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Notulen jaarvergadering 26 november 2009         vv Trekvogels 
 

  

Datum  :  26 november 2009, 20.30-22.00 uur  

Plaats  :  clubhuis Luciaweg 25 

Aanwezig  :  60 leden 

 
1 Opening/ 

Kennismaking 

Henny opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij refereert in zijn opening kort naar wat hij vers 

van de pers heeft gehoord, namelijk dat we in het afgelopen seizoen gegroeid zijn van 549 leden naar 796 en dat we 
op dit moment 41 spelende teams hebben, wat een groei betekent van 6 teams.  
 

2 Terugblik op 2008/2009 Met een flitsende power-point presentatie blikt de voorzitter terug op het afgelopen seizoen. Hij staat kort stil bij de 
hoogtepunten van het afgelopen seizoen.  

Voor de voorzitter echter hieraan begint vraagt hij aandacht voor het verlies wat de club heeft geleden afgelopen 
seizoen door het overlijden van de oud-voorzitter van vv Trekvogels, de heer Leo Mulders. Hij memoreert kort  in 
zijn woorden wat Leo heeft betekend voor de club. Ook maakt de voorzitter melding van het overlijden dit seizoen 

van Bart Hendriks en Nol Kersten. De laatste was ook lid van verdienste van de club. Om het overlijden van zowel 
Leo Mulders als van de andere overleden leden van Trekvogels te herdenken vraagt de voorzitter een minuut stil in 
acht te nemen.  

 
Met de terugblikkende woorden van de voorzitter, waarbij hij niemand vergeet te noemen, van vrijwilligers binnen de 

senioren, dames en jeugd tot de inzet van de nieuwe combinatiefunctionaris (een betaalde functie met als opdracht 
samen met Tafeltennis Nijmegen het bewegen en sporten van kinderen van basisscholen uit de buurt te bevorderen)  
wordt tevens het jaarverslag goedgekeurd (punt 6). 

 

3 Mededelingen/vragen Bericht van verhindering ontvangen van Peter van Zandbrink, Jo de Haan en Theo Janssen. 
Verder geen mededelingen.  

  

4 Ingekomen stukken Voorstel voor onderhouds- en beheersplan, opgesteld door de heer Johan Claassen. 

 

5 Notulen 22 november 
2007 

Geen opmerkingen; voorzitter vraagt goedkeuring van de notulen, die hij ook krijgt en bedankt Henk Jans voor het 
opstellen van de notulen. 

 

6 Jaarverslag Er zijn geen op-  of aanmerkingen op jaarverslag. Onder dankzegging voor opsteller Ben Jeuken goedgekeurd. 
  

7 Financieel jaarverslag 
2008/2009 

- De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening; hij is er trots op drie financiele verslagen 
te kunnen presenteren: een van de Afdeling Voetbal (opgesteld door Edwold R), clubhuis (opgesteld door 

Rene D) en een van de sponsorcommissie (opgesteld door Rene D). Edwold geeft nog eens aan dat het door 
omstandigheden niet gelukt is het financieel verslag eerder dan gepland klaar te hebben, waardoor de 
kascommissie het eigenlijk te laat heeft gekregen om er goed naar te kunnen kijken. Edwold belooft dat dit 

volgend jaar zeker wel zal lukken.  
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Samengevat een aantal punten uit het verslag van Edwold R: 
- Het vermogen dat de club bezit bestaat uit ruim EUR 700.000,00 als gevolg van het in eigen beheer hebben 

van clubhuis en kleedkamers; dit vraagt wel om eer terdege beheers- en onderhoudsplan. 

- Er is uit het clubhuis EUR 23.000,00 overgeheveld naar de afdeling Voetbal, wat ten opzichte van vorig jaar 
EUR 10.000,00 minder betekent. 

- Er is een betere scheiding in kosten zichtbaar gemaakt, met name ook wat BTW-plichtig is. 

