Verslag Algemene LedenVergadering
van 30 oktober 2019

Aantal leden: 195 (waarvan 122 stemgerechtigd)
Aanwezige leden: circa 36 (waarvan 33 stemgerechtigd)
Afmeldingen: 20 (waarvan 18 stemgerechtigd)

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Bas Tuijtelaars heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze algemene ledenvergadering. Er
wordt één agendapunt toegevoegd aan de agenda, namelijk ‘vacatures’ (als agendapunt 7).

2. Verslag ALV
Er zijn geen opmerkingen op of naar aanleiding van het verslag van de ALV van 8 mei 2019 (bijlage 1). Het
verslag wordt aldus goedgekeurd.

3. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat in het bestuur een aantal wijzigingen (gaan) optreden. Ten gevolge van ziekte
heeft Patrick Vermeulen zijn bestuurstaken neergelegd. Ten aanzien van diens taken inzake gemeentezaken
heeft het bestuur Joep Louer bereid gevonden om deze portefeuille tijdelijk weer op te pakken. Hiervoor zijn
we hem zeer erkentelijk. Verder heeft Marian Verschuren te kennen gegeven binnen afzienbare termijn te
stoppen met haar bestuurstaken.

4. Statutenwijziging
Bas Tuijtelaars licht het voorstel van het bestuur toe om ook aan jeugdleden die jonger zijn dan 16 jaar
stemrecht te geven (in de statuten genoemd als aspirant-leden), in plaats van alleen aan leden (van 16 jaar en
ouder). Dat houdt in dat één van de wettelijke vertegenwoordigers van het jeugdlid de stem mag uitbrengen.
Voorgesteld wordt om artikel 13 lid 2 van de statuten als volgt aan te passen:
“Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de gewone leden en de aspirant-leden. Ieder van hen
heeft één stem. Voor aspirant-leden stemt één van diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Ieder die
stemgerechtigd is (in het geval van aspirant-leden diens wettelijke vertegenwoordiger), kan een andere
stemgerechtigde (in het geval van aspirant-leden diens wettelijke vertegenwoordiger) schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van diens stem. Een stemgerechtigde (in het geval van aspirant-leden diens
wettelijke vertegenwoordiger) kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden. Een geschorst
lid is niet stemgerechtigd en kan ook niet als gevolmachtigde optreden.”
Vervolgens wordt overgegaan tot het stemmen. Hiertoe zijn de stembiljetten uitgedeeld aan de aanwezige
stemgerechtigde leden. Na telling van de stembiljetten constateert de voorzitter dat 32 leden voor deze
wijziging hebben gestemd en 1 lid tegen deze wijziging. Aldus is het voorstel om ook aan jeugdleden (c.q. één
van hun wettelijke vertegenwoordigers) stemrecht te verlenen, vastgesteld. Het bestuur zal de notaris
verzoeken om een akte op te maken van de vastgestelde statutenwijziging en deze te deponeren bij de Kamer
van Koophandel.

5. Aanpassen Huishoudelijk Reglement
Bas Tuijtelaars licht toe dat in de algemene ledenvergadering van 8 mei jl. het vrijwilligersbeleid is vastgesteld,
maar dat dit nog niet in het huishoudelijk reglement is verwerkt. Het bestuur stelt voor om de vastgestelde
uitgangspunten als volgt te verwerken in het Huishoudelijk Reglement:

Invoegen bij artikel 2, lid 3:
“Bij het lidmaatschap hoort een taakplicht. Taken worden roulerend door verschillende leden ingevuld. Per
tijdvak wordt een rooster opgesteld, waarbij leden in verschillende diensten worden ingeroosterd, dan wel
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indien mogelijk zichzelf kunnen inroosteren.”

Invoegen bij artikel 5, lid 5 en 6:
5) “Het aantal taken verband houdende met de taakplicht wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.”
6) “Een spelend lid of de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid kan er voor kiezen om – om wat voor
reden dan ook – geen taken te verrichten. Hiervoor wordt dan € 100,- euro extra contributie per seizoen
geheven. Dit noemen we het afkoopbedrag. Indien een taakplichtige zijn plichten niet nakomt, zal per niet
nagekomen taak een extra bijdrage van € 50,- worden geïnd door de vereniging.”

