Verslag Algemene LedenVergadering
van 26 mei 2021
Aantal leden: 216
Aanwezige leden: 40
Afmeldingen: 11

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Bas Tuijtelaars heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze digitale algemene ledenvergadering. Er wordt kort stilgestaan bij het overlijden van Peter de Haan en het getoonde respect tijdens de
uitvaart. Aan de familie en iedereen die Peter na stond, wordt veel sterkte gewenst.
Omdat de vergadering digitaal is, worden de spelregels kort toegelicht. Ook het stemmen zal digitaal
plaatsvinden en is mogelijk gemaakt door Tom. Het stemmen is anoniem, maar wie er stemt kan en zal wel
worden gecontroleerd.

2. Verslag ALV
Het verslag van de ALV van 23 september 2020 wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd onder
dankzegging aan Monique Aldenhuijsen.

3. Mededelingen
Vacature
Bas vertelt dat er een vacature is voor communicatie. Monique Aldenhuijsen vervult zowel de rol van
secretaris in het bestuur als van communicatie. Omdat alles bij elkaar haar te veel tijd kost, wordt gezocht
naar één of meer personen die de communicatie (of delen daarvan) willen oppakken. Diegene hoeft geen
bestuurslid te worden. Wat voor taken er onder communicatie vallen, wordt toegelicht via een animatie. Deze
animatie zal ook gedeeld worden via de nieuwsbrief en social media. Degenen die interesse hebben, kunnen
zich melden bij Bas.
Coronabeleid
Er zijn geen vragen over het coronabeleid. In tegenstelling tot vorig jaar is het beleid nu goed
uitgekristalliseerd.

4. Beleid Veilige Sport
Het onderwerp veilige sport wordt door Monique Aldenhuijsen toegelicht via een presentatie. Naar voren komt
dat grensoverschrijdend gedrag gaat over (seksuele) intimidatie en misbruik, pesten en uitsluiten, agressie en
geweld en over discriminatie. Er wordt een korte introductiefilm getoond. Aangegeven wordt dat we als
vereniging dit jaar iedereen bewust willen maken van onze gedragscode en dat iedereen weet waar hij/zij
terechtkan voor het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag. Verbeterpunten die zijn
geformuleerd zijn:
• We willen dat de mening van ieder lid wordt gerespecteerd, ook als die anders is. Zie ook ons pestprotocol.
• We gaan onze trainers informeren over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, zoals het
toepassen van het vier-ogen-principe (een volwassene moet altijd kunnen meekijken met een een-op-een
training).
• We willen onze trainers en coaches alert maken voor veilig gebruik van Whatsapp en telefoon door
teamleden.
Het bestuur doet de oproep om elkaar aan te spreken op (onbewust) grensoverschrijdend gedrag. Verder zal
het onderwerp jaarlijks in de ALV geagendeerd worden en in de bestuursvergaderingen. Voor vragen kan
iedereen contact opnemen met het bestuur (info@white-demons.nl) en/of de vertrouwenscontactpersonen
Rogér Vugts en Esther Donkers (vertrouwenspersoon@white-demons.nl).
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Vervolgens is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen. De eerste opmerking is dat er door hangjeugd op
het sportpark met regelmaat intimiderend gedrag wordt getoond. Aangegeven wordt dat dit telkens gemeld
moet worden bij de gemeente via de Fixi app en bij de wijkagent (hoe frequenter de meldingen, hoe meer druk
om te handelen). Ditzelfde geldt voor overlast door glas en afval op en bij de velden. De Fixi app is te
downloaden in de App Store en de Play Store.
Esther vult nog aan dat zij en Rogér als vertrouwenspersonen ook aangesproken mogen worden als er
vermoedens zijn van grensoverschrijdend gedrag in de thuisomgeving. Op de vraag hoe om te gaan met
grensoverschrijdend gedrag van de tegenpartij, wordt aangegeven dat dit bij bestuur en/of de vertrouwenspersonen gemeld moet worden. Verder wordt voorgesteld om positief gedrag meer te stimuleren door de
wedstrijdbegeleiding, bijvoorbeeld met het uitdelen van een ‘groene’ kaart. Desgevraagd wordt aangegeven
dat Rogér en Esther in het najaar met alle teams het onderwerp veilige sport gaan bespreken. Ook wordt het
gewaardeerd (verwacht) dat teambegeleiders/coaches met hun team afspraken maken over (on)gewenst
gedrag, bijvoorbeeld dat telefoons in de kleedkamer niet gebruikt mogen worden. Het voorbeeld van een
teamdag van de DB-jeugd wordt genoemd, waarbij grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is gemaakt en
de waardering die hiervoor was.