- Clubhuis heeft een voorlopig batig saldo van EUR 7.000,00; voorlopig omdat het boekjaar niet parallel 
verloopt. 

- Een tip die de kascommissie had gegeven is dat meer details gegeven moeten worden in kosten, zodat beter 
kan worden aangegeven wat waar aan betaald wordt. 

- Een ander punt van aandacht was om nog beter met het geld binnen de club om te gaan: dat betekent ook 

geld wegzetten op spaarrekeningen, waardoor minder geld is op de lopende rekening. 
- Aan KNVB kosten heeft de vereniging ruim EUR 13.000,00 naar KNVB overgemaakt; 
- Er is afgelopen seizoen  EUR 1743,00 aan de KNVB overgemaakt aan boetes; dit is zonde geld; naar 

aanleiding hiervan ontstaat nog een kleine discussie of voetballende leden zelf hun boete moeten betalen: 
zoals het nu is geweest, hebben de jeugdleden zelf hun boetes moeten betalen en heeft de club nog altijd 

voor de senioren de boetes betaald. Toch is in bestuur vorig jaar al het besluit genomen, dat met 
uitzondering van de selectiespelers iedereen een opgelopen rode of gele kaart zelf moet betalen. 
Een bericht hierover heeft ook opgehangen. Dit betekent dat spelers van senioren, die een rode of 

gele kaart hebben opgelopen nog voor einde van dit jaar een rekening krijgen gepresenteerd. 
Over hoe de betaling voor de selectiespelers zal zijn, zal nog nader in bestuur afgesproken 
moeten worden. 

Vragen naar aanleiding van verslag: 
- Bert Cleij vraagt wat nu het werkelijke batig saldo van de club is: hierop antwoordt Edwold: het clubhuis 

heeft EUR 7.000,00 over, de sponsorcie heeft EUR 1.500 tekort en de afdeling Voetbal EUR 2.500; dat wil 
zeggen een bescheiden batig saldo van EUR 3000,00 

- Verder geen op- of aanmerkingen op financieel jaarverslag 

 
Edwold gaat nog kort in op wat voor volgend jaar is te verwachten: 

- clubhuis is een variabele factor; dit jaar heeft het goed gelopen; hopelijk zal dit ook dit komende seizoen het 
geval zijn; verwachting is dat dit voor de club EUR 25.000,00 zal opbrengen 

- ook zal er meer inkomsten zijn aan contributies: EUR 7.000/8.000 

- Afdeling Voetbal zal op zijn tellen moeten passen, zeker gezien de ambities die er bij de jeugd liggen en de 
kosten die mogelijk het onderhoud met zich mee kunnen brengen. 

8 Verslag kascommissie Dit jaar zitten in kascommissie: Huub Bellemakers en Peter van Zandbrink.  

 
Huub Bellemakers geeft namens kascommissie een korte toelichting: allereerst de boeken zijn gecontroleerd, maar 

hij heeft toch een aantal opmerkingen: 
- Kascommissie heeft de jaarrekening te laat ontvangen; dat is jammer; cie heeft meer tijd nodig om de zaken 

goed te controleren; bonnen zijn niet gecontroleerd 

- Graag meer kopieën van financieel jaarverslag beschikbaar, zodat iedereen ze kan inzien   
- in de jaarrekening van de penningmeester zullen posten nog meer gesplitst moeten worden; welk geld aan 

welke activiteiten wordt uitgegeven; ook voor wat betreft jeugd. 
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- Hulde voor de inzet van sponsorcie; merendeel van geld gaat naar selectie; advies aan bestuur om heldere 
keuzen te maken en zichtbaar te maken hoe men met geld uit sponsoring wil omgaan; waar wordt het voor 
wat uitgegeven. 

