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Notulen algemene ledenvergadering 18 november 2016

Notulen Algemene Jaar- en verkiezingsvergadering MVC’19
d.d. 18 november 2016
Uitgenodigd
Aanwezig
Afgemeld

:
:
:

463 leden
45 leden
34 leden

1. Opening door dagvoorzitter
Opening door voorzitter Wim Timmermans om 20.04 uur
Mededelingen:
• Onze twee ereleden hebben zich helaas af moeten melden (knieoperatie en trouwdag)
• Eric Boots is bereid gevonden om te notuleren tijdens de ALV
• Tijdens de ALV worden aangepaste prijzen van de consumpties gehanteerd.
• De voorzitter geeft een korte toelichting op de agenda

2. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 22 november 2015
Er zijn geen opmerkingen waarmee de notulen vastgesteld zijn. Met dank aan Eric Boots.
Vragen uit notuleren vorig jaar:
• Nadenken over bouwen van een tribune: momenteel niet vanwege financiën en aantallen
toeschouwers
• Is de huurprijs hoera kostendekkend? is bekeken, conclusie dat de huurprijs laag is,
momenteel in gesprek met hoera hierover. Compensatie methodieken worden bekeken,
sponsoring, gezamenlijke investeringen enz. We zullen niet naar commerciële prijzen gaan.
Kosten zijn moeilijk te berekenen, wel houden er aan over. Joe Wijnen: is hoera een
jaarlijks contract of een andere termijn. Afspraken zullen bij een nieuw contract duidelijker
worden.
• Gesprekken met teams op zondag? Is niet opgepakt.
• Parkeervakken duidelijker, wordt opgepakt door CAB
• Verlichting op Breetse peelweg, kan niet volgens gemeente. Aanvullende vraag van Coen
Peeters: wat is verweer gemeente om niets extra te doen. CAB is en blijft hiermee mee
bezig. René Boots geeft aan om ook de jeugd nogmaals op licht op de fiets te wijzen.
• TV is nieuw maar werkt nog steeds niet, ligt aan de aansluiting, wordt opgepakt
• Communicatie met commissies, is frequenter afgelopen jaar.

3. Jaarverslag 2015/2016
Zie het boekwerk, met dank aan de commissie onder leiding van Luuk Kempen. Ook aandacht
voor onze huisfotograaf Math Geurts.
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Binnen de vijf pijlers van de club zijn onderstaande zaken benoemd:
• Vereniging MVC,
o Lief en leed, het overlijden Billy Peters, Koos Coenen en Lei Thielen.
o Ledenaantal blijft stabiel tot groeiend bij de jeugd en dames.
o Vrijwilligers, Gerard Hendriks als vrijwilliger van het jaar
o Merchandise
o Waarden en normen, VOG & vertrouwenspersoon
o Jubilarissen
• Voetbalzaken
o Afgelopen seizoen 1e elftal een 4e plek, goede prestatie, 2e werd tweede
o Basis is brede jeugd, jeugd coördinator Peter Peters gestart
o Diverse kampioenen bij de jeugd
• Organisatie en accommodatie
o Afgelopen jaar 3 personen gestopt, notulante erbij gekomen (Anne Ploegman)
o Bezetting commissies heeft afgelopen jaar veel moeite gekost , met name de eerste
bij top-D, G voetbal, en jeugdcommissie. Ook wisselingen bij sponsorcommissie,
kledinglijn, CAB, kantine, financiën)
• Financiën
o Komen verder specifiek ter sprake
o Kleine contributie verhoging wordt door vergadering ondersteund
• MVC en haar omgeving
o Verhaal coöperatie is vorig jaar misschien onduidelijk geweest vandaar nog een
korte toelichting. Gezien het feit dat in de uiteindelijk gekozen opzet wij als club
weinig zeggenschap hebben over snoeien en maaien met daarbij weinig tot geen
financieel voordeel hebben vanwege het extra 6e veld dat betaald moet worden is
gekozen om niet deel te nemen. We houden de ontwikkelingen wel in de gaten om
misschien later in te stappen. Wel hebben we met Baarlo gesproken om
accommodatie zaken samen op te pakken, met name inkoop.
o Sportdorp Maasbree, we blijven in gesprek met collega verenigingen.

