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Aanwezig:  
1. B. van den Wijngaard 
2. J. Becx 
3. J. Schellekens 
4. Ö. Game 
5. J. van Esch 
6. R. Erven 
7. C. Beerens 
8. W. van Pelt 
9. D. Vos 
10. C. Brouwers 
 

11. K. Reuser 
12. Sa. van Broekhoven 
13. Si. Van Broekhoven 
14. B. Vissers 
15. Ru. van der Bruggen 
16. M. van de Pas 
17. M. Hamers 
18. K. Schellekens 
19. Menno Nieuwlands 
20. Wil Krist 

 
Afwezig met bericht van verhindering: 

1. P. van Esch 
2. R. van Zoggel 
3. B. Peters 
4. M. Heerkens 
5. M. van Woensel 
6. G. Kolsteren 
7. C. van de Pas 
8. D. Bouckaert 

 
Agenda ALV 10 maart 2022 

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur 
2. Vaststellen agenda  
3. Notulen ALV 22 april 2021  
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2020 – 2021 
5. Financieel jaarverslag penningmeester 
6. Vaststelling begroting seizoen 2021 – 2022 
7. Verslag kascontrolecommissie 
8. Vaststelling contributie seizoen 2022 – 2023 
9. Verkiezing bestuursleden 
10. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2021 
11. Rondvraag 
12. Sluiting; streeftijd 21.30 uur 

 
1. Opening  
Allen hartelijk welkom op deze 75ste ALV van onze mooie vereniging. Onze vorige ALV moesten we gedwongen 
digitaal houden. Gelukkig zijn we nu weer fysiek bij elkaar.  
Per agenda punt kunnen er vragen worden gesteld, je mag ze ook bewaren tot de rondvraag. 
Het is een goede gewoonte om tijdens vergadering geen alcohol tee gebruiken. