevoerd en nog worden gevoerd met 
betrekking tot eventuele gezondheid- en milieu schade conformeert SVB zich aan de 
Gemeente Helmond, dit tot het tegendeel is bewezen. De voorzitter stelt de discussie over 
dit onderwerp een goede zaak te vinden. 
Opmerkingen: De heer Rouwette stelt dat niet echt bekend is of infill van oude autobanden 
veilig is en blijft het zorgwekkend vinden dat hierop wordt gespeeld. Hij en een aantal 
medestanders zullen de Gemeente Helmond hierop blijven attenderen en verlangen dat de 
gemeente zijn verantwoording neemt. De voorzitter geeft aan het standpunt te respecteren 
en SVB zal samen met de Stichting Sporten en Bewegen Brandevoort informeel op maximale 
veiligheid blijven aandringen. 
Op de vraag van Jack le Doux of SVB inspraak heeft gehad bij de keuze van de infill antwoord 
de voorzitter dat SVB afhankelijk is van de keuze van de Gemeente. 
Adam Abdessalami stelt dat douchen na spelen of trainen op het kunstgras verplicht dient te 
worden gesteld. De voorzitter antwoord dat hier ook naar wordt gestreefd, maar dat je 
niemand kan verplichten. 
Ingrid Hankins stelt dat de jongste jeugd, die gebruik maakt van de kleedruimte boven, niet 
kan douchen. Hierop wordt geantwoord dat boven niet meer als kleedkamer wordt gebruikt. 
Ook vanuit de TC wordt op douchen aangedrongen. 

 
De voorzitter bedankt alle bestuur- en kaderleden voor hun inzet over het afgelopen seizoen. 

4. Financieel Verslag 

Algemeen 

- De penningmeester doet verslag over het boekjaar 2017/2018, zie voor de financiële 
gegevens bijlage 1. 

- Het vermogen bedraagt circa 80k, met als bestemmingen o.a. uitbreidingen en continuïteit 
van de vereniging. 

- Door een wetswijziging is de BTW van 6 naar 9% verhoogd, dit zal door de stichting aan SVB 
worden doorbelast. 

- Het huidige kledingcontract loopt af op het eind van het seizoen 2018/2019, in overleg met 
Peter Smulders wordt een kledingbeleid opgesteld, dit is eind van dit seizoen gereed. 

 
Vragen:  

- Volgens Adam Abdessalami wordt er met oude ballen gespeeld, hierop wordt geantwoord 
dat er ieder jaar nieuwe ballen ter beschikking worden gesteld. 

- Jack le Doux ziet graag een aparte post voor kleding in de begroting opgenomen, de 
penningmeester stemt hier mee in. 

- Adam vraagt of er enige consumpties voor de selectie na een wedstrijd in de kantine gratis 
genuttigd kunnen worden. Hierop wordt geantwoord dat hier een budget voor ter 
beschikking is gesteld en dat dit door de spelersraad wordt beheerd. 

- Adam merkt op dat selectiespelers 10 euro extra betalen, maar dat een aantal zaken niet 
voor elkaar zijn, zoals kleding en tassen. Hier wordt bij andere clubs wel in voorzien. De 
voorzitter verklaart dat door SVB hier ook naar wordt gestreefd. 

- Opgemerkt wordt dat bij Gunneman, ondanks het contract, geen keeperskleding anders dan 
in de kleur geel beschikbaar is. 
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- Jack le Doux vraagt wat de bijdrage van de door de gemeente aangestelde voetbal 
coördinator is, SVB dient hier 2,50 euro per lid voor aan de gemeente af te dragen. Door de 
voorzitter wordt geantwoord dat de voetbal coördinator voor een betere samenwerking 
tussen de amateurverenigingen in Helmond dient te zorgen. Een tastbaar voorbeeld hiervan 
is de opleiding voor jeugdtrainers, verder zijn er nog geen tastbare feiten te melden. De 
inzet van de voetbal coördinator zal naar verwachting pas op langere termijn zijn vruchten 
afwerpen. 

- Over een vraag over Guyon Philips wordt het volgende opgemerkt: Guyon Philips speelt 
momenteel in IJsland en komt eind van het jaar terug. Indien Guyon de met SVB aangegane 
verplichting niet kan invullen, wordt hij er aan gehouden zijn vergoeding voor de 
trainerscursus aan SVB terug te betalen. 

 

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. 12 

december 2018 verleent. 

- De leden van de kascommissie,  Mygell Isselt en Jan Roefs blijven aan. 

