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       Notulen Algemene Jaar- en verkiezingsvergadering MVC’19  

        d.d. 20 november 2015 
 
 

Uitgenodigd : 453 leden 
Aanwezig :   48 leden 
Afgemeld          :   28 leden 
 

 

1. Opening en notulen 

 

Wim Timmermans opent om 20.00 uur de vergadering en heet 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. 
 
Wim Timmermans vraagt aan de vergadering of iemand nog aanvullende agendapunten wil 
inbrengen; er worden geen aanvullende punten ingebracht. 
 
Iedereen heeft de notulen van de vergaderingen vooraf 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:  
Er zijn twee opmerkingen:- nieuw fenomeen is de dagvoorzitter tijdens de ALV.  
     -  aangaande Jonno zijn afwezigheid ivm stage in België, hij vervult 
         daarom tijdelijk geen bestuurstaken 
 

 

 
2. Jaarverslag 

 
Via de 5 pijlers een terugblik 

 
A. MVC als vereniging 

Afscheid van erelid Thei Smits, hij was een voorbeeld van de vereniging pur sang. MVC ’19 
heeft veel vrijwilligers, te veel om allemaal te noemen. Voorbeelden zijn de DDMG en de 
commissie zelfwerkzaamheid. Nagenoeg iedereen doet hier aan mee. Viering jubilarissen is 
een goede gewoonte. Stabilisatie ledenaantal, afgelopen periode iets meer spelende 
jeugdleden. Thema respect binnen MVC’19 bijvoorbeeld: spelregelbewijs via KNVB, project 
"bewegen zonder bal", G-voetbal 20 jaar. Activiteiten binnen MVC’19 zowel voor de jeugd als 
voor de senioren. 
B. Voetbalzaken 

In het oog springt natuurlijk het kampioenschap van MVC 1, dit is (mede) de verdienste van de 
club. Denk ook aan de andere kampioenen en aan alle recreatieve teams. De club blijft alert op 
het verschil tussen prestatief en recreatief voetbal en spelvreugde. Veteranen, dames en 
meisjes zijn ook erg actief bij de club. Mooi zou zijn om vanuit de meisjesjeugd de dames 
verder uit te kunnen bouwen.  
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C. Financiën 

Nieuw kassasysteem heeft voor en nadelen die nog geëvalueerd moeten worden. Contributie 
en consumptieprijzen blijven op huidig peil, dit is 3 jaar geleden vastgesteld en kunnen we 
handhaven. Sponsoring is ondanks moeilijke economische situatie gelijk gebleven, 
complimenten! Anderzijds worden de uitgaven sterk gemonitord door de diverse commissies. 
D. Organisatie 

Genoemd worden de stuurgroep, vacatures en de accommodatie. Plaatsing zonnepanelen, 
groot subsidiebedrag, opbrengst is minimaal gelijk aan de rente en een stuk groene energie. 
Privatisering binnen Peel en Maas, coöperatie opgezet binnen de gemeente, meeste 
verenigingen zijn niet zo ver als MVC’19. Conclusie was dat wij als MVC’19 (voorlopig) niet 
mee gaan doen daar wij hier voor ons nu nog geen voordelen in zien. Vraag van Lot Crienen: 
kan deelname een verplichting worden? Waarschijnlijk niet, maar de gemeente kan 
bijvoorbeeld voorwaardelijke subsidies gaan stellen om clubs die kant op te krijgen. Jan Boots: 
vraag van privatisering is ooit gekomen van een (andere) gemeente dus van daaruit moeten 
ook rechten te claimen zijn.  
De Beugelclub is er, veiligheid en aantallen parkeerplaatsen hebben we kunnen regelen. 
Communicatie: sportlink up to date houden is moeilijk en tijdrovend. Wordt door 
omstandigheden wel eens te enthousiast gebruikt. Nieuwe website is als test klaar, uiterlijk 
start volgend seizoen klaar. HET medium is en blijft website 

Kledinglijn: merchandising en fanartikelen, borgen van de uitstraling, keeperskleding 
vernieuwen, leveranciers evaluatie loopt, onderzoek nieuwe coachjassen. 
E. De omgeving 

Samenwerking met Baarlo wordt opgestart, verder deelname aan overleg sportdorp, 
organisatie BAMM toernooi en zeker samenwerken met de beugelclub en tennisclub als buren. 
 

 

3. Top-D 
Toelichting door Peter Simons, nieuwe hoofdsponsors en dus een nieuwe naam: MIRU&HJS, 
voor 5 jaar vastgelegd 

Erg goed toernooi, dankzij het weer, de vrijwilligers, de voorbereiding, kortweg iedereen die op 
welke wijze dan ook heeft meegeholpen.  
Waarderingsprijs Peel en Maas toegekend. 
De nieuwe organisatie is gestart, reeds 9 toezeggingen, andere uitnodigingen zijn verstuurd. 
Datum is laatste weekend van augustus ivm vakanties rest van Nederland, dank aan G 
afdeling voor de ruil. 
Financiën zijn wederom positief, dit in combi met de uitstraling voor MVC’19 heeft doen 
besluiten om verder te gaan de komende jaren. 
Vraag Theo Cox: wat is de toevoeging van de stichting. Antw: De meerwaarde lijkt klein hoewel 
het voor sponsoren wel aantrekkelijk kan zijn dat ze alleen top-D sponsoren i.p.v. gehele club. 
De club en top-D ondernemen voorlopig geen actie. 
 