 
Kascommissie stelt voor de penningmeester geen decharge te verlenen; vergadering gaat hiermee akkoord. Er is 
meer tijd nodig om de jaarrekening goed te controleren 

 
Tips van kascie: 

- opgelopen kaarten door spelers zelf betalen, ook in kader van fair play 
- voor wat betreft contributies doet de kascie het voorstel dat iedereen moet betalen; dit is het bedrag wat je 

kunt investeren in de toekomst 

- financiën nog meer inzichtelijk maken: bevordert de communicatie naar leden 
 
Voorzitter bedankt de kascie voor het uitgebreide commentaar, het is natuurlijk jammer dat geen decharge kan 

worden gegeven aan de penningmeester, wat betekent dat de jaarrekening nu niet kan worden goedgekeurd; 
voorzitter stelt voor nog drie weken tijd te geven aan kascie. Indien er dan nog problemen/opmerkingen door de cie 

worden aangegeven, zullen alle leden op de hoogte worden gebracht.  
 

9 Begroting 2009/2010 

Verkiezing nieuwe 
kascie 

Omdat geen decharge is gegeven voor het financieel jaarverslag 2008/2009 kan ook de begroting voor 2009/2010 

niet goedgekeurd worden. 
Enkele opmerkingen van penningmeester bij begroting 2009/2010: 

- Sponsorcie zal meer inkomsten hebben, maar misschien ook meer uitgaven; mogelijk zullen ze iets bijdragen 

aan overige dingen binnen club.  
- De inkomsten van de contributie zullen hoger uitvallen 

- Onderhoud van kleedkamers, die nu in eigen beheer zijn zal geld gaan kosten, moet nog verder uitgewerkt 
worden (zie punt 13) 

- Financiële ruimte voor de jeugd iets ruimer, EUR 7.500 

- Dit jaar minder kosten aan website/clubblad kwijt. 
- Contributie zal met ingang van 1 januari 2010 niet meer per giro maar via incasso geïnd worden; 

dit betekent dat club verzekerd is van op tijd binnenkomen van contributiegelden en dat niet 
meer leden achterna gelopen hoeven te worden voor betaling. 

 

Voor de nieuwe kascommissie zijn er de volgende kandidaten: Huub Bellemakers is aftredend. Theo Janssen neemt 
de plaats in van Huub. Louis Fliervoet stelt zich beschikbaar als reserve. 
Nieuwe kascie zal bestaan uit Theo Janssen, Peter van Zandbrink en Aytun Ay met als reserves Louis Fliervoet en Jan 

Holstein sr.  Aanwezige vergadering heeft geen bezwaar tegen voorgestelde samenstelling. 

10 Verhoging contributie 

per 1 juli 2009 

Voorgesteld wordt om de contributie per 1 juli 2010 met EUR 5,00 te verhogen; dit is inclusief de indexering.  Dit 

geldt niet voor niet-spelende leden.  
Vergadering heeft geen bezwaren.  
 

Na dit punt wordt een korte pauze ingelast, waarbij door het bestuur iedereen een consumptie wordt aangeboden.  

11 Verkiezing nieuwe leden 
in bestuur 

Aftredend zijn Ben Jeuken en Jo Michels; beide hebben besloten er definitief mee te stoppen, behalve dat Ben heeft 
aangegeven dat hij nog wedstrijdsecretaris zal zijn totdat er een nieuwe is gevonden die zijn taak kan overnemen. 
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De voorzitter staat kort stil bij het vertrek van Ben en Jo; hij bedankt beiden voor hun jarenlange inzit voor de club, 
waarvoor ze een kleine attentie ontvangen; op een later moment zullen de beide vertrekkende bestuursleden nog 
eens extra in het zonnetje gezet worden. De voorzitter zegt blij te zijn met Jo M te hebben mogen samenwerken; hij 

was altijd de rust zelve en wist die ook te bewaren. Hij was het smeermiddel binnen het bestuur.  
 