4. Nieuwe seizoen
Een kleine vooruitblik:
• Het 100 jarig bestaan, er wordt hier een werkgroep voor opgestart. Benaderd door
sparta'18 om bij hun mee te helpen en hun bij ons, zodat leden kunnen feesten. Is dit een
idee om over verder te praten?
Theo Cox: spreekt voorkeur uit om dit met Britse verenigingen te doen, zeker in het kader
van de samenwerking. Eerste reactie van Wim is dat we dit zeker open moeten houden.
Coen Peters ziet een probleem in de vergoeding. In het verleden is dit ook door de
veteranen gedaan in Baarlo, ging helemaal fout (Peter Simons) tendens in de vergadering
is dat er toch wel wat haken en ogen aan zitten. Eerst goed inventariseren en dan pas
beslissen. Voor het eigen ledenfeest is dit misschien wel een mogelijkheid (Theo Thielen)
rest dan door eigen leden. Jubileum wedstrijd tegen Sevenum (Jip) er is sprake om de
districtsbeker voor 4 jaar naar Sevenum / Maasbree te halen? Antw. Ja dat is een optie.
• Onveilig kunstgras: Het bestuur geeft aan dat we de KNVB en RIVM volgen. We gaan als
club geen wedstrijden afgelasten. Wie uit eigen verantwoording niet wil kan dat zelf
beslissen en wordt gerespecteerd. Coen Peters: hoe omgaan met spelers / ouders die niet
willen. Antw. mening respecteren niet meer en niet minder. Ralf Knubben, dit standpunt
svp communiceren via de diverse media, staat op website. Jip Cox vraagt zich af welke
invloed dit heeft op het winterprogramma, dit staat nog op de agenda van het bestuur.
•
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Onze huidige hoofdtrainer gaat na 6 seizoenen stoppen bij MVC, met wederzijds
goedvinden. Joe zal waarschijnlijk een sabbatical nemen en daarna ......
Hoewel het seizoen nog even duurt wordt Joe alvast bedankt

5. Terugblik Top-D 2016
Spannend jaar door het vertrek van enkele oudgedienden en dus een nieuwe organisatie,
conclusie is dat het format staat als een huis!
Financieel overzicht is gepresenteerd, voor de stichting Top-D is er een redelijk eigen
vermogen voorhanden. Opbrengsten voor MVC komen uit de horeca rekeningen die MVC
verstuurd aan de stichting Top-D. Afgelopen 10 jaar bij elkaar ongeveer een bruto opbrengst
van 100k ( 1/3 in de stichting, 2/3 naar MVC)
Uitdaging voor 2017
o Sponsoring?
o Ajax?
o 11x11?
o Naamswijziging naar O12? Kanttekening van Henk van Ninhuijs over de naam Top-D?
Jip licht toe dat de O12 bij de deelnemers beter en gemakkelijker is. Wordt bekeken.
Paul Cox, naamgeving met letters bestaat ook binnen MVC niet meer, daar tegen over
staat dat men op landelijk niveau de leeftijdscategorieën uit elkaar gaat halen. Jac
Gubbels waarom weer het laatste weekend van vakantie terwijl dit al jaren G-toernooi
is. Hans Smulders antwoord dat de eenmalige ruil van afgelopen jaar een structurele
ruil is geworden, is een gezamenlijk besluit van beide organisaties. Theo Cox de
(standaard)vraag ,vindt hij zelf, waarom nog steeds de stichting? Wim geeft aan dat
hier aandacht voor is, voordeel is de sponsorpoule. Er zijn nog geen redenen om te
veranderen.
o
Volgend toernooi op 26 en 27 augustus 2017.
Opmerking: Hoewel Top-D een uitstraling heeft tot ver buiten de regio zijn er meer toernooien
die ook zeer goed georganiseerd zijn en bijdragen tot de uitstraling van MVC in Maasbree en
in de regio.