5. Financiën
Update financiële situatie
Ries licht de financiële situatie toe. Dit seizoen – in tijden van corona – zijn de inkomsten zoals contributies,
sponsoren, acties conform begroting, maar de baromzet is nihil. Hiervoor is een aanvraag voor compensatie
gedaan voor het vierde kwartaal 2020 bij de TASO-regeling. Het besluit hierover wordt uiterlijk juli verwacht,
waardoor het nu nog onzeker is of de vereniging gecompenseerd wordt. De aanvraag voor het derde kwartaal
is afgewezen, over de aanvraag voor het vierde kwartaal is het bestuur hoopvoller.
Aan de zijde van de uitgaven zijn de bondsafdrachten (met uitzondering van de scheidsrechterskosten) gelijk
gebleven, evenals de vaste lasten en afschrijvingen. De zaalhuur is lager met dank aan de gemeente Tilburg.
Voorstel voor korting op contributie seizoen 2021-2022
Het bestuur stelt voor om alle leden – die lid blijven, en het hele seizoen lid zijn geweest – een korting te
geven van 35% op de betaalde contributie ter compensatie van het seizoen 2020-2021. Dit komt neer op
€ 10.000 en is vergelijkbaar met het bedrag dat niet is uitgegeven aan zaalhuur. De contributietarieven voor
het seizoen 2021-2022 worden niet geïndexeerd en blijven gelijk aan de tarieven van het seizoen 2020-2021.
Alvorens tot stemmen over te gaan, is er de gelegenheid om vragen te stellen. Er wordt gevraagd of de korting
ook hoger kan zijn gezien de zeer beperkte sportmogelijkheden dit seizoen. Hierop wordt gereageerd, dat de
vereniging van de situatie door corona niet beter wil worden (maar ook niet slechter). Een hogere compensatie
zou nu ten laste gaan van het eigen vermogen van de vereniging. De compensatie die in de vorige ALV is
genoemd, heeft betrekking op de gederfde baromzet in het seizoen 2019-2020. De compensatieregelingen die
betrekking hebben op het seizoen 2020-2021 zijn (nog) niet toegezegd. Verder wordt gevraagd of het NHV
niets compenseert (behalve de scheidsrechterskosten). Helaas is dit inderdaad zo. Een verzoek hiervoor is al
meerdere malen (en door meerdere verenigingen) gedaan, maar niet gehonoreerd. Nadat is bevestigd dat een
compensatie voor de vereniging voor het vierde kwartaal 2020 – en afhankelijk daarvan voor het eerste
kwartaal 2021 – mogelijk nog volgt, wordt het verzoek gedaan om een eventuele extra compensatie voor de
leden van dit seizoen tussentijds uit te keren. Het bestuur vindt dit een redelijk verzoek en gaat afwegen of en
hoe dit geregeld kan worden.
Vervolgens wordt het stemformulier toegankelijk gemaakt. Nadat de stemmen zijn gecontroleerd, concludeert
de voorzitter dat het voorstel om een korting geven van 35% van de betaalde contributie, ter compensatie van
seizoen 2020-2021, is aangenomen met ruim 81% van de uitgebrachte stemmen. De korting wordt verrekend
met de contributie voor het seizoen 2021-2022.
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6. Kledingreglement
Voorstel om voor de clubkleding van jeugdleden een borgsom in te voeren (ter vervanging van de
boete bij verlies/beschadiging)
Bas licht het voorstel toe om voor de clubkleding van jeugdleden een borgsom van € 50,- in te voeren, ter
vervanging van de boete bij verlies of beschadiging zoals die nu in het kledingreglement staat.
Er wordt gevraagd of alle jeugdleden een trui moeten hebben. De trui is er vanwege de uitstraling van de
vereniging en het team, maar blijkt bij meerdere (jonge) teams nauwelijks gebruikt te worden mede ook omdat
de truien (te) warm zijn. Toegezegd wordt dat de kledingcommissie samen met het bestuur zal overwegen om
de truien te vervangen door jacks of alleen in te zetten voor de oudere jeugdteams. Verder wordt opgemerkt
dat kleding door overmacht kan kwijtraken. Aangegeven wordt dat alle kleding is gemerkt (herleidbaar naar de
gebruiker) en dat het bestuur individuele gevallen kan beoordelen. Over de hoogte van de borgsom wordt
gezegd dat die is opgebouwd uit de inkoopwaarde van de trui, broekje en het shirt.
Op de vraag of er budget is om shirts voor de (E- en F-) jeugd te vervangen, wordt gereageerd dat dit ter
beoordeling is van de kledingcommissie en sponsorcommissie. Shirts zonder sponsor zijn minder voor de
hand liggend, vanwege het mislopen van sponsorinkomsten.
Verder wordt gevraagd waarom het voorstel zich beperkt tot de jeugdleden. Dit is omdat bij senioren verlies en
beschadiging van kleding zich nauwelijks voordoet, mede omdat broek en shirt in de teamtas blijven. De jacks
en eventuele tassen worden structureel ingeleverd of zijn langjarig in gebruik. Ook wordt de tip gegeven om
leden die zich afmelden te informeren over o.a. het inleveren van kleding (bij Ieke Tuijtelaars). Bas beaamt dat
de procedure (zoals een checklist) voor leden die zich afmelden én leden die zich aanmelden, verbeterd kan
worden. Dit heeft al de aandacht. Ook wordt opgemerkt dat andere verenigingen ervoor kiezen om leden de
kleding zelf te laten kopen of verplichten om dit aan te schaffen via de vereniging. Dit is bekend bij het
bestuur.
Vervolgens wordt het stemformulier toegankelijk gemaakt. Nadat de stemmen zijn gecontroleerd, concludeert
de voorzitter dat het voorstel om in het kledingreglement de boete voor verlies/beschadiging te wijzigen in een
borgsom ter hoogte van € 50,-, is aangenomen met ruim 78% van de uitgebrachte stemmen. De borgsom zal
worden geïnd via de contributiefactuur 2021-2022 en wordt geretourneerd aan het lid nadat de clubkleding in
goede staat is ingeleverd (na beëindiging lidmaatschap of doorstroming naar de senioren).