Als nieuwe leden in het bestuur heet de voorzitter Mw. Mieke Bonnier en Fränk Orth van harte welkom en geeft aan 

dat hij er van overtuigt is dat zij een goede bijdrage kunnen leveren aan het bestuur. 
Omdat er besloten is binnen het bestuur om de jeugd een vaste plaats te geven binnen het hoofdbestuur wordt Ferry 

Merrienboer die zich daarvoor kandidaat heeft gesteld van harte welkom geheten. Er waren voor deze plaats geen 
tegenkandidaten. Aanvankelijk leek het er op dat Koen van Kemenade zich kandidaat zou stellen, maar deze heeft 
aangegeven vanaf nu zitting te zullen nemen in het jeugdbestuur. Hij is daarin van harte welkom omdat met de 

ideeën van Koen de club alleen maar kan welvaren. 
 

12 Beleid Jeugd De voorzitter van de jeugd, Louis Fliervoet schets op een bevlogen manier kort waar de jeugd op dit moment staat. 

Er is een beleid ingezet van vernieuwing en verjonging. Leo Noordermeer heeft na 33 jaar dit jaar afscheid genomen 
van de jeugd. Hij verricht nog steeds een aantal taken binnen de jeugd, maar is niet meer zo prominent aanwezig. 

Ferry Merrienboer, die 2 jaar geleden de gelederen van de jeugd is komen versterken, doet dit met veel 
enthousiasme en Louis is dan ook blij dat hij dit vanaf nu ook kan doen voor de jeugd in het hoofdbestuur. Trots is 
Louis er op dat hij de jonge jeugd F en E in grote getale elke woensdagmiddag met plezier aan het voetballen ziet. 

Toch heeft Louis een wat minder leuk bericht, namelijk dat hij zelf aan het einde van dit seizoen zijn taken er bij zal 
neerleggen en zal terugtreden uit het jeugdbestuur om plaats te maken voor nieuw jong en vers bloed.  
Samengevat zijn de speerpunten voor de jeugd de komende jaar: 

- er een goede jeugdafdeling neer zetten, waar kinderen met plezier voetballen en waarbij er weer doorstroom 
komt van talenten naar de senioren, zoals Sander Geerts; de eerste stappen zijn reeds gezet, gezien de groei 

van kinderen bij de F- en E afdeling; 
- men wil als jeugd weer toe naar 2A-teams; op dit is de doorstroom naar de oudere jeugd te beperkt 
- verdere uitbouw van de woensdagmiddag, waar vaak het eerste contact is met nieuwe ouders; deze middag 

is voor de club zeer belangrijk. Er staan enthousiaste leiders voor de teams (hierbij dank aan John, Mieke en 
Ferry), terwijl elke week 6/7 ROC-trainers aanwezig zijn; 

- Verdere samenwerking met de Combinatiefunctionaris, Marjolein Peeters; haar inbreng is op dit moment al 
zichtbaar; zij speelt een belangrijke rol om kinderen van scholen uit de buurt te stimuleren, ondersteunen en 
te begeleiden bij hun gang naar het voetbal;  

- Via maatschappelijke stages jongens enthousiast maken om scheidrechter te worden en de cursus te volgen: 
er zal meer kader nodig zijn om de jeugd goed te begeleiden; 

- Het opstarten van de trainerscursus om daar mee zelf jongens en meisjes op te leiden; 

- Meer aandacht voor het signaleren van talentjes; 
- Met medewerking van stagiaires van de HAN wordt gewerkt aan het opzetten van een structuur voor de 

opvang en begeleiding van vrijwilligers om zo te komen tot een vrijwilligerscommissie. 
- Het stimuleren dat meer spelers uit de senioren zich gaan inzetten bij de jeugd gelijk het voorbeeld van Gijs 

van den Broek, selectiespeler van het eerste, die nu elke zaterdag met veel enthousiasme de D1 traint en 

begeleidt; 
- Het bevorderen dat nieuwe ouders zich op een of andere manier gaan inzetten voor de club. 