 

4. Financieel verslag 2014/2015 en vaststelling begroting 2015/2016 
 

Penningmeester Lodewicus Krekels geeft een presentatie van het financiële verslag van het 
seizoen 2014/2015. 
 
Het verenigingsjaar 2014-2015 werd met plus van €2.084,- afgesloten. Dit is aanzienlijk hoger 
dan het negatief resultaat van €872,- over het seizoen 2013/2014. Een afname van de 
brutomarge kantine met €2.300 en een afname van de bestuur- en commissiekosten met 
€.5.000 zorgen per saldo voor een toename van het resultaat.  
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Voor het seizoen 2015/2016 wordt door de penningmeester een sluitende begroting 
gepresenteerd. Deze wordt duidelijk uiteengezet door de penningmeester.  
 
Vragen vanuit de leden: 
Jan Boots: is er bekend of we iets overhouden aan de verhuur aan hoera! Dit inzicht is er 
momenteel niet, dit zou wel beredeneerd kunnen worden. Ger Gubbels: is de verhuurprijs wel 
eens getoetst door een externe partij? Nee is nooit gebeurd, verdient wel aandacht. 
Jan Boots: is het een mogelijkheid om een tribune te bouwen? Kan dit als overweging 
meegenomen worden? 
Theo Cox: constatering alcohol beleid in de kantine op zaterdag zal zijn weerslag hebben op 
de resultaten. Beleid is terecht maar toch! 
 
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 2014/2015 

 
De kascommissie bestaat uit James Egan, Tim Cox en Jeroen Grubben. 
Het verslag van de kascommissie wordt in de vergadering verwoord door Jeroen Grubben.  
 
James Egan geeft een toelichting op de resultaten, alles ziet er goed uit. Complimenten aan 
het financiële team. 
Specifiek onderwerp was dit jaar de kantine, aanbeveling is om een meer gesloten systeem te 
krijgen. Er zijn regelmatige kasverschillen geconstateerd, een uitkomst hiervan is het nieuwe 
kassasysteem. 
 
De kascommissie is van mening dat de financiële administratie van MVC’19 over het 
verenigingsjaar 2014/2015 in orde is en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te 
verlenen. 
 
De kascommissie wordt bedankt voor de toelichting, het verrichtte werk en het advies. 

 
 

6. Benoeming van een stemcommissie door de dagvoorzitter en uitreiking van de 
     stembiljetten  
 

De stemcommissie wordt gevormd door Leon Winthagen, Harry Smolders en Rick Haenen. 

 
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 

Aftredend Lodewicus: woordje van Wim 
Aftredend Eric: woordje van Wim 
Kandidaat penningmeester: Paul Grubben 
Kleine toelichting door Paul, van passief naar actief lid vandaar de kandidaatstelling. 
Financiën past bij zijn werkzaamheden en de hoge kwaliteit die we nastreven past 
bij hem.  
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Kandidaat voorzitter: Wim Timmermans 
De club heeft een voorzitter nodig en gedeeltelijk wordt deze rol al ingevuld. Wim 
zal wel andere aandachtspunten laten vallen. 

 
 
  

8. Pauze  
 

Een pauze van ongeveer 15 minuten wordt ingelast. 

 

9. Bekendmaking van de uitslagen van de stemming 
 

 
A Goedkeuring verslag kascommissie seizoen 2014/2015 
De vergadering geeft haar goedkeuring  (48 voor, 0 tegen, 0 blanco) 
 
B Goedkeuring begroting seizoen 2015/2016 (48 voor, 0 tegen, 0 blanco) 
De vergadering geeft haar goedkeuring 
 
C Verkiezingen 
 
Gekozen tot voorzitter: 
Wim Timmermans (48 voor, 0 tegen, 0 blanco) 
 
Gekozen als bestuurslid en penningmeester: 
Paul Grubben  (48 voor, 0 tegen, 0 blanco) 
 
Herkozen als bestuurslid en secretaris: 
Henk van Ninhuys (44 voor, 3 tegen, 1 blanco) 
 
Herkozen als lid van de kascommissie: 
Tim Cox  (48 voor, 0 tegen, 0 blanco)  
 
De nieuwe voorzitter bedankt de stemcommissie voor hun werk. 