Wijzigen artikel 7, lid 1:
“Alle spelende leden (ouders van jeugdleden) zijn vanuit hun taakplicht gebonden om een bijdrage te leveren
aan de organisatie van de vereniging. Het betreft onder meer het fluiten van wedstrijden, tijdwaarneming van
wedstrijden, bardienst (minimumleeftijd 18 jaar), reguliere schoonmaak, het verzorgen van trainingen. Tevens
wordt bij toernooien gevraagd een bijdrage te leveren tot het welslagen hiervan.
Gezinnen met meer dan 2 spelende leden, worden voor maximaal 2 leden ingeroosterd en/of betalen
maximaal voor 2 leden het afkoopbedrag.”

Vervallen van artikel 7, lid 6 en 7.
Vervolgens wordt overgegaan tot het stemmen door middel van handopsteking. De conclusie van de voorzitter
is dat voornoemde wijziging van het huishoudelijk reglement met algemene stemmen is goedgekeurd.

6. Financiën
Jaarrekening 2018-2019
Door penningmeester Ries Vugts wordt de jaarrekening 2018-2019 toegelicht. De verschillen ten opzichte van
de begroting 2018-2019 worden benoemd en verklaard. Opvallende verschillen zijn de hogere sponsorbijdrage, minder opbrengsten van de textielactie, minder subsidie voor jeugdleden, minder opbrengsten vanuit
de Kraacht Kup, de hoge boetes van het NHV ten gevolge van het niet kunnen nakomen van de leveringsplicht voor bondsscheidsrechters, de lagere onkostenvergoeding, meer kosten voor shirts en tenues, meer
kosten voor jeugd, de hogere baromzet versus de hogere aankoopkosten voor de bar ten gevolge van het 45jarig jubileum. De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van ruim € 4.000,-, hetgeen niettemin een
verbetering is ten opzichte van de begroting van dit boekjaar.
Er wordt gevraagd waarom de textielactie minder heeft opgebracht. Dit komt doordat in dit boekjaar niet twee
keer maar één keer is meegedaan met de textielactie. Desondanks is onvoldoende textiel opgehaald om de
verdubbelaar binnen te slepen. Er is goede hoop dat tijdens de textielactie over enkele weken een goed
resultaat wordt geboekt. Inleveren van textiel kan nog tot en met 9 november.
Desgevraagd wordt toegelicht dat dit boekjaar vrijwel alle teams nieuwe tenues hebben gekregen en dat
daarom de kosten hoger zijn. Hier staat tegenover dat er meer sponsorbijdragen zijn. Ries Vugts merkt op dat
teams gemiddeld eens in de drie jaar een nieuw tenue krijgen. De sponsorcommissie heeft de uitdaging om
goede afspraken te maken met sponsoren en te voorkomen dat wijzigingen in de teamindeling tussentijds
leiden tot nieuwe tenues.
Afgelopen jaren is voor het 45-jarig bestaan een reservering opgebouwd bevestigt Ries Vugts. Er wordt
geconstateerd dat voor dit jubileum dit boekjaar kosten zijn opgenomen. Gevraagd wordt of deze kosten niet
ten laste van de reservering gebracht hadden moeten worden, dan wel dat de reservering bij de baten
opgevoerd moet worden. De penningmeester gaat dit uitzoeken.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie moet haar controlerende werk nog uitvoeren. Myrthe Wolfs, Romy Jonkers en
Marijke Panis zijn bereid om deze taak (weer) op te pakken. De kascontrole kan op korte termijn plaatsvinden.
Onder voorbehoud van diens bevindingen en mits de vraag omtrent de reservering voor het 45-jarig bestaan
afdoende wordt beantwoord, wordt de jaarrekening 2018-2019 goedgekeurd.

2

Begroting 2019-2020
Ook de begroting 2019-2020 wordt gepresenteerd door Ries Vugts. Deze is opgesteld in lijn met voorgaande
jaren en is gerelateerd aan de werkelijk gerealiseerde kosten en baten van afgelopen boekjaar. De begroting
voor het nieuwe boekjaar voorziet in een negatief resultaat van bijna € 3.000,-.
Er wordt gevraagd of de begrote kosten en baten voor de Kraacht Kup overeenkomstig dit jaar zijn
opgenomen. Dit is inderdaad het geval en dat is dus lager ten opzichte van de jaren hieraan voorafgaand.
Voorgesteld wordt om de leden en ouders van jeugdleden weer te attenderen op SponsorKliks. Als
bestellingen bij webshops gedaan worden via een doorlink vanuit SponsorKliks, krijgt de vereniging van die
bestelling een percentage. Op social media en in de nieuwsbrief zal hier op gewezen worden.
De algemene ledenvergadering deelt de zorg van het bestuur over het wederom negatieve resultaat van de
begroting. Het bestuur heeft de wens om het resultaat gedurende het boekjaar alsnog te verbeteren. De
begroting 2019-2020 wordt goedgekeurd.

