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Notulen Algemene Ledenvergadering ALV-012 

Datum  : woensdag 29 september 2021 
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 25 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 2019/2020 en 2020/2021        
5. Verslag kascommissie       
6. Vaststelling begroting seizoen 2019/2020      
7. Benoeming bestuursleden          
- Aftredend en herkiesbaar :   Geen      
- Verkiesbaar   :   Peter Oberg (penningmeester)  

Ingrid Hankins (communicatie)   
8. Organisatie        
- Voortgang bestuurlijke vernieuwingen     
- Vrijwilligerszaken 
9. Beleid en Toekomst            
- Voetbaltechnische zaken Jeugd    terugblik en toekomstvisie (Dennis Bomer)   
- Voetbaltechnische zaken Senioren  terugblik en toekomstvisie (seniorencommissie) 
- Toernooicommissie    terugblik en toekomstvisie     
10. Rondvraag        
11. Einde van de bijeenkomst 

Aanwezig namens het bestuur: 

- Harry Elzendoorn   voorzitter 
- Kees Kieft   secretaris 
- Bart van Lieshout  vrijwilligerszaken 

Afwezig:  
- Jacqueline le Doux  afgetreden 

- Peter de Jong  afgetreden 

  

   
 

  

  
  

  



 

ALV-012 
Datum: 29-09-2021 

2 

2. Notulen ALV 11 december 2019 
Over de notulen van de algemene ledenvergadering van 18 december 2019 hebben de 
aanwezige leden geen vragen en op- en/of aanmerkingen, de notulen worden ter vergadering 
gearresteerd. 

3. Jaarverslag 2019-2020 en 2020/2021 
Het is bepaald niet zo dat de leden van een vereniging in het algemeen en van SV Brandevoort in het 

bijzonder, staan te springen als de uitnodiging voor de jaarvergadering binnenkomt. Dat is het 

bestuur zich bewust en dat blijkt ook deze editie weer als we kijken naar het aantal van de ongeveer 

900 leden die onze club telt en die nu aanwezig zijn. Een compliment aan jullie die wel zijn gekomen! 

Maar toch voelt het nu anders. Anderhalf jaar was er van een normaal leven in de wereld geen 

sprake, alles stond in het teken van Covid-19 en de gevolgen daarvan. Hopelijk is het menselijk leed 

wat Corona met zich meebracht, zoveel mogelijk aan jullie en je familie voorbijgegaan. Impact heeft 

het op ons allen zeker gehad. 

Deze jaarvergadering is toch anders. We hebben een check bij binnenkomst moeten doen, maar we 

kunnen weer voetballen en elkaar ontmoeten, bijna net zoals in het verleden. 

Het heeft een stempel gedrukt op de samenleving en ook op SV Brandevoort. 

De competitie van 2019-2020 kwam definitief ten einde op 8 maart 2020, de competitie van vorig 

seizoen stopte al op 4 oktober 2020. Nauwelijks gevoetbald. 

Een periode van sociaal isolement en sportieve passiviteit brak aan. De persconferenties van de 

minister-president scoorde telkens miljoenen kijkers, allemaal mensen die hoopten dat het leven 

snel weer zijn normale gang zou nemen. Dat bleek anders. Voor onze 18+ leden, maar zeker voor de 

27+ leden werd het een tijd van kommer en kwel. Want zeg nou zelf, een voetbaltraining in 

tweetallen, daar zit niemand op te wachten. 

Voor de jeugd was er iets meer mogelijk, aangepast trainen en later zelfs onderlinge wedstrijden. De 

veerkracht van onze trainers en kaderleden, om telkens toch weer in dit regime aangepaste 

trainingen te verzorgen verdient een groot compliment. Uiteraard is het bestuur ook blij met de 

loyaliteit aan de club. Corona heeft relatief weinig leden doen stoppen. De KNVB maakte vorige 

week bekend dat de competitie zou starten met 1.000 minder actieve teams. 

Naast sportieve malheur geeft deze inactiviteit natuurlijk ook financiële en organisatorische 

gevolgen gehad.  

