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       Notulen Algemene Jaar- en verkiezingsvergadering MVC’19  

        d.d. 21 november 2014 
 
 
Uitgenodigd : 450 leden 
Aanwezig :   44 leden 
Afgemeld          :   34 leden 
 

 

1. Opening door dagvoorzitter 

 

Bij het gebrek aan een voorzitter binnen het bestuur heet dagvoorzitter Wim Timmermans alle aanwezigen 
namens het bestuur van harte welkom. Speciaal woord van welkom voor de ereleden, oudvoorzitters, 
vertegenwoordigers van de afdelingen en commissies en de vrijwilligers. 
 
De dagvoorzitter vraagt aan de vergadering of iemand nog aanvullende agendapunten wil inbrengen; er 
worden geen aanvullende punten ingebracht. 
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat niet iedereen een uitnodiging heeft ontvangen. Deze zijn ook via 
sportlink verstuurd. Er wordt gekeken waarom leden via deze weg geen uitnodiging hebben ontvangen. 
 
De dagvoorzitter geeft aan dat ondanks het gemis van een voorzitter het bestuur goed gefunctioneerd heeft. 
De samenwerking verloopt goed. De algemene ledenvergadering is door het bestuur gezamenlijk 
voorbereid. 

2. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 22 november 2013   

 

De dagvoorzitter geeft aan dat iedereen de notulen van de vergaderingen vooraf heeft kunnen doornemen; 
deze waren in te zien op de website van de vereniging en enkele exemplaren ter inzage vooraf aan de 
vergadering. 
De notulen worden doorgenomen; In de notulen wordt het jaartal 2011-2012 gebruikt. Deze moet aangepast 
worden naar 2012-2013. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, de dagvoorzitter dankt de samensteller 
voor de vastlegging.  

3. Jaarverslag 2013/2014 

 
De dagvoorzitter geeft samen met bestuurslid Jim Korthagen een terugblik op het seizoen 2013-2014. Dit 
aan de hand van het algemeen jaarverslag die door de inbreng van de diverse commissies en afdelingen tot 
stand is gekomen. Via een powerpointpresentatie wordt op grote lijnen teruggekeken op een goed verlopen 
seizoen. Het ledenaantal is na 10 jaar groei het afgelopen jaar gestabiliseerd op 740 leden. Veel teams 
hebben goed gepresteerd. De A1, MVC1 en 2 in de nacompetitie. Het eerste elftal werd pas in de finale 
uitgeschakeld. Het 3e elftal van MVC wist wel te promoveren na de kampioenswedstrijd tegen IVO. En naast 
een aantal jeugdteams kon ook de A2 en het G2-elftal zich in 2013 kampioen noemen.  
     
Bij voetbalzaken wordt door een lid opgemerkt dat het verschil in klasse waarin team 1 en 2 uitkomen erg 
groot is. Dit is bij de technische commissie bekend. Er is verbetering zichtbaar door te werken met een 
bredere selectie waarbij veel goede jeugd instroomt.  
Verder is de ruimte die vrijkomt door het stoppen van Albert vd Weijde nog niet ingevuld. MVC ’19 zoekt nog 
naar een jeugdcoördinator.  
 
Naast de voetbalzaken is er in het terugblik ook aandacht geweest voor alle commissies.  
Deze hebben wederom veel werk verzet binnen de vereniging.  
 
 

4. Financieel verslag 2013/2014 en vaststelling begroting 2014/2015 
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Penningmeester Lodewicus Krekels geeft een presentatie van het financiële verslag van het seizoen 
2013/2014. 
 
Het verenigingsjaar 2013-2014 werd met min van €872,- afgesloten. Omdat de begroting een verwacht 
tekort van €7500,-  liet zien, is het seizoen ten opzichte van de begroting positief afgerond. Verder zijn er 
voor diverse zaken middelen gereserveerd.  
 
Voor het seizoen 2014/2015 wordt door de penningmeester een sluitende begroting gepresenteerd. Deze 
wordt duidelijk uiteengezet door de penningmeester.  
 
Aandachtspunten / risico’s voor de toekomst zijn: 

 Buiten de gebruikelijke financiële risico’s op gebied van huisvesting, sponsors, horeca is het voor de 
club van belang te blijven zoeken naar bronnen van inkomsten. Tevens de structurele uitgaven 
blijven bewaken gezien de daling aan de inkomstenkant door een mogelijk terugloop in leden en 
sponsoren. 

 
Vragen vanuit de vergadering: 

 Er wordt geopperd dat eenmalige specifieke zaken apart opgenomen dienen te worden zodat een 
vergelijk van de posten met andere jaren gemakkelijker te maken is. In het huidige jaarverslag spelt 
dit vooral bij het feest dat de Damesafdeling heeft gegeven voor onduidelijkheid in het financieel 
verslag omdat er inkomsten en uitgaven op diverse plaatsen verwerkt is en er zodoende geen 
duidelijk beeld geschetst wordt. De penningmeester kijkt of dergelijke projecten apart vermeld 
kunnen worden.   

 
Conclusie: MVC is nog steeds een gezonde vereniging, die wel moet blijven letten op structurele uitgaven en 
moet blijven zoeken naar inkomstenbronnen.  
 

5. Verslag kascommissie n.a.v. de controle over het seizoen 2013/2014 

 
De kascommissie bestaat uit Jeroen Grubben, Levi Dekker en Tim Cox. 
 
Het verslag van de kascommissie wordt in de vergadering verwoord door Jeroen Grubben.  
 
De financiële zaken bij MVC ’19 zijn prima in orde, de vereniging is gezond. De kascommissie is van mening 
dat de financiële administratie van MVC’19 over het verenigingsjaar 2013/2014 in orde is en stelt de 
vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. 
 