7. Vacatures
Bas Tuijtelaars deelt mee dat er drie vacatures zijn waar aandacht voor gevraagd wordt. Tegelijkertijd doet hij
de oproep aan alle leden om het te melden als je iets meer wilt doen voor de vereniging.

Marijke Panis en Myrthe Wolfs geven aan hier invulling aan te willen geven.
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Er wordt gezocht naar enkele personen die de acties willen coördineren en indien nodig aanjagen. De meeste
acties worden al opgepakt, maar kunnen beter afgestemd en versterkt worden. Rob Govers merkt op
incidenteel en last minute te kunnen helpen.

8. Rondvraag
Rogér Vugts vertelt dat Esther Donkers en hij een pestprotocol hebben uitgewerkt dat bij het bestuur ter
beoordeling ligt. Ook geeft hij aan dat Esther en hij voor White Demons vertrouwenspersoon zijn. Hij vertelt
dat zij beiden vanuit hun werk ervaring hebben met coaching en conflicthantering. Ten aanzien van het
pestprotocol vertelt hij dat dit is geschreven voor allen betrokkenen. In het protocol worden de verschillen
tussen pesten en plagen benoemd inclusief voorbeelden, alsook op welke signalen gelet kan worden en welke
preventieve en oplossende maatregelen te nemen zijn. In de kleedkamers zullen borden komen te hangen
met de gewenste omgangsvormen. Naar aanleiding van de vraag of deze borden ook in sporthal ’t Ruiven
opgehangen kunnen worden, geeft Bas Tuijtelaars aan dit aan de gemeente voor te zullen stellen. Daarnaast
zal nagegaan worden of er (gemeentelijke) subsidies zijn om positief gedrag te stimuleren. Verder wordt de
suggestie gedaan om een brievenbus op te hangen waarin getuigenissen van pestgedrag (anoniem) gemeld
kunnen worden. In het verlengde hiervan wordt opgemerkt dat teambuilding preventief kan werken. Rogér laat
weten dat geïnteresseerden bij hem suggesties voor teambuilding kunnen krijgen.
Er wordt opgemerkt dat lid worden van de Club van 100 nog altijd mogelijk is. Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij Kristel Bertens.
Over sporthal ’t Ruiven worden meerdere klachten geuit: koude douches, veel stof in de zaal, klimaat van de
zaal, schoonmaak van de kleed- en doucheruimtes (o.a. schimmels), kantine die sluit tijdens of direct na de
wedstrijd. Er wordt een relatie gelegd met het ontstaan van blessures. Het bestuur zegt toe (weer) met de
gemeente Tilburg in gesprek te gaan, waarbij aandacht gevraagd zal worden voor een veilig sportklimaat.
Daarnaast wordt opgemerkt dat sporters ook de regels moeten naleven en bijvoorbeeld de zaal niet met
buitenschoenen moeten betreden. Hier zal in de nieuwsbrief op gewezen worden.
Op 9 februari 2020 is een speciaalbiermiddag gepland.
Er wordt gevraagd of de contributie voor de recreanten wordt gewijzigd. Bas Tuijtelaars beaamt dat het
verschil met andere leden erg groot is. Hij geeft aan dat het bestuur bezig is om de contributies te herijken aan
de hand van een omgevingsanalyse.
Er wordt opgemerkt dat het voor de jongste jeugd erg intensief is om twee dagen op rij anderhalf uur te
sporten. Ivo Janssen reageert dat de TC dit gaat evalueren met de trainers.
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Er wordt opgemerkt dat sommige ouders van de F-jeugd de kleedkamers binnenlopen en dat andere leden dit
als ongewenst ervaren. Dit kan worden opgelost door de F-jeugd en andere teams in verschillende
kleedkamers onder te brengen. Met de beheerder zal dit worden kortgesloten.

9. Sluiting
Ter afsluiting bedankt Bas Tuijtelaars iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit hij de vergadering.
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