Financieel gezien is SV Brandevoort redelijk goed door deze periode heen gekomen. Enerzijds komt 

dat doordat de gemiste kantine-inkomsten voor rekening zijn van de Stichting die ook 

verantwoordelijk is voor de exploitatiekosten. Anderzijds komt het doordat het bestuur alert heeft 

gehandeld door gebruik te maken van alle subsidiemogelijkheden die werden aangeboden en door 

conservatief om te gaan met uitgaven. Ook jullie als leden droegen in zeer belangrijke mate bij aan 

het financieel gezond houden van de club, door trouw de contributie te blijven voldoen.  

Het feit dat we allen minder konden voetballen was voor het bestuur reden om de leden die dit 

seizoen ook bij ons actief zijn, een korting op de contributie te verstrekken. Gelukkig kunnen we ons 

deze geste veroorloven, hetgeen bij veel verenigingen niet tot de mogelijkheden behoort.  

Ook organisatorisch werd het ineens anders. Commissies en bestuur zijn gewend elkaar zeer 

regelmatig te treffen voor overleg en dat moest doorgaan. Teams en Zoom werden veelvuldig 

ingeschakeld met alle voor- en nadelen. Normaal vergadert het bestuur eens per 3 weken, in Corona 

tijd iedere 14 dagen via Zoom. Op die manier probeerden we elkaar toch te spreken, maar het werkt 
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anders als dat je elkaar op het sportpark ziet. Een kop koffie of een biertje is snel gedronken terwijl 

je met elkaar overlegt. 

Ons geduld is beloond nu we wat dat betreft weer normaal kunnen werken. 

In die Corona tijd hebben de besturen van de Stichting en de club veelvuldig gesproken over een 

andere vorm van samenwerken. Een werkwijze die meer recht doet aan de prominente rol die SVB 

inneemt op het sportpark. Dat heeft geleid tot een overeenkomst die de aangegane verplichtingen 

van de stichting met alle huurders respecteert. Maar door zitting te nemen in het Stichtingsbestuur 

heeft SVB nu meer invloed op het beleid en over de gang van zaken. Niet meer over je laten regeren, 

maar actief meebepalen. Een ingrijpende verandering die meer recht doet aan de positie van SVB. 

Het betekent ook een extra verantwoording en investering van tijd die door SVB geleverd wordt. 

Helaas hebben Jacqueline Le Doux en Peter de Jong ons bestuur verlaten. Jacqueline deed dat om 

persoonlijke redenen en haar argumentatie hebben we betreurd maar met respect ontvangen. We 

zetten onze samenwerking met Jacqueline dankbaar verder in het bestuur van de Stichting waar ze 

onze belangen zal behartigen. 

Peter kon zich niet vinden in het feit dat het bestuur het standpunt, dat de TC in een kwestie had 

ingenomen, steunde. Qua structuur in onze club heeft de TC-mandaat om zelfstandig te handelen 

binnen het afgesproken beleid, zoals bepaald in de ALV. Meningsverschillen zijn van alle tijden en we 

respecteren zijn keuze. 

In overleg met het bestuur is hij zijn verplichtingen nagekomen en het straks te presenteren 

financieel overzicht is grotendeels van zijn hand.  

We zijn beide veel dank verschuldigd voor al het werk voor SVB in de afgelopen jaren. 

De resterende drie leden van het bestuur hebben vervolgens goed nagedacht over de wijze waarop 

de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is en hoe we ervoor zorgen dat we minder kwetsbaar 

zijn als vrijwilligersorganisatie. Bovendien zou per 1 juli de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR) in werking treden. We wisten al dat de stichting de uitvoerende taken van hun 

penningmeester hebben uitbesteed aan een administratiekantoor. Hun ervaringen hebben we 

gepeild en we zijn met de betrokken partij in gesprek gegaan. Uitgangspunt was adequaat en 

professioneel beheer van de financiële administratie van SVB. Een winstpunt hierbij is dat voor de 

nieuw te werven penningmeester een andere inkleuring van zijn taak zou ontstaan. Minder 

uitvoerend maar meer beleidsmatig en innoverend. We hebben de overeenkomst met het 

administratiekantoor van Stefan Prinsen inmiddels ondertekend en bovendien zijn we erin geslaagd 

een nieuwe penningmeester voor te dragen. 