6. Benoeming bestuursleden 
Benoemingen: 

- Kees Kieft, aftredend, wordt unaniem voor een periode van 3 jaar herkozen als secretaris. 

- Jacqueline le Doux wordt unaniem gekozen als bestuurslid communicatie. 

7. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten   
- Zie kascommissie 

8. Bestuurlijke vernieuwingen, nieuw organisatiemodel 
Aan de hand van de getoonde bestuursmodellen geeft Bart van Lieshout verdere uitleg over de in de 

BLV van mei jl. aangekondigde plannen voor bestuurlijke vernieuwingen en het nieuwe 

organisatiemodel. 

Bestuurlijke vernieuwing 

De reden om de organisatie van SVB te wijzigen zijn  o.a.: 

- Doorstroom bevorderen van jeugdvoetballers naar senioren 

- Evenwichtige aandacht voor selectie en niet selectie teams 

- Bevorderen van het verenigingsleven 

- Betrekken van leden bij organisatie en activiteiten 

- Door de groei van SVB in 10 jaar tijd de verantwoordelijkheid over meer personen en 

functies verspreiden 

- Verandering van samenstelling van leden m.b.t. leeftijdsgroepen de komende 10 jaar 

- Nieuw organisatiemodel met meer gedifferentieerd bestuur (jeugd en senioren) 
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Nieuwe structuur 

Van 1 hoofdbestuur naar 3 besturen met behoudt van de diverse commissies, te weten: 

- Hoofdbestuur  : eindverantwoordelijk, aansprakelijk, besluitvormend en budgethoudend 

- Jeugdbestuur  : beleidsvoorbereidend, invoering en uitvoering van beleid en budget       

beheer voor de jeugdteams 

- Seniorenbestuur: beleidsvoorbereidend, invoering en uitvoering van beleid en budget 

beheer voor de seniorenteams 

- Commissie : adviserend en implementerend 

Het nieuwe bestuursmodel moet leiden tot: 

- Meer differentiatie 

- Meer capaciteit 

- Meer specialisatie 

- Meer delegatie 

- Meer kwaliteit 

Voor de implementatie van het bestuursmodel is het onderstaande tijdpad opgesteld: 

- 2017/2018 tot op heden: TC > Onderzoek > Extern advies >Afstemming intern > Voorstel 

- ALV 12 december 2018: Stemmen over het voorstel als onderdeel van het huishoudelijk 

reglement 

- Van nu tot eind seizoen 2018/2019: zoeken kandidaten en invullen functies 

- Gereed: 1 juli 2019 

Het bestuursmodel zoals als bijlage (3 blz.) aan de notulen toegevoegd wordt aan de 

ledenvergadering in stemming gebracht en door de vergadering aanvaard. 

Op een vraag over het seniorenbestuur wordt geantwoord dat dit bestuur gefaseerd zal worden 

ingevoerd. 

Op een vraag van Jack le Doux of het hoofdbestuur uit dezelfde namen zal bestaan wordt 

geantwoord dat er nog geen namen zijn ingevuld. Dit is de doelstelling voor de periode van nu tot 1 

juli 2019. 

9. Beleid en Toekomst  

9.1 Vrijwilligerszaken  

Overzicht vrijwilligers seizoen 2018-2019: 

- 211 Vrijwilligersfuncties (vorig jaar 2017) 

- 180 Vrijwilligers met 1 tot 6 vrijwilligersfuncties (vorige jaren 168; 150)  

Vrijwilliger functies 

- 117 Trainers/Assistent Trainers/Leiders excl. stagiaires (vorig jaar 115) 

- 28 Scheidsrechters (vorig jaar 30) 

- Hoofdleiders, Wedstrijdzaken, Commissies, Accommodatie, Bestuur 
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Verklaring omtrent gedrag: 

- 23 VOG’s nog niet ontvangen (38 vorig jaar). 85% Vrijwilligers VOG binnen 

Bron: Sportlink SVB op 11 december 2018 en 12 december 2017 

9.2 Vrijwilligersbeleid 

4 organisatorische pijlers voor SVB vanaf seizoen 2017-2018:  

Kernwoorden: ‘voldoende capaciteit’ en ‘betrokkenheid’ 

- Vaste vrijwilligersfuncties  - Uitbreiding door nieuwe Organisatiestructuur 

     - Meer, kleinere functies 

- Tijdelijke en deelfuncties, incl. stages → bv Website, Jubileumcommissie 

- Verenigingsdiensten → Aanpassen roosters aan de vraag en aanbod 

- Teamafspraken → Aanscherpen van taakverdeling; Seizoenstart 

9.3 Overzicht vacatures 

- Scouting 

- Toernooicommissie 

- Diverse functies binnen de nieuwe organisatiestructuur 

- (jeugd) scheidsrechters 

- Coördinatoren (draakjes en JOX) 

Ook buiten de vacatures blijft er continue behoefte aan vrijwilligers voor activiteiten, projecten en 

commissies. 

