
 

Notulen ALV 24 november 2017 –Concept- 
   
  
 
 

1. Opening door voorzitter Wim Timmermans.  
 

a. Doornemen van de agenda: er worden geen wijzigingen in de agenda         
aangebracht.  
b. Er wordt gevraagd of iedereen de aanwezigheidslijst ingevuld heeft.   

   
2. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 18 november 2016   

 

Besluit:  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

Aan de hand van de vragen uit de notulen ALV 2016:  
o    Reglement vrijwilligers, er wordt gehandhaafd. Dat wil echter niet 
zeggen dat ze er altijd zijn.  

o    Hoe gaan we om met de boete voor de vrijwilligers? Welke 
bestemming, antwoord volgt nog.  

O    Invullen Digitaal Wedstrijd Formulier: aparte ruimte, voor 
creëren?Nee in bestuurskamer en via telefoon  
Op dit moment ziet het bestuur geen aanleiding voor het oprichten 
van een schuilhok.  

o    Toekomst MVC vergrijzing en jeugd. We zijn als club / bestuur 
steeds aan het kijken hoe we jonge leden kunnen inzetten.  

o    Tijdspanne tussen toezegging en uitvoering, dit is een feit en zal 
moeten verbeteren.  
 

   
3. Jaarverslag 2016/2017   

 

Wederom in boekvorm, heeft (grote) commerciële waarde voor sponsoren 
en identiteit. Tevens een mooi naslagwerk.  
De 5 pijlers  

o    Vereniging MVC,  
   In memoriam, ook dit jaar hebben we afscheid moeten nemen 
van een aantal leden.   
Het hoofdbestuur geeft aan datMVC’19 de functies met 
bijbehorende taken beter op een rij moeten hebben na het 
wegvallen van Henk van Ninhuys.  
   Jubilea  
   Aantal leden stabiel, G iets omlaag, dames groeiend  
   De vrijwilligers  
   Vrijwilliger van het jaar, Jip Cox  
   Aantal vrijwilligers is zeker goed te noemen, echter wel 
kwetsbaar doordat er (te) weinig mensen zijn die het voortouw 

 



willen/kunnen nemen. Actie hierin is het in kleinere stukken 
aanbieden van taken.  
   Nieuw is het commissie overleg  
   Activiteiten, de bestaande activiteiten zijn vernieuwd. 
Uitzondering is de vrijwilligers avond, deze is aan een extra 
evaluatie toe.  
   Waarden en normen, invoering VOG  

o    Voetbalzaken  
   Senioren kampioenen 2e en 4e  
   Diverse jeugd kampioenen, andere opzet van receptie, zeer 
geslaagd  
   Technisch beleid, ambitieus plan, niet alles kan in een keer!  

o    Organisatie en accommodatie  
   Nog altijd complimenten  
   Rollen in het bestuur  
   Sponsoring, geheel MVC in nieuwe tenues  
   Benoeming van het feit dat er wel eens opmerkingen gemaakt 
worden richting vrijwilligers over zaken die niet kloppen. Dat zou 
niet moeten mogen!  
   Kantine, aandachtspunt blijft  

o    Financiën  
   Transparantie, lijkt erop dat we eerst niet waren, dat is niet zo. 
We hebben wel eens de grens opgezocht, die Frans zullen we 
steeds minder zoeken.  
   Geen aanpassing contributie en consumptie prijzen er bij  
   Nieuwe afdeling dames 30+, tussentijds de contributie 
vastgesteld op 95 euro.  
  
Besluit: vergadering gaat hiermee akkoord  
  

o    MVC en de omgeving  
   Hoe gaat het met de coöperatie?  

   Financieel aantrekkelijk alleen op dit moment geen 
voordeel voor MVC’19  

  Uitvoering laat te wensen over  

 Conclusie: we houden de vinger aan de pols echter 
voorlopig zien we geen reden om toe te treden tot de 
coöperatie.  

   Veel contacten met RKMSV en Baarlo over met name inkoop  
   Sportdorp Maasbree, nieuwe gesprekken met 
buitenverenigingen worden nu weer opgestart. Dit gaat dan met 
name over een nieuwe sporthal. Uit gesprekken met IVO blijkt 
dat de omni-vereniging op de korte termijn geen voordeel biedt 
voor ons wel voor het dorp als geheel. MVC’19 blijft hier voor 
open staan en aan mee werken maar wel positief kritisch. Het 
zou zo maar kunnen dat we binnen nu en een jaar hiervoor extra 
bij elkaar moeten komen.  

  



  
4. Terugkoppeling Top-O-12 toernooi  

 

o    Huidige sponsor heeft na de eerste 3 jaar toezegging gedaan voor 
komende 2 jaren.  
O    Top O-12 geeft aan vooral trots te zijn op het verloop van het 
toernooi.  

o    Wel / niet deelnemen is bij sommigen afhankelijk van het wel of niet 
11x11 spelen. PSV haakt vanwege die reden af, andere clubs vinden 
dit geen probleem. Zolang de meerderheid dit vindt blijven wij 11x11 
spelen.  

o    Voor verbetering vatbaar zijn het geluid en het aantal nieuwe 
sponsors. Tussentijds is het punt geluid al aangepast en zou dit goed 
moeten zijn.  

o    Cijfers:  
   Publiek +15%  
   Inkomsten +8%  
   Kosten +5%  
   Winst/opbouw reserve +2k euro  
   Horeca opbrengst tbv MVC €6300,— (ongeveer 2/3 hiervan is 
bruto winst voor MVC)  
 

5. Financieel verslag seizoen 2016/2017 en begroting seizoen 2017/2018  
  

Korte samenvatting van financieel verslag door Paul Grubben, 
penningmeester.  