13 Beheers- en Henk Jans gaat hier kort op in en geeft aan waar het bestuur staat met het ontwikkelen van een beheers- en 



Notulen 26-11-2009     Pagina 5/5  

 

onderhoudsplan onderhoudsplan voor de vereniging. Halverwege het afgelopen seizoen, heeft het bestuur, mede ook omdat dit al een 
aantal keren op de jaarvergadering was gevraagd, aan Johan Claassen gevraagd een opzet te maken voor een 
beheers- en onderhoudsplan. Als eigenaar van mooie kleedkamers en een mooi clubhuis, heb je ook de 

verantwoordelijkheid dit te onderhouden en niet te laten verloederen, vergelijkbaar met het in bezit hebben van een 
eigen huis; dat vraagt ook om onderhoud, zowel voor de korte als lange termijn. Op een professioneel verantwoorde 
wijze, met een daarvoor geschikte risico-inventarisatie, waarbij aan de hand van NEN-normen, de status van de 

gebouwen in beeld wordt gebracht, heeft Johan Claassen alle onderdelen gerubriceerd, van douche tot verwarming 
en casco. Tevens heeft hij aangegeven wat de staat van onderhoud is en wat binnen 1 jaar, 1-5, 5- 10 en nog na 10 

jaar opgepakt moet worden. Dit heeft hij samengevracht in een goed leesbaar lijvig rapport, wat voor iedereen is in 
te zien. Jammer genoeg was de tijd te kort om dit ook financieel te vertalen om daarmee ook aan te geven wat dit 
voor de club betekent in te verwachte kosten en uitgaven; dit zal de komende maanden gebeuren, waardoor het 

bestuur voor volgend jaar een exact inzicht kan geven wat dit voor financiële consequenties heeft voor de club en 
hoe we hier op moeten anticiperen. 

14 Rondvraag Voor de rondvraag meldt zich de volgende persoon: Huub Bellemakers: 

Huub Bellemakers: Huub constateert dat we steeds meer jeugd en senioren krijgen. Op zaterdag leidt dit al soms 
tot krapte, terwijl op zondag er nog wel mogelijkheden zijn voor het laten spelen van senioren. Wordt hier binnen het 

bestuur over nagedacht?.  
Antwoord vz: natuurlijk zit er in een doorgroei een maximum. Op dit moment zijn er nog geen problemen, maar er 
zal altijd een goede afweging moeten plaatsvinden tussen jeugd en senioren; het een mag niet ten koste gaan van 

het ander. We hebben op dit moment in de winter slechts voor twee velden licht, waarbij de verlichting van het 
hoofdveld ook nog niet optimaal is; uitbreiding van verlichting vergroot de mogelijkheden om langer te voetballen op 
zaterdag, maar daar is weer geld voor nodig. We hanteren op dit moment nog geen wachtlijsten en is iedereen van 

harte welkom. Louis Fliervoet bevestigt dit nog eens voor de jeugd. Ook refereert hij nog eens aan de luxe die we op 
dit moment hebben dat bijna alle jeugdteams (D, C, B en A)  twee keer in de week kunnen trainen. Dus er zit nog 

rek in. 
Louis Fliervoet: Louis wil nog graag een punt naar voren brengen, namelijk de betekenis van de Vrienden van 
Trekvogels voor de jeugd. Dit jaar is met de inzet van Vrienden van Trekvogels en de gelden die zij hebben 

vrijgemaakt het mogelijk geweest het F-uitstapje te organiseren, het kerstdiner en een tweetal teams in nieuwe out-
fit te steken. Het laatste team is de meisjesD3, die nu met Logo van Vrienden van Trekvogels op hun borst er vrolijk 

op los voetballen. Voor al hun inzet alle dank!!.  

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering na iedereen bedankt te hebben voor het luisteren en de constructieve inbreng. Hij 
wenst iedereen nog een gezellige avond in het clubhuis toe en wel thuis 

 