6. Financieel verslag 2015/2016 en vaststelling begroting 2016/2017
Financieel verslag:
Penningmeester Paul Grubben geeft een presentatie van het financiële verslag van het seizoen
2015/2016.
Door buitengewone inkomsten valt het totaal resultaat mee (=0).
Er is een tegenvallende post kantineopbrengst en bijbehorend rendement.
Peter Maassen vraagt zich af wat de invoering nieuwe 18+ wet heeft gehad op de omzet, Theo
Cox merkt op dat ook de veteranen eerder gaan op de zaterdag (minder gezellig)
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Begroting:
Voor het seizoen 2016/2017 wordt door de penningmeester een sluitende begroting
gepresenteerd. Deze wordt duidelijk uiteengezet door de penningmeester.
Vragen:
Hay Maassen vraagt hoe het kan dat de rente opbrengsten zo laag zijn. Antw dit is een
terugkerende vraag die constante aandacht vereist en ook gedaan wordt. Echter banken geven
geen hoge rentes meer.
Ed Bartels geeft aan dat er signalen van sponsors zijn dat MVC rijk is, dit moet eenieder
nuanceren! Het geld zit in een voorziening die later nodig is voor de gebouwen etc.
Ed vraagt zich af waarom de personeelskosten stijgen? Stijging afgelopen jaar is terug te voeren
op nieuwe afspraken met betrokkenen, voor komend jaar is dit met name terug te voeren op jeugd
coördinator, zien als investering in de toekomst.
Theo Cox geeft aan dat je hier ook niet te voorzichtig mee moet zijn daar een sponsor bij een goed
lopende vereniging wil horen.
Joe Wijnen geeft aan dat er wel degelijk meer liquiditeit is gecreëerd, dit in combinatie met de
relatief hoge voorzieningen , dus de club doet het goed! Vraag is dan of er inderdaad een
contributie verhoging, consumptie verhoging nodig is, of dat er nog meer voor de vrijwilliger
gedaan moet worden. Jeroen Grubben geeft aan dat de afschrijving van met name het gebouw
gebaseerd is op de economische waarde daar wij economisch gebruik hebben.
Peter Maassen:, kunnen we gezamenlijk nadenken over de betrokkenheid van de sponsoren. Ed
geeft aan dat hier wel degelijk over nagedacht wordt, maar dat dit een blijvend moeilijk
aandachtspunt blijft. Afgelopen sponsoravond was geslaagd maar nog waren er relatief weinig
aanwezig, meesten sponsoren vanwege sentiment en niet om naar het voetbal te komen.
Joe Wijnen vraagt hoe het nieuwe kassasysteem zijn werk doet, Paul geeft aan dat dit nog de
nodige aandacht vereist zodat we en gemakkelijker gaan werken en dat we een betere analyse
kunnen doen. Tevens zijn we bezig met een nieuw boekhoudpakket.
Jip vraagt of er een pin automaat kan komen, hier wordt naar gekeken.

7. Verslag kascommissie n.a.v. de controle over het seizoen 2015/2016
De kascommissie bestaat uit Jeroen Grubben, Tim Cox en James Egan..
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 2015/2016 in orde
is en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Er zal het komende jaar aan een
financieel plan voor de komende 5 tot 10 jaar gewerkt worden vanwege de relatief hoge
reserveringen die er staan. Denk hierbij met name aan het groot onderhoud.
Jeroen neemt na zijn termijn van 2x3 jaar afscheid en krijgt hiervoor een bedankje. Hij zal wel
blijven als financieel adviseur.
De voorzitter bedankt de commissie voor de toelichting, het verrichtte werk en het advies.
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8. Benoeming van een stemcommissie door de secretaris en uitreiking van de
stembiljetten
De secretaris vraagt Frank van Golstein Brouwers, Hay Maassen en Luuk Kempen
de stemcommissie te vormen en benoemd hun na hun toezegging.

9. Stemmen en verkiezingen
De voorzitter geeft aan dat voor de onder punt A tot en met C genoemde zaken schriftelijk wordt
gestemd
A. Goedkeuring verslag kascommissie seizoen 2015/2016
B. Goedkeuring begroting seizoen 2016/2017
C. Verkiezingen
Bestuur aftredend en herkiesbaar: Peter van Diepe, Jim Korthagen en Wim Timmermans
Bestuur nieuwe kandidaten: Anne Ploegman en Ralf Knubben
Kascommissie: aftredend Jeroen Grubben . Kiesbaar Mat Crienen

10. Pauze
De voorzitter deelt mede dat er een pauze van ongeveer 15 minuten wordt ingelast.

11. Bekendmaking van de uitslagen van de stemming
Uitslag van de stemming:
A Goedkeuring verslag kascommissie seizoen 2015/2016
De vergadering geeft haar goedkeuring (42 voor, 0 tegen, 1 blanco)
B Goedkeuring begroting seizoen 2016/2017 (42 voor, 0 tegen, 1 blanco)
De vergadering geeft haar goedkeuring
C Verkiezingen
Herkozen als bestuurslid:
Peter van Diepe
Jim Korthagen
Wim Timmermans

(42 voor, 0 tegen, 1 blanco)
(42 voor, 0 tegen, 1 blanco)
(42 voor, 0 tegen, 1 blanco)

Gekozen als bestuurslid:
Anne Ploegman
Ralf Knubben

(42 voor, 0 tegen, 1 blanco)
(42 voor, 0 tegen, 1 blanco)

Gekozen als lid van de kascommissie:
Mat Crienen

(42 voor, 0 tegen, 1 blanco)

De voorzitter bedankt de stemcommissie voor hun werk.

