
 
 

 
 
Notulen extra Algemene Leden Vergadering  
d.d. 6 juli 2022 
 
Onderwerp: Sportieve Omgeving 
 
74 leden aanwezig. 
 
1 Opening vergadering 
De vergadering wordt geopende door Johan Janssen (penningmeester). Johan heet 
iedereen welkom. 
 
2 Kandidaat bestuurslid 
 

De heer Hay Hulsman wordt voorgesteld als kandidaat-bestuurslid. De heer Hulsman stelt 
zich voor. 
 
Er wordt een stemronde gehouden waarbij schriftelijk kan worden gestemd over het wel of 
niet aan stellen van de heer Hulsman als bestuurslid. 
 
Uitslag stemmen 66 stemmen voor en 0 tegen 
 
Het bestuur heet Hay welkom als nieuw lid. 
 
3 Sportieve Omgeving 
 
In het kader van de Sportieve Omgeving wordt een presentatie gegeven door Wim 
Timmermans. Wim staat voor de vergadering als projectleider van de Commissie Sportieve 
Omgeving. De presentatie maakt integraal onderdeel uit van dit verslag. 
 
In het begin worden al enkele vragen gesteld over de wijze van stemmen. 
 
Vragen: 
Vraag: Als je tegen vraag 1 stemt mag je daarna nog stemmen voor de tweede vraag. 
Antwoord: Ja dat mag. 
 
Verklaring bestuur vooraf:   
“Het bestuur geeft aan dat ze van tevoren zelf geen standpunt hebben bepaald die 
richtinggevend kan zijn voor de Algemene Leden vergadering. Het is belangrijk dat de leden 
zich uit spreken en niet laten leiden door een bepalend voorstel van het hoofdbestuur. 
 
In het belang van de club is het belangrijkste dat het proces op een juiste en transparante 
wijze dient te worden door lopen. We willen voorkomen dat de kwestie Sportieve Omgeving 
een splijtzwam in de club wordt.” 



 
Voor de presentatie wordt duidelijk aangegeven dat het sec om de fysieke component van 
de Sportieve Omgeving gaat. Op dit moment wordt er niet gesproken over een 
Omnivereniging. 
 
Middels een PowerPointpresentatie blikt Wim Timmermans terug op de historie van het 
proces Sportieve omgeving. 
Enkele data zijn: 
-2018 Uitspraak geen Omnivereniging 
-2018 Uitspraak van de gemeente dat overkant Breetse Peelweg geen optie meer is 
-2021 Onderzoek haalbaarheid gemeente Peel en Maas 
 
Vraag: 
Als MVC’19 tegen een sportieve omgeving is gaat het bestuur dan met de gemeente in 
onderhandeling over de uitwerking van de varianten? 
 
Antwoord: Johan geeft antwoord dat als meer dan 50% tegen de Sportieve Omgeving is dan 
is het standpunt van de leden duidelijk en wordt er verder geen gesprek meer aangegaan 
over uitwerking van de varianten. 
 
Wim Timmermans licht verder toe dat de ALV intern is voorbereid in een interne projectgroep 
binnen MVC’19. 
 
Er wordt een toelichting gegeven over de kansen van een Sportieve Omgeving die de 
projectgroep ziet, zowel financieel als facilitair. 
 
Wim Timmermans geeft een toelichting over de 4 varianten van de gemeente. Deze zijn: 
-Bestaande locatie renovatie. 
-Bestaande locatie nieuwbouw. 
-MVC’19 accommodatie ligging aansluitend aan kantine. 
-MVC’19 accommodatie Solitaire ligging. 
 
De voor- en nadelen die in de interne projectgroep zijn benoemd worden besproken 
 
-Belangrijk is dat MVC’19 eigenaar is van de kantine en eigenaar blijft van de kantine. 
-2 x trainen is een uitgangspunt voor MVC’19, indien een veld wordt ingeleverd zal dit op een 
of andere wijze gecompenseerd dienen te worden. 
 
Aangegeven wordt dat de interne projectgroep een ja voor de Sportieve Omgeving ziet als 
een ja voor de toekomst. Indien “voor“ wordt gestemd komt het bestuur terug met een 
uitgewerkt plan dat voorgelegd wordt aan de ALV. 
 
Duidelijk wordt aangegeven dat op dit moment een losse sporthal op veld 2 geen variant is 
om over te stemmen. 
 
Er wordt de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Om niet in een poolse landdag te 
geraken wordt sec de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen en niet om te discussiëren. 



 
 
Vraag: Ja op samenwerking en de eisen van MVC’19 worden niet overgenomen? 
Antwoord: Dan komen we terug naar de ALV. 
 
Vraag: Wat is de rol van het dorpsoverleg en Stichting Bree? 
Antwoord: Stichting Bree stuurt het proces en overleggen met de gemeente aan 
Dorpsoverleg kijkt breder dan de stichting Bree en kan een advies (inhoudelijk) geven aan de 
gemeente Peel en Maas. 
 
Vraag: Van wie is het stuk grond in de vorm van een spie tussen tennisclub en MVC’19? 
Antwoord: Eigendom gemeente Peel en Maas. 
 
Vraag: De sporthal kan toch ook tegen de tennisclub aan. 
Antwoord: Dit was een optie maar in dit voorstel van de gemeente niet meer. 
 
