
 
 

 
Notulen van Algemene Leden Vergadering MVC’19  
d.d. 21 januari 2022 
 
39 aanwezigen 
Afmeldingen: Wiel Moonen, Jac Wijnen, Pierre Houben, Peter van Diepen, Jim Korthagen, 
Jac Gubbels. 
 
1.  Opening  

De vergadering wordt geopend door voorzitter Wim Timmermans 
-datum is verschoven van 26 november 2021 naar januari 2022 naar aanleiding van 
Lock Down corona. 
-Wim Timmermans gaat in op  Corona en het feit dat het spijtig is dat we niet bij elkaar 
kunnen zitten 
Wim Timmermans licht de agenda toe. 

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 

-geen vragen naar aanleiding van  
Vraag Paul Grubben of er een verslag is gemaakt van de ingelaste ledenvergadering in 
juli 2020 inzake Sportieve Omgeving 
Wim Timmermans zegt toe dat dit wordt nagegaan en dat dit wordt teruggekoppeld. 
-Walking Footbal staat nog open bij de acties. In het kader van Corona is hier verder 
niks meer aan gedaan en dit wordt verder onderzocht. 
-De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 

 
3.  Jaarverslag 

-Er is dit jaar geen fysiek jaarverslag gemaakt. Aanleiding is Corona en het feit dat er op 
voetbal gebied heel weinig is gebeurd. 
-Wim Timmermans licht toe wat er wel is gebeurd in seizoen 2020-2021. 
-Vrijwilliger van het jaar seizoen 2020-2021 is Leo Martens 
-De commissies staan goed en functioneren zelfstandig, de basis is op orde. 
-Mir Weijers is gestart als frontvrouw in de kantine 
-Trainersbezetting is goed, Robert Donkers is gestart bij de Dames. 
-In het kader van Corona is een KNVB spellendag georganiseerd 
-2020-2021 was een seizoen van financiële regelingen.  
-Wim Timmermans spreekt de hoop uit dat de volgende week weer kan worden gestart 
met voetballen en dat we weer een keer een seizoen kunnen afmaken. 
-Tom van Bergen heeft recent aangegeven door te gaan als trainer MVC’19 1. 

 
4. Financiën 
 -Consumptieprijs wordt niet aangepast. 

-Contributie wordt verhoogt conform indexering. Dit is 2 jaar geleden vastgelegd in de 
Ledenvergadering , volgende Ledenvergadering moet hier weer over worden gestemd. 



-Raoul Bartels is gestart als penningmeester in juli 2020 en is vanwege 
gezondheidsredenen gestopt als penningmeester. 
-Johan Janssen stelt zich voor als interim penningmeester. Johan heeft de afgelopen 
maande als interim de honneurs waargenomen. 
Hij stelt zich ook verkiesbaar als penningmeester. 
-Johan geeft een toelichting over de cijfers van seizoen 2020-2021. 
-Contributie blijft op peil 
-Sponsoring licht gedaald 
-Minder uitgaven (stroom, onderhoud, huur, personeel, contributie etc.) 
-Subsidie binnen gehaald zoals NOW, TVL en TASO. 
-Seizoen 2020-2021 wordt afgerond met een positief resultaat ondanks Corona. 
 
Balans 
-Geen grote verschuivingen 
-Weinig investeringen 
-Geld verdeel over lopende rekening om negatieve rente te voorkomen. 
-Voorzieningen zijn nagenoeg gelijk gebleven 
-Extra reservering voor 25 jaar G voetbal en 50 jaar Dames voetbal 
-Licht negatief resultaat over seizoen 2021-2022.in Begroting 2021-2022 
-Verwachting op basis van lopend seizoen 2021-2022 is om en nabij een 0 resultaat. 

 
5.  Kascommissie 
 -Verslag van de kascommissie wordt digitaal gedeeld. 

-Helaas geen aanwezigen vanuit de kascommissie 
-Adviezen van de kascommissie zijn overgenomen behalve aanpassing begroting 
huidige seizoen n.a.v. Corona. 
 

-De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te 
verlenen.- 

Naar aanleiding van verslag kascommissie en financieel verslag wordt gevraagd of er 
vragen zijn. Op dit moment zijn er geen vragen. 

 
 
6.  Toekomst MVC’19 

-Hoofdsponsor 
Bedrijf hoofdsponsor Danny Vestjens Dakwerken B.V. is overgenomen. Het bedrijf blijft 
hoofdsponsor van MVC’19 
 
-Traject Boeien en Binden 
Het traject Boeien en Binden is opgestart om meer betrokkenheid van leden en niet 
leden te creëren bij de club. Het traject wordt dit seizoen voortgezet. 
 