12. Toekomstvisie in de vorm van een enquête
De leden hebben de weken vooraf aan de ledenvergadering een enquête kunnen invullen.
Jim Korthagen geeft een toelichting op de enquête en deelt de uitslag.
De uitslag van de enquête is zichtbaar op de website.
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13. Mededelingen
De voorzitter geeft namens het bestuur enkele data door die tevens op de website terug zijn te
vinden.

14. Rondvraag
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Pierre Houben, opmerking over het "goed" gaan van de zelfwerkzaamheid, hij heeft het
gevoel dat dit niet goed gaat. Hij vindt dat het bestuur de status hiervan paraat moet
hebben. DDM zal geen mensen meer via de zelfwerkzaamheid accepteren daar die
"meestal" niet komen opdagen. Er ontstaat een discussie tussen Jeroen en Pierre,
antwoord van Wim is om hier in kleiner comité in detail naar te kijken.
Pierre Houben, club van 50, wat is de doelstelling van het opgehaalde geld, volgens
reglement zou dit jaarlijks bekend moeten worden gemaakt. Antw. Dit hoort te gebeuren en
wordt hersteld.
Jac Gubbels, is de bestuurskamer een bestuurskamer? Nee dus, men is binnen het
bestuur hiernaar aan het kijken ( in combi met hoera)
Peter Simons, werkzaamheden aan de Molenstraat. Graag op site en aan leiders
doorgeven.
Jac Wijnen, wie beheert het domein van MVC'19 ivm met rekeningen die hier terecht
komen. Wordt bekeken door bestuur / commissie
Mat Nellen wie zit er al in de jubileum commissie? Antw. officieel nog niemand, er zijn al
enkele gesprekken geweest meer niet.
Theo Thielen, suggestie om voor de wedstrijdformulieren een aparte ruimte te maken,
hierdoor ontstaat er rust! Antw. Hier kan naar gekeken worden al zien we niet meteen een
oplossing.
Jip Cox, aandacht voor scheidsrechterscoördinatie. Met name bij de jeugd. Bij Bieslo een
erg succesvol programma. Antw dit wordt in jeugdcommissie besproken.
Joe Wijnen, is het mogelijk om op de achterste trainingsvelden een "schuilhoek" te maken,
met name voor de (kleine) jeugd. Antw. Dit zal door de CAB bekeken worden.
Ron vd Kerkhof, op donderdagavond kun je de kantine ook openstellen. Dit levert extra
inkomsten op. Wel zorgen voor vast personeel en senioren allemaal op die avond trainen.
Ron vd Kerkhof, waar hangt de aanschaf van een pin automaat vanaf? Antw. vooral op een
aantal details. Pinautomaat gaat er wel komen.
James Egan, is er beleid op de vergrijzing, met name om te voorkomen dat commissies in
de problemen als er mensen stoppen door de leeftijd. Antwoord is dat het bestuur hier zeer
zeker naar aan het kijken is en dus beleid aan het maken is. Joe geeft aan dat met name
de ALV alleen bezocht wordt door "ouderen" dit verdient aandacht. Theo geeft aan dat dit
ook een gegeven is uit de huidige samenleving dus je moet de jeugd er wel bij betrekken
maar op een andere manier!
James Egan, enquête is goed maar kijk ook naar wie er gereageerd heeft om de nuance te
leggen. Jim bedankt James voor de tip.
Luuk Kempen, als er punten genoemd worden reageer hier dan ook op! Ben open om aan
gegeven waarom en wanneer er zaken gebeuren. Denk aan pinautomaat, plastic glazen,
TV enz. Neem verbeterpunten serieus! Antw. als bestuur nemen we leden altijd serieus.
Alleen lukt het soms niet om meteen de verbeteringen door te voeren

15. Sluiting
Om 23.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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