Vraag: Eist MVC’19 kunstgras bij het opgeven van een sportveld? 
Antwoord: Om het 2 x per week te behouden is het noodzakelijk om over te gaan op 
kunstgras als we een veld moeten opgeven. 
 
Vraag: Verlichte velden zijn net zo belangrijk als kunstgras. 4 verlichte velden zijn 
noodzakelijk. 
Antwoord: Het trainen op kunstgras kan voordelen bieden in de zin van langer en bij slecht 
weer doortrainen. 
 
Vraag: Wat vinden de binnensportverenigingen het belangrijkste? 
Antwoord: 1. Nieuwe Sporthal, 2. Kosten delen 3. Kruisbestuiving verenigingen 
 
Vraag: Na een positief besluit ALV en mandaat hoofdbestuur, wat is het vervolgproces: 
Antwoord: Het hoofdbestuur zal de ALV om tips vragen voor de verdere uitwerking en 
onderhandelingen en er wordt een werkgroep opgezet voor de nieuwe situatie. 
 
Vraag: Als de sporthal wordt verbouwd hoe wordt dit opgevangen? 
Antwoord: Bijvoorbeeld door een tijdelijke hal van Neptunus. 
 
Vraag: Moet er wel een nieuwe sporthal komen? 
Antwoord: Ja, sporthal is financieel en technisch afgeschreven. 
 
Vraag: Wat gebeurt er als veld 6 een optie wordt bij de gemeente Peel en Maas? 
Antwoord: Dan wordt dit opnieuw voorgelegd aan de ALV. 
 
Vraag: Hebben de binnensporten een voorkeurslocatie? 
Antwoord: Ja, dat is de Sportieve Omgeving 
 
Vraag: Als een meerderheid tegen de sportieve omgeving is betekent dit definitief en NO GO 
voor het verdere proces? 
Antwoord: Ja, of er moet ten opzichte van wat er nu voor ligt een gewijzigde situatie 
ontstaan. 
 
Vraag: Wil MVC’19 hier geld in investeren? 
Antwoord: Het uitgangspunt is en blijft dat het MVC’19 niks mag kosten. 
 
Vraag: Is er kritisch gekeken naar de kosten van de gemeente? 
Antwoord: Alle voorliggende opties zijn zorgvuldig doorgelicht 
 



Er wordt overgegaan tot het laatste onderwerp van de avond: het stemmen voor de 
Sportieve Omgeving. 
 

  

 
 

 
 

Stemformulier extra A.L.V. MVC ’19  

d.d. 6 juli 2022 2e ronde  
 
 

 Willen we als MVC’19 deel nemen aan een sportieve omgeving waarbij er 
een sporthal op ons park komt te liggen?   

  
1. Ja  

  
2. Nee  

  
 Indien op vraag A voldoende Ja-stemmers zijn dan ligt de vraag voor 
welke van de twee opties de voorkeur heeft?  (Deze vraag graag ook 
beantwoorden als je de vorige vraag met Nee hebt beantwoord)  

  
1. Variant gezamenlijke kantine (Veld 2)  

  
2. Variant losse sporthal (Veld 4)  

  
  
*S.v.p. omcirkelen wat WEL van toepassing is   
  

-Alleen leden die aanwezig zijn mogen stemmen.   
-Niet aanwezige leden mogen een volmacht geven aan een ander lid.   
-Dat lid mag in totaal maximaal 2 stemmen uitbrengen.   
-Ieder lid heeft stemrecht   
-Een ouder die geen lid is mag dus niet stemmen voor een jeugdlid.   

 



Uitslag: 
 
Na telling door de stemcommissie blijkt dat er: 
-35 stemmen voor het laten landen van de sporthal op de accommodatie van MVC”19 zijn 
uitgebracht 
-35 stemmen tegen het laten landen van de sporthal op de accommodatie van MVC’19 zijn 
uitgebracht 
 
De tweede vraag is niet meer relevant gezien het feit dat er niet voldoende ja stemmers zijn 
voor de eerste vraag. 
 
Echter hiervan was de uitslag: 
-53 voor variant losse sporthal op veld 4. 
-4 voor variant aansluitende sporthal aan kantine. 
 
Johan Janssen neemt het woord en bedankt Wim Timmermans voor de presentatie. Hij geeft 
aan dat het bestuur deze stemming interpreteert al zijnde er dus geen mandaat is voor het 
bestuur om verder met de gemeente Peel en Maas in onderhandelingen te gaan. Wel kan er 
een gesprek worden aangegaan over alternatieven die aanleiding geven tot het opnieuw 
voorleggen van een gewijzigde situatie aan de ALV. 
 
Vanuit de ALV worden verder nog enkele tips gegeven over het vervolgproces: 
-Kijk naar andere opties. 
-Meer belichten wat de meerwaarde van de Sportieve Omgeving is. Wat zijn de voordelen 
voor MVC’19 
-Mogelijk is het zo dat er wel draagvlak is voor een Sportieve Omgeving maar geen 
meerderheid voor een locatie op onze sportaccommodatie. 
 
Johan Janssen bedankt eenieder voor de komst en het uitbrengen van de stem. 
De vergadering wordt afgesloten. 
 