-Traject Sportieve Omgeving 

Wim Timmermans licht toe dat dit alweer is opgestart. Op dit moment wordt er NIET 
gesproken over een omnivereniging maar sec over de fysieke tot stand koming. 
Concreet wordt er gesproken over mogelijke locaties van de sporthal. 
Het onderzoek heeft enige tijd stil gelegen. De gemeente heeft nu opdracht gegeven 
aan een bureau om te onderzoeken wat een en ander te betekenen heeft voor de 
volgende situaties: 
 -Verbouw huidige sporthal 

-Nieuwbouw huidige locatie Sporthal 
-Nieuwbouw los van kantine MVC’19 
-Nieuwbouw gekoppeld aan kantine MVC’19 

De 3e en 4e optie kennen beide nog twee sub-varianten met betrekking tot de 
grootte van de sporthal 



 
 

 

Vragen: 
-Peter Simons: Geeft aan dat op de Molenstraat een betere optie is in combinatie 
met “ de School” .  
Wim Timmermans geeft aan dat deze optie niet is meegenomen in het onderzoek 
van de gemeente. 
-Eric Boots: Welke planning zit er aan het proces. 
Wim Timmerman antwoord dat er in de kader nota geld vrij moet worden gemaakt 
voor investeringen. De kadernota wordt in  juni 2022 behandeld. De vraag is of deze 
druk reëel  is. 
-Paul Grubben: Wie zit er in de overleg groep van de gemeente.  
Wim Timmermans geeft aan dat er 2 personen van de gemeente Peel en Maas, 1 
persoon van de handbalvereniging, een persoon van de tennisclub, 2 personen van 
Stichting Bree. 
-Paul Grubben: Wanneer wordt er informatie met de leden van MVC’19 gedeeld. 
Wim Timmermans geeft aan dat er een stuk wordt gemaakt door  de gemeente 
waarin geen bedragen worden genoemd. 
-Bart Linssen geeft aan dat hij als ouder in  de vergadering aanwezig is en niet als 
voorzitter van de handbalvereniging. Toch geeft hij zijn mening als voorzitter van de 
handbalvereniging. De mening wordt voor kennisgeving aangenomen. 
-Ton van de kerkhof geeft aan dat we eens moeten kijken naar het PIUS park in 
Panningen als mogelijk voorbeeld. 
 

-Voetbalcourt 
Wim Timmermans geeft aan dit weer op te willen pakken. Dit wordt ook opgenomen in 
als reservering en voorgelegd aan de Ledenvergadering als punt om over te stemmen. 
Kosten voorzien ca. 50 k netto. 
 
-Ambitie Duurzame club 
Plannen zijn om LED verlichting aan teleggen op de sportvelden van MVC’19 
Voorziene kosten ca. 20 K bruto. 
-Eric Boots geeft aan dat er een verband zit tussen aanleg voetbalcourt en Sportieve 
Omgeving zowel fysiek, financieel en procesmatig.  
Wim Timmermans onderkent dit en geeft aan dat hier rekening mee dient te worden 
gehouden. 
-Peter Simons vraag of het een pannaveld of een soccercourt wordt?  
Wim Timmermans geeft aan dat het gaat om soccercourt afmetingen. 
 
-Wbtr 
Besturen wordt gecompliceerder door de vele regelgevingen die hierbij komen kijken. 
Wbtr is hier een voorbeeld van. In dit kader moeten de staturen nog worden aangepast 
maar dit hoeft niet direct. 

  



 
 
7.  Verkiezingen 
 

Uitslag stemmen: 
-39 aanwezig 
-37 uitgebrachte stemmen 
-34 per digitaal formulier 
-2 per mail 
-1 per whats app 

 
 

 Ja Nee Blanco Totaal 
1.Goedkeuring verslag 
kascommissie 2020 - 2021 

36 0 1 37 

2.Goedkeuring Algemene 
Begroting 2021 - 2022 

37 0 0 37 

3.Verkiezing Johan Janssen 
tot Penningmeester 
 

36 0 1 37 

4.Verkiezing Lano Engels tot 
lid kascommissie 
 

37 0 0 37 

5.Vaststellen Huishoudelijk 
reglement 
 

37 0 0 37 

6.Instemmen met 
vervanging LED verlichting 

37 0 0 37 

7.Instemmen met opnemen 
reservering Voetbalcourt 
 

35 0 2 37 

 
8.  Rondvraag: 

-Robert Donkers oppert of het een idee is om een document te maken voor nieuwe 
leden en trainers waar alle functies en aanspreekpunten in staan verwoord. 
-Paul Grubben geeft aan dat het verslag van het TOP O12 toernooi niet aan de orde is 
gekomen. 
-Perry Vaessen geeft aan dat er wifi moet komen in lokaal 11 en 12 
 
Wim Timmermans bedankt de leden voor de mooie tijd en neemt afscheid als voorzitter. 
Vanuit de digitale vergadering volgt een groot applaus. 
 
De vergadering wordt gesloten.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 