Afgelopen jaar:  

o    Brutomarge kantine is en blijft een zorgen post  

o    Vriendenloterij is een positieve post  

o    Kantinekosten stijging  

o    Buitengewone baten, 22k, herwaardering complex  

o    In totaliteit daardoor een winst van 21k (boekhoudkundig)  

o    Voorziening overig is inclusief “Cruyff Court” van nu 75k  

o    Restitutie van green choice van 30k  
Begroting:  

o    Aandacht subsidie G voetbal  

o    Baten iets hoger als afgelopen jaar met een voorschot op stijging 
kantine  

o    Stijging bestuurs- en commissiekosten, in principe aanvragen 
gehonoreerd daar de financiële positie dit toelaat.  

o    In totaal een kleine plus in de begroting  
Vragen:  

o    Theo Cox: zijn de kantine opbrengsten in het 1e half jaar al 
inzichtelijk,   
Antwoord: Ja die zijn er en dat gaat niet goed  
o    Marco Delissen: voorzieningen accommodatie, zijn die bedoeld 
voor iets specifieks,   
Antwoord: op dit moment zijn de voorzieningen nog niet gelabeld.  

   
  



6. Verslag kascommissie over financieel verslag 2016/2017   
 
o Verslag van de kascommissie door James Eegan, samen met Mat 
Crienen en Tim Cox  
o Compliment aan met name Paul Grubben en Jac Wijnen, toch enkele 
verbeterpunten:  

o    Kantine opbrengsten baart zorgen, meer sturen op getallen is 
nodig.  

o    Voorzieningen zijn erg hoog, actuele onderbouwing van dit bedrag 
is nodig.  

o    Liquide middelen, ook in kas, financiële planning opstellen, voorstel 
is te investeren in renderende financiële producten. Antwoord van 
Paul: er zijn gesprekken met de Rabobank geweest. Hier zijn diverse 
opties uit gekomen die eerst op bestuursniveau besproken worden, 
als het een passief besluit is dan zal er geen extra vergadering nodig 
zij, mocht dit anders zijn dan volt er een raadpleging van de leden.  

o James Eegan is aftredend en niet herkiesbaar; James wordt bedankt 
voor gedane diensten.  
o Er wordt een oproep gedaan voor de aanmelding voor nieuwe leden 
van de kascommissie  
 
Besluit:  De kascommissie verleent het bestuur decharge.  
  

7. Benoeming van een stemcommissie door het bestuur en uitreiking van 
de stembiljetten.  

 
o Afscheid Anne Ploegman als bestuurslid.  
o Voorstellen van kandidaat-bestuursleden wordt door betrokkenen 
opgepakt. Het bestuur draagt Herm Willems en Paul Delissen voor.  
o De stemcommissie wordt al volgt samengesteld: Peter vd Perre, Jim 
Lenders en Barry Kuijpers  
   

8. Stemmen en verkiezingen   
  
Besluiten:  
A.      Goedkeuring verslag kascommissie seizoen 2016/2017, akkoord, 53 
keer voor  
B.      Goedkeuring begroting seizoen 2017/2018, akkoord, 53 keer voor  
C.      Verkiezing Herm Willems tot secretaris, akkoord, 53 keer voor  
D.      Verkiezing Paul Delissen tot bestuurslid, akkoord, 53 keer voor  
   

9. Pauze en tellen van de uitgebrachte stemmen   
   
10. Bekendmaking van de uitslag stemming en verkiezingen  

 

 Zie agendapunt 8  
   

  



 

11. Vooruitblik en dialoog over de toekomst van MVC’19  


         Dames 30+ voetbal, wordt vormgegeven als toernooivorm met 4 
verenigingen, Dames 30+ zijn najaars kampioen!  
Oproep voor leden: Deze vorm bestaat ook voor heren 35+ dus voel je 
geroepen!  
         Kantine, er wordt veel geroepen en gepraat over de oorzaken, echter 
weinig concreet. Concrete oorzaak is echter moeilijk te vinden. Dit heeft de 
aandacht / prioriteit de komende maanden.  
         Versterken commissies, verjonging en vernieuwing heeft de aandacht 
zodat we als club duurzamer worden en toekomstbestendig. Zonder 
vrijwilligers kunnen we niet  
         ICT en digitaal werken, hoe kunnen we van de moderne wereld gebruik 
maken? Professionalisering van de vereniging op dit gebied.  
         100 jaar MVC’19, opstart is met enthousiasme begonnen en daarna is 
een en ander door diverse redenen blijven liggen. Keuze is gevallen op het 
weekend van 20 april, paasweekend 2019! Er zijn contacten met IVO  
(draaiboek, positief verenigingen uit eigen dorp) Sparta’18 voor komend 
jaar.  
Vraag Jac Wijnen: is er een commissie?  
Antwoord: Ja Eric Boots, Rick Haenen, Lodewicus Krekels. Daarnaast vele 
ideeën en mensen die “iets” willen doen. Structuur zal komende periode 
duidelijk(er) worden. De volgende activitetien maken reeds deel uit van het 
programma:  

o    Opening tijdens nieuwjaarsreceptie 2019  

o    Boerenbroelof 2019  

o    Feestweekend = paasweekend 2019 (oprichtingsdatum 20 april 
1919)  

         Businessclub, wat kunnen we een sponsor bieden?  
         Sportdorp Maasbree  

   
12. Mededelingen   

         Diverse activiteiten, vraag hierbij is nog het BAMM toernooi  
   
13. Rondvraag   

     Dankwoord van voorzitter Wim Timmermans aan de 
medebestuursleden  

   
14. Sluiting en gezellig samenzijn   
  

 