De dagvoorzitter bedankt de commissie voor de toelichting, het verrichtte werk en het advies. 

 
 

6. Benoeming van een stemcommissie door de dagvoorzitter en uitreiking van de 
     stembiljetten  
 
De dagvoorzitter vraagt Roy vd Sterren, Paul Cox en Leon Winthagen de stemcommissie te vormen en 
benoemd hun na hun toezegging. 

 
7. Stemmen en verkiezingen 
 
De dagvoorzitter geeft aan dat voor de onder punt A tot en met C genoemde zaken schriftelijk wordt 
gestemd 
 

A. Goedkeuring verslag kascommissie seizoen 2013/2014 
B. Goedkeuring begroting seizoen 2014/2015 
C. Verkiezingen 

 
Kascommissie: aftredend is Levi Dekker. Verkiesbaar is James Egan. 

  



   
 2005 
 
 

Notulen algemene ledenvergadering  21 november  2014   

Maasbree –  December 2014    

    

 Pagina 3 van 4 

8. Pauze  
 
De dagvoorzitter deelt mede dat er een pauze van ongeveer 15 minuten wordt ingelast. 

 
9. Bekendmaking van de uitslagen van de stemming 
 
De dagvoorzitter bedankt de stemcommissie voor hun werk. 
 

Uitslag van de stemming: 
A Goedkeuring verslag kascommissie seizoen 2013/2014 

De vergadering geeft haar goedkeuring  (44 voor, 0 tegen, 0 blanco) 
 
B Goedkeuring begroting seizoen 2014/2015 (44 voor, 0 tegen, 0 blanco) 

De vergadering geeft haar goedkeuring 
 

C Verkiezingen 
 
Gekozen als lid van de kascommissie: 
James Egan (44 voor, 0 tegen, 0 blanco)  

 

10. Top D toernooi 
 

De sportieve en financiële gegevens zijn gepresenteerd. Duidelijk is te zien dat zowel aan de inkomsten 
als uitgavekant de bedragen over afgelopen jaren teruglopen. Het nettoresultaat was positief in 2014. 
In 2015 vindt de 10e Top-D toernooi plaats. Op dit moment is het toernooi ondergebracht in een stichting. 
Er wordt een onderzoek gestart of het niet beter is om deze te integreren in de vereniging en de 
sponsoring hierdoor versterkt kan worden.   

 
 

11. Toekomstvisie 
 

De gemeente hanteert nieuwe richtlijnen waaruit blijkt dat MVC’19 één veld en twee lokalen teveel heeft 
gezien het aantal leden. Hiervoor wordt geen subsidie meer verstrekt. De subsidie over de andere 
velden en lokalen gaat iets omhoog. Hierdoor komt er een nog grotere druk te staan op de vrijwilligers 
die ervoor zorgen dat het sportpark er goed bij ligt. De dagvoorzitter benoemt hierbij explicit de 
donderdagochtendgroep, die veel en goed werk verzet.  
 
De gemeente wil in januari alle clubs binnen de gemeente privatiseren. Dit is bij MVC’19 al eerder 
gebeurd waardoor er voor de vereniging weinig verandert. Er wordt binnen Peel en Maas gekeken of het 
inkoopbeleid gezamenlijk opgepakt kan worden.  
 
De vereniging buigt zich over de aanschaf van zonnepanelen. Door een grote subsidie is dit voor onze 
vereniging aantrekkelijk. Het terugverdieneffect treed in na 7 jaar. Een commissie werkt de 
mogelijkheden uit. Een afvaardiging van de kascommissie wordt betrokken bij het financiële verhaal.   
 
MVC’19 is een gezonde club en heeft daarnaast ambities. Om het bestuur hierbij te adviseren is er in 
samenwerking met de knvb een stuurgroep opgesteld bestaande uit Piet Creemers, Ton Hopman, Peter 
Broekmans, Rick Haenen en Job Wijnands.  Gezamenlijk gaan we toewerken aan een visie binnen de 
club die gedragen wordt door de leden.  
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12. Mededelingen 
 
De dagvoorzitter geeft namens het bestuur onderstaande mededelingen door: 
 

 Tijdens de kaderavond is Ed Bartels uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 

 Pierre Houben is benoemd als consul 

 De data voor de aanstaande activiteiten worden benoemd 
 

13. Rondvraag 
 

 Is het voor jeugdleiders verplicht om een verklaring omtrent goed gedrag te overleggen? 
Antw: nee. MVC’19 start daar ook niet mee maar volgt wel de landelijke ontwikkelingen in deze. 

 Kan er een parkeerverbod worden opgesteld aan de zijkant van de parkeerplaats (tegen 
fietsenstalling buiten het terrein)? 
Antw: de parkeersituatie wordt opnieuw bekeken nadat bekend is hoe de bouw van de Beugelclub 
zal plaatsvinden. 

 Waarom kunnen niet alle sportzenders ontvangen worden? 
Antw: Er wordt nagegaan of er binnen het abonnement alle zenders beschikbaar zijn.  

 De kleedlokalen voor meisjes is altijd een probleem. Is het een optie dat ze samen een lokaal delen?   
Antw: deze optie wordt bij de nieuwe indeling bekeken.  

 Kunnen de boardingen langs het hoofdveld verlaagd worden omdat de bal er steeds onderdoor rolt? 
Antw: nee, de kosten en manuren hiervoor zouden niet opwegen tot het voordeel. 
  

 
14. Sluiting 
 
Om 22.45 uur sluit de dagvoorzitter de vergadering. 

 