9.4 Commissies 

Evenementencommissie 

De evenementencommissie 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. Als voorzitster van de commissie geeft Jacqueline le Doux een overzicht van 

de activiteiten van de evenementencommissie. 

Activiteiten seizoen 2017/2018 

- Kidsclub (thuiswedstrijd SVB1) 

- Jubileum SVB: 10-jarig bestaan SV Brandevoort, jubileum weekend 

- E-kamp voor D/E teams: 22-24 juni 2018 locatie De Hoof, Someren 

- Week van de scheidsrechter 

- Pietentraining 

Geplande activiteiten 2018/2019: 

- Bingo avond (februari 2019) 

- E-kamp 
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- Roland Koster toernooi 

- Opening seizoen 2019/2020 

- Vrijwilligersavond 

- Kidsclub (thuiswedstrijden) 

- Week van de scheidsrechter 

- Pietentraining 

9.5 VOG 

Op enkele vrijwilligers na zijn alle VOG’s aangeleverd. 

Op de vraag of een vrijwilliger zonder VOG voor SVB actief mag zijn wordt geantwoord: Dat er actief 

aan wordt gewerkt om alle VOG’s binnen te halen.  

Voorgesteld wordt als de VOG’s op een specifieke datum niet zijn aangeleverd, dat dan betreffende 

vrijwilliger niet meer actief een groep mag trainen of coachen. 

9.6 Website 

Het streven om voor het seizoen 2018/2019 een nieuwe website operationeel te hebben is gelukt. 

De nieuwe website kent veel mogelijkheden, mede dankzij de koppeling met SportLink. De website 

voldoet volledig aan de doelstelling en functioneert naar tevredenheid.  

9.7 Sportmedisch beleid 

Het bestuur is met een partij in gesprek om het sportmedisch beleid voor de leden te faciliteren, het 

streven is om dit bij aanvang van het seizoen 2019/2020 in te kunnen voeren. 

10. Rondvraag 
- Patrick van Hout zou graag wat  meer structuur in de organisatie zien bij o.a. het verzetten 

van wedstrijden. 

- Het trainingsschema bij slecht weer ziet hij voor de senioren en de JO19 graag aangepast 

naar een aanvangstijd van 20.00 uur i.p.v. 20.30 uur 

- Op beide vragen wordt door de voorzitter geantwoord dat er onderzoek naar de 

mogelijkheden wordt gedaan. 

- Patrick zou in de volgende vergadering graag meer aandacht voor voetbaltechnische zaken 

willen zien. De voorzitter antwoord het hier mee eens te kunnen zijn. 

Adam Abdessalami vraagt wat de visie van SVB is voor de selectie en JO19 voor de toekomst. 

Hierop wordt als volgt geantwoord: 

- Geleidelijke doorstroming van de jeugd naar de senioren teams. John Heijster is als jeugd 

coördinator aangetrokken om dit proces mede vorm te geven. 

- Doelstelling voor de seniorenselectie om op termijn een bestendige 3e klasser te zijn. 

- Faciliteren van een prettige voetbalomgeving voor de spelers 

- De speelwijze van de jeugd zal gelijk dienen te zijn aan de speelwijze van de selectie, 

hierover vindt overleg plaats tussen de jeugd coördinator en de hoofdtrainer. 

Op de vraag van Jarreau Langermans wat de samenwerking met PSV inhoudt wordt als volgt 

geantwoord: 
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- PSV ziet in SVB een vitale club en wil graag een partnerschap 

- PSV zal o.a. clinics geven voor de jeugdteams om hun voetbaltechnische capaciteiten te 

verbeteren 

- Het delen van kennis op diverse gebieden, zoals bijv. hoe om te gaan met social media 

- Jeugdscheidsrechters van SVB krijgen de mogelijkheid om PSV jeugd te fluiten 

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

Bijlagen: 

1. Financiële gegevens 

2. Bestuursmodel 

3. Intekenlijst 
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Bijlage 1 
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Bijalge 3   
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