7. Technische zaken
Noodzaak nieuwe scheidsrechters
Namens de Technische Commissie licht Ivo de noodzaak voor nieuwe scheidsrechters toe. Sinds de vorige
oproep zijn er twee aanmeldingen ontvangen (door corona is opleiden nog niet gelukt), maar komend seizoen
zijn er meer seniorenteams waardoor de noodzaak onverminderd hoog blijft. Marijke vult aan dat het ook
mogelijk is om verenigingsscheidsrechter te worden en een beperkt aantal wedstrijden te fluiten (iedere
wedstrijd telt om de druk te verminderen). Het bestuur en de TC vrezen dat als er te weinig vrijwillige
scheidsrechters zich aanmelden, binnenkort (conform het huishoudelijk reglement) seniorenteams verplicht
worden om een scheidsrechter te leveren.
Oproep voor jeugdtrainers
Ten aanzien van vacatures voor jeugdtrainers wordt opgemerkt dat studenten van het ROC Sport en
Bewegen mogelijk interesse hebben. Tot nu toe is dit vastgelopen op de benodigde opleiding om studenten te
mogen begeleiden. Esther geeft aan dat zij studenten, afhankelijk van tijd, zou kunnen begeleiden. Zij gaat
hierover in gesprek met de TC. Vacatures kan zij ook delen in haar netwerk. Bas concludeert dat het kennen
van de achtergrond van leden en ouders nuttig is om gebruik te kunnen maken van dit potentieel.