 
  

10. Waarden en Normen 
 

Jim Korthagen geeft een presentatie over  "bewegen zonder bal" passend binnen de  normen 
en waarden van de vereniging. 
pestgedrag 

seksueel ongewenst / overschrijdend gedrag 

middelen gebruik (alcohol en drugs) 
incidenten en niet sociaal gedrag centraal 
Algemeen is het zo dat we hier bij MVC’19 nagenoeg niet mee te maken hebben, Gelukkig 
maar,  echter moeten we voorbereid zijn, het kan altijd voorkomen! Het zijn thema's die actueel 
zijn binnen de maatschappij en dus ook bij MVC’19. Acties die uitstaan: groep personen voor 
de deelgebieden, aanstellen vertrouwenspersoon, wel of niet een VOG nodig? richtlijnen 
normen en waarden uitdragen, per seizoen en per team bespreekbaar maken. 
Jac Gubbels: VOG wordt steeds belangrijker en kan zelfs verplicht gesteld worden door 
verschillende organisaties van toernooien. 
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11. Toekomstvisie 
 

Er zijn beleidsstukken binnen de club maar het gaat om de praktische invulling en de 
draagkracht binnen de club, vandaar de 5 pijlers 

A. MVC als vereniging, van en voor leden, hoe maken we dit waar en hoe laten we dit zien. 
Consequentie is dat de verantwoordelijkheid bij de leden ligt. Familiegevoel erbij willen horen! 
Een negatief voorbeeld was de kaderavond, opkomst viel tegen ondanks de goede organisatie. 
We willen de club zijn die het altijd goed voor elkaar heeft en niet negatief in het nieuws komt. 
B. Voetbalzaken, afdeling zijn ingericht. Technische beleid moet beter georganiseerd worden. 
Beleid is gericht op de speler en niet op het team wat kampioen wordt. 
C. Financiën, gezond beleid, het moet niet zo zijn dat we gezien worden als "rijke" club, 
investering zijn nodig maar wel afgewogen. Het huidig saldo zijn voorzieningen die nodig zullen 
zijn in de toekomst voor bijv. een kunstgrasveld of voor een tribune.  
D. Organisatie, hoe kan het dat we weinig tot geen nieuwe vrijwilligers krijgen / werven? Is 
een pijnpunt over de breedte binnen de vereniging, hoe gaan we hiermee om? Een oplossing 
kan zijn om bestaande functies op te delen zodat mensen eerder genegen zijn om dit te doen. 
Accommodatie en kantinecommissie staan als een huis, aandacht moet blijven. Taken van 
bestuursleden zullen herverdeeld moeten worden, ondanks de verkiezingen toch uitbreiding 
nodig. 
E. De omgeving, denk hierbij aan: 
Gemeente 

Stichting Bree en sportieve omgeving 

Collega verenigingen Maasbree 

Voetbalverenigingen Peel en Maas (en Leudal vanuit de KNVB) 
Andere stakeholders 

Theo geeft een toelichting op zijn functie als voorzitter dorpsoverleg, vanuit de gemeente zal 
steeds meer aangegeven worden dat als een dorp zich niet meldt voor investeringen er ook 
geen gedaan worden. concrete ontwikkelingen zijn het gezondheidscentrum, MFA en sporthal. 
Doelstelling is om medio 2016 een uitspraak te hebben van de gemeente inzake nieuwe plaats 
sporthal. 
 
 
Concreet, speerpunten komende periode: 
- betrekken leden bij de club 

- opzetten en bewaken beleid 

- technisch beleid 

- invullen vacatures 

- 100 jaar MVC opstarten 

 
Jan Boots: suggestie voor het inrichten "praattafel" op zondag om huidige voetballers als 
vrijwilliger erin te betrekken. 
Ed Bartels: organiseren van een  "voorzittersoverleg" om commissies met elkaar te verbinden. 

 
12. Mededelingen 
 

Enkele data passeren de revue 
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13. Rondvraag 
 

 Jac Wijnen, is het mogelijk om een extra oprit bij de nieuwe parkeerplaats te maken. Ton 
van de Kerkhof geeft aan dat dit waarschijnlijk niet gehonoreerd zal worden vanwege 
veiligheid. 

 Ger Gubbels, aangeven parkeervakken is nodig, hier wordt al door de DDMG naar gekeken 
hoe dit aan te pakken. Witte klinkers en eventueel plastic doppen. 

 Marco Delissen, zoektocht jeugdcoördinator stand van zaken, ligt stil dient opgepakt te 
worden 

 Paul Cox, de Breetse Peelweg is erg donker wat kunnen we hieraan doen? 

 Luc van de Kerkhof, nieuwe tv voor in de kantine en meer / andere sportzenders mogelijk? 

 Ron van de Kerkhof, status tv boven ingang hiervoor gebruiken, afspraak is om deze voor 
sponsors te gebruiken. 

 Jim Lenders, functie van de lichtkrant bij de kleedkamers, deze is al verwijderd. 
 Wiel Moonen, komt er nieuwe verlichting op de nieuwe parkeerplaats? Voorlopig niet via de 

gemeente, we zijn hier wel over in gesprek. 
 

 
14. Sluiting 
 

Om 22.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 