En om dit interne personeelsblokje af te sluiten, zijn we ook zeer verheugd straks een nieuw 

bestuurslid communicatie voor te stellen. Het was een veelbewogen en lastige periode die veel 

zorgen en emotie met zich hebben meegebracht. Het is dan wel prettig als je ziet dat er zich altijd 

mensen aandienen om mee te helpen. Dat siert onze vereniging. 

Een aantal commissies zal straks zelf verslag doen van hun activiteiten, dus maai ik ze het gras niet 

voor de voeten weg. We zijn blij met onze TC, die keihard werkt aan de voetbaltechnische zaken 

voor onze jeugd. We hebben in Dennis Bomer als HJO een uitstekende opvolger gevonden voor John 

Heijster die terug is gegaan naar zijn oude liefde Nuenen. John bekleedde deze positie voor het eerst 

in het bestaan van SVB en heeft een basis geleld waarop Dennis op zijn eigen manier verder invulling 

aan geeft.  Dennis neemt als gedelegeerde van de TC-deel aan de bestuursvergadering.  
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Ook de seniorencommissie is van samenstelling veranderd. De grondleggers op dit gebied, Bart 

Verstijnen en Henk Hoebe zijn gestopt en namens de nieuwe commissie krijgen jullie straks een 

verslag. Uiteraard is dankzegging aan Bart en Henk op zijn plaats. 

Een commissie die dringend op bemensing zit te wachten is de evenementencommissie. Met 900 

leden en weer mogelijkheden om activiteiten te organiseren zou het meer dan welkom zijn als we 

met elkaar kandidaten voor deze commissie vinden. Ik doe een beroep op jullie creatieve gedachten. 

Het spreekt voor zich dat het bestuur alle kaderleden, trainers, begeleiders, commissieleden, kantine 

vrijwilligers, sponsoren, kortom iedereen die zich inzet voor onze club enorm bedankt. Respect en 

waardering zijn op zijn plaats, want vrijwilliger zijn voor een club biedt veel moois, maar af en toe 

valt het om welke reden dan ook, niet altijd mee. 

Helaas werden we in juni geconfronteerd met het overlijden van onze jeugdtrainer Marc Vrijsen. 

Naar wens van de familie is daar op beperkte schaal aandacht aan gegeven, maar het bracht enorme 

verslagenheid met zich mee. Met een herdenkingsbijeenkomst voor het betreffende team en 

begeleiders hebben we op gepaste wijze ondersteuning kunnen bieden. We wensen zijn familie veel 

sterkte in de verdere verwerking van dit enorme verlies. 

Ik sluit af met de vurige wens dat het ons allen gegeven is dat we de dit weekend gestarte 

competitie weer eens helemaal kunnen uitspelen. Los van de sportieve resultaten die we boeken zal 

dat de grootste winst zijn na twee door Corona gemankeerde competities. We zijn zelfs gestart met 

een dames seniorenteam in de competitie die de eerste wedstrijd direct met 5-3 wonnen van 

Bruheze. We worden steeds meer volwassen! 

Ik wens iedereen een mooi sportief en gezellig seizoen, waarin we met elkaar staan voor de waarden 

van SVB: voetballen op je eigen niveau in een veilige omgeving.  

4. Financieel Verslag over seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 
- Bij afwezigheid van de penningmeester doet Bart van Lieshout verslag over het boekjaar 

2019/2020 en 2020/2021, zie voor de financiële gegevens de bijlage.  
 

Bijzonderheden 2020-2021 
- Corona:  
- Terughoudendheid en minder uitgaven 
- Trouwe leden 
- Trouwe Sponsoren 
- Wat niet is uitgegeven is teruggeven 
- Dank aan de Penningmeester 

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

Johny van Oosterwijk 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. 29 

september 2021 verleend. 

Opmerking: De kascommissie is bereid om voor het seizoen 2021/2021 weer in dezelfde 

samenstelling als kascommissie haar werk te doen.  
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6. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022 
- Vanwege het aftreden van de penningmeester is de begroting voor het seizoen 2021/2022 

nog niet beschikbaar. Vergelijkbaar met seizoen 2019-2020 met enkele aanpassingen 

 

Bijzonderheden: 

- Inkomsten: Korting contributie valt vrij = heeft geen impact 

- Uitgaven: Activiteiten en uitgaven worden hervat (Budgetten Commissies) 

- Voor seizoen 2022-2023 zien we nieuwe plus- en minpunten (uit te werken in begroting 

2022-2023) 

7. Benoeming bestuursleden 
7.1 Benoemingen: 

- Peter Oberg wordt unaniem voor een periode van 3 jaar als penningmeester gekozen. 

- Ingrid Hankins wordt unaniem voor een periode van 3 jaar als bestuurslid communicatie 

gekozen. 

7.2 Aftredend: 

- Peter de Jong (penningmeester) en Jacqueline le Doux (bestuurslid communicatie) zijn 

afgetreden. 

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

8. Organisatie 
8.1 Algemeen: 

- Uitdagende tijden, we mogen zeer trots zijn op onze vrijwilligers!  

- Volop activiteiten door inzet en betrokkenheid 

- Veel improviseren, opnieuw organiseren en communiceren (Corona maatregelen) 

- Tijd voor waardering!  

- Vrijwilligersavond in december 

- Budget voor kleding 

- Regeling Bijzondere Leden (bekendmaking en toekenning/uitreiking: Nieuwjaarsborrel) 

- Op weg naar meer “verenigingsleven” 

Vraag: Hans Blom vraagt zich af of het bestuur wel goed bezig is, volgens hem zijn er meer 

negatieve dan positieve punten waarneembaar. Progressie en communicatie zou te wensen 

overlaten 

Antwoord: Het bestuur is van mening dat de organisatie steeds beter wordt verzorgd. Er wordt 

altijd naar een heldere en transparante communicatie gestreefd, dat dit in corona tijd niet altijd 

even eenvoudig was mag bekend zijn. 

Opmerking: Sander Borsten en Hans Blom menen dat het niet kunnen behouden van Danny 

Koevermans als trainer binnen SVB een groot minpunt voor het bestuur is. Het bestuur had een 

eigen beslissing moeten nemen en zich niet achter de TC mogen verschuilen. 

Reactie: Het bestuur en met name de voorzitter hebben veel tijd en energie in deze zaak 

gestopt, maar helaas niet tot overeenstemming met betrokkenen heeft kunnen komen. Het 

bestuur heeft zich zeker niet achter de TC verscholen, maar zelf op basis van de gehouden 

gesprekken met de TC en Danny Koevermans een wel overwogen besluit genomen. Hierbij heeft 

het belang van de hele vereniging vooropgestaan. 
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8.2 Vrijwilligers Seizoen 2021-2022:  

- 875 leden in Sportlink (waarvan 707 spelers) 

- 215 Vrijwilligersfuncties (vorig jaar 217): dat is 1 per 3,3 speler 

- 20+ Stages, waaronder 5 MBO stages 

 8.3 Functies:  

- 112 Trainers/Assistent Trainers/Leiders (vorig jaar 117) 

- 20 Scheidsrechters 

- Hoofdleiders, Wedstrijdzaken, Commissies, Accommodatie, Bestuur, Ledenadministratie, 

Communicatie, Vertrouwenspersoon, Medisch/Verzorging 

  8.4 VOG: op naar 100% 

- Van 35 Vrijwilligers hebben we nog geen VOG (waarvan 20 nieuwe bij de jonge jeugd) 

- Vrijwilligers zonder VOG gaan na herhaald verzoek zonder aanvraag op non-actief 

8.5 Update Plan Bestuurlijke Ontwikkeling: is een meerjarenplan 

- Hoofdbestuur: structureel aangevuld met Jeugd (HJO/TC) en Senioren Commissie 

- Senioren Commissie: recent 5 nieuwe Commissieleden 

- Technische Commissie: nieuwe HJO en Commissieleden 

- Kleding Commissie en Sponsor Commissie: directe samenwerking  

- Scheidsrechters Commissie: nog op te richten 

- Tucht Commissie: oproepbaar voor tuchtzaken, uitbouwen met Sportiviteit (Waarden & 

Normen) 

- Toernooi Commissie: recent uitgebreid met nieuwe (en oude) leden 

- Evenementen Commissie: herstart, uitbouwen verenigingsleven 

Vraag: Sander Borsten vraagt hoe het met de vorming van een Jeugd Bestuur staat. 

Antwoord: Mede door corona is het Plan Bestuurlijke Ontwikkeling op dit vlak nog niet verder 

besproken en uitgewerkt. 

Edwin Rooijakkers wijst erop dat er behoefte bestaat aan een Jeugd Bestuur/Commissie daar nu veel 

taken door de TC worden opgepakt. Maar de TC is voor technische zaken bedoeld en moet zich nu te 

veel met randzaken belasten. 

Hierop wordt geantwoord dat een overlegcommissie voor het opstellen van een nieuw beleidsplan 

ook de structuur van de vereniging zal bespreken. Uit dit overleg zal naar voren komen of een 

jeugdcommissie of bestuur nodig wordt geacht.  

8.6 Vacatures/Wensen:  

- Evenementen Commissie 

- Scheidsrechters Commissie 

- Voetbaltechnische zaken: jaarlijks en doorlopend voetbaltechnische Vacatures 

- SSB 

8.7 Samenwerking SVB en Stichting Sportpark Brandevoort: Verbinding 

- Vernieuwde samenwerking (Stichting – Vereniging) 

- Constructie SSB: Bestuur – Raad van Toezicht 

- Doelen: meer invloed, sterker maken, toekomst vormgeven 
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- Uitdagingen voor de toekomst: visie 1-3 jaar en visie 3-10 jaar 

- 1-3 jaar: Hoge nood > Kleedkamers, Kunstgras (korrels, Veld-3), Materiaalhok, Energie 

- 3-10 jaar: Ontwikkelingen in BSD, Luchen, Liverdonk > Iedereen moet kunnen sporten 

Vraag: Edwin Rooijakkers vraagt of zich geen belangenconflicten zullen voordoen bij de nieuwe 

opzet van het bestuur van de stichting. 

Antwoord: Bestuursleden van SVB hebben de meerderheid in het bestuur van de stichting, maar 

hierboven staat de Raad van Toezicht. Deze onafhankelijke RvT zal bij een belangenconflict 

optreden. 

8.8 Vacatures/Wensen: wie stuurt er mee? 

- Penningmeester SSB 

- Secretaris SSB 

- Commissie-/Werkgroepleden 

9. Beleid en Toekomst  
9.1 Voetbaltechnische zaken Jeugd terugblik en toekomstvisie  

- Namens de TC voert hoofd jeugdopleidingen, Dennis Bomer het woord. 

- De TC is momenteel goed bemand 

- De commissieleden zijn van mening dat zij hebben te maken met veel randzaken, die niet tot 

de taken van de coördinatoren horen. 

- In samenwerking met de seniorencommissie wil de TC op korte termijn met het opstellen 

van een beleidsplan voor het senioren- en jeugdvoetbal starten. Resultaten hiervan dienen 

op het veld terug zijn te zien. 

- De selectieteams zijn met een team JO-14 en JO-16 uitgebreid, de TC vindt het belangrijk dat 

er tegen leeftijdsgenoten wordt gespeeld en de spelers zich op deze manier sneller door 

ontwikkelen. 

- Als HJO wil Dennis dicht bij de trainers staan en ze in het overleg betrekken. Ook het 

opleiden van de vrijwillige trainers wordt als een belangrijke taak gezien. 

9.2 Toernooicommissie  

Samenstelling Toernooicommissie 

- Gerco Cober (voorzitter) 

- Edwin Rooijakkers 

- Jarreau Langermans 

- Hans Stienen 

- Stephanie Verspeek 

- Bram van de Elsen 

- Kees Kieft (contactpersoon Bestuur) 

Samenwerking en afstemming met: 

- Sponsorcommissie 

- Technische Commissie 

- Communicatie 

- Accommodatie 

- Scheidsrechters 

- Externe locaties 
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- Leveranciers 

- Vele verenigingen in regio + landelijk 

- Bestuur 

Activiteiten 2021/2022 

- TOP Toernooien voor JO13-1, JO15-1 & JO17-1 in januari 2022  

- Vierluiken voor JO14-1 en JO16-1 in voorjaar 2022 

- Indoor Mix Toernooien in januari 2022 

- Draakjes t/m JO10 bij Carolus Borromeus College 

- JO11 & JO12 bij HUP 

- Meiden & vrouwendag / thuistoernooien + BBQ in juni 2022 

- Zomertoernooien met extra voetbalspel in juni 2022 

- Mix Toernooi Draakjes + JO07 

- Thuistoernooien voor recreatieve teams JO09 t/m JO12 

- Thuistoernooien voor selectie teams JO09 t/m JO12 

- Roland Koster Toernooi in juni 2022 

- Coördinatie uittoernooien 2021/2022 

Opmerkingen: Toernooien kunnen alleen worden gehouden als naast de toernooicommissie 

vrijwilligers ook een bijdrage leveren. 

Erik Koolen wijst erop dat een aantal damesteams uit de regio graag aan een SVB- damestoernooi 

willen deelnemen. 

9.3 Voetbaltechnische zaken Senioren terugblik en toekomstvisie 
- Martien van Hoof stelt de nieuwe leden van de toernooicommissie voor. 

- De nieuwe seniorencommissie is medio augustus met zijn taak begonnen en kwam bepaald 

niet in een gespreid bedje. Door het vroegtijdig stoppen van de eerste leden van de 

seniorencommissie was er nogal wat werk blijven liggen, zoals het definitief samenstellen 

van de teams, gesprekken met spelers en de staf van de teams. De discussie over het wel of 

niet in de competitie brengen van een O23 team en het 2e als een recreatief team te 

beschouwen. Na overleg is besloten om dit seizoen geen O23 in te schrijven en SVB 1 en 2 

blijven selectieteams. 

- Inmiddels zijn gesprekken met spelers, die vanuit de selectie in andere teams zijn ingedeeld, 

gevoerd. 

- Een punt van zorg is het grote niveauverschil tussen het 1e en 2e, ook bij de gezamenlijke 

training is dit een probleem. 

- Opvallend is dat na covid de discipline bij de selectiespelers sterk te wensen overlaat, slechte 

opkomst bij de trainingen, niet tijdig afmelden, etc. 

- Henk Hoebe en Bart Verstijnen worden bedankt voor de opzet van de seniorencommissie en 

voor hun inzet. 

- Bij SVB nemen 6 seniorenteams en 1 vrouwenteam aan de competitie deel, daarnaast zijn 

nog een veteranen- en een veterinnenteam actief. 

- Een belangrijke taak is het samenstellen van de teams en het zorgdragen van een goede 

overgang van de jeugd naar de senioren. 

- Het binden en boeien van vrijwilligers is een belangrijk item binnen een vereniging, de 

seniorencommissie zal zich hier ook actief mee bezighouden. 



 

ALV-012 
Datum: 29-09-2021 

9 

9.4 Kleding 

- Peter Smulders houdt een duidelijk verhaal over de zaken rondom de voetbalkleding bij SVB, 

Peter noemt als een van de doelstellingen het promoten van de webshop. 

- De webshop zal met twee weken zijn aangepast en de kledingcommissie gaat de webshop 

onder de aandacht brengen door flyers uit te delen. 

9. Rondvraag 
Vraag: Patrick van Hout vraagt waarom zolang is vastgehouden aan het in de competitie brengen 
van JO23. 
 
Antwoord: Hier is zo lang aan vastgehouden om de jeugd die naar de senioren overkomen op een 
hoog niveau te kunnen laten spelen en zo een eventuele stap naar de selectie te kunnen 
vereenvoudigen. Door op het juiste niveau te kunnen spelen is de verwachting de spelers beter aan 
SVB te kunnen blijven binden. Belangrijk was ook dat het alleen dit seizoen mogelijk was de JO23 op 
een hoog spelniveau te kunnen inschrijven en een seizoen later helemaal onderaan zou moeten 
starten, dit bleek later niet juist te zijn. In het Voetbalbeleidsplan wordt de wenselijkheid en positie 
van een JO23 nader besproken. 

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

Bijlagen: 

1. Presentielijst 

2. Financieel overzicht 

3. Toernooicommissie 
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