8. Investeringen in De Kraacht
In de vorige ALV is ingestemd met een aantal investeringen aan de buitenzijde van De Kraacht (de
binnenzijde is eerder al onder handen genomen). Dit seizoen is geïnvesteerd in zonnepanelen, die inmiddels
al een goed rendement leveren. Ook zijn camera’s met bewegingsmelders geïnstalleerd die in verbinding
staan met de alarmcentrale en waarvan de beelden op afstand terug te kijken zijn. Het schilderwerk van de
buitenmuren zal opgepakt worden zodra de weersomstandigheden goed zijn (langere tijd droog). De opdracht
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voor de bebording op De Kraacht aan de zijde van de Koningsoordlaan is verstrekt. Ries merkt op dat voor
alle investeringen in De Kraacht gebruik wordt gemaakt van de BOSA-regeling (30% op energie gerelateerde
investeringen en 20% over andere bouwinvesteringen). Ten aanzien van het in de vorige vergadering
genoemde materialenhok wordt verteld dat de voorbereidingen nog gaande zijn, zoals tekenen en vergunningaanvraag.
Voor wat betreft de samenwerking met de andere verenigingen op het sportpark vertelt Bas dat we in gesprek
zijn over bewegwijzering op het sportpark, looproutes en prullenbakken e.d. Het voorstel voor bewegwijzering
is aangeboden aan de gemeente. De kosten hiervan moet opgebracht worden door de verenigingen, de
gemeente draagt de kosten voor bewegwijzering naar het sportpark toe. Verder vertelt hij dat de struiken
naast de uitrit naar de Koningsoordlaan zijn verwijderd, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. De
status van de aanleg van het fietspad over het sportpark is nog altijd onzeker. Wel zijn we hierover in gesprek
met de gemeente (met het oog op de timing van werkzaamheden).

9. Rondvraag
Er wordt gevraagd of de trainingsmogelijkheden voor jeugdteams dit seizoen groter was dan voor
seniorenteams. De jeugdteams hebben tot medio december kunnen trainen (geen wedstrijden sinds oktober)
en hun trainingen zijn eind januari buiten weer opgestart. Voor seniorenteams was deze mogelijkheid
vanwege de coronabeperkingen voor de leeftijdsgroepen 18+ en 27+ minder.
Er wordt gemeld dat de vereniging in 2023 50 jaar bestaat. De oproep in de nieuwsbrief om je aan te melden
voor de organisatie van dit jubileum, wordt herhaald. Aanmelden kan via 50jaar@white-demons.nl.
Verder wordt opgemerkt dat er in de activiteitencommissie een vacature is. Aanmelden hiervoor kan bij Martin.
De activiteitencommissie hoopt komend seizoen de activiteiten weer in De Kraacht te mogen organiseren, in
plaats van digitaal.
Er wordt geïnformeerd naar de alternatieve competitie van het NHV. De wedstrijden hiervoor zijn gepland en
zullen doorgaan afhankelijk van de coronamaatregelen. Zoals het er nu uitziet, gaat het om drie wedstrijden.
Hiervoor is de zaal is ingehuurd (voor de senioren, bij gebrek aan veldcompetitie voor hen). Het NHV is de
enige bond die een alternatieve competitie aanbiedt. Desgevraagd wordt aangegeven dat de trainingen dit
seizoen gecontinueerd worden op de buitenvelden (ook als sporthallen weer open mogen).
NB: kort na de vergadering is duidelijk geworden dat de alternatieve competitie alleen voor de jeugdteams
doorgaat en niet voor de seniorenteams.
Ten aanzien van het openstellen van De Kraacht worden de mogelijkheden nauw gemonitord. Maar alvorens
te kunnen openen, zal nog schoongemaakt moeten worden. Hiervoor worden de vrijwilligers ingezet conform
het rooster van het vrijwilligerssysteem. In aanvulling daarop zal gedurende juni gezocht worden naar extra
personen.
Er wordt gemeld dat de gemeente plannen heeft om sporthal ’t Ruiven te renoveren zoals dit ook is gedaan
met sporthal De Roomley in Udenhout. Het bestuur heeft hier nog geen berichten over gehad en zal dit
nagaan bij de gemeente.

10. Sluiting
De voorzitter constateert dat de vergadering ondanks de digitale omstandigheden goed is verlopen. Hij
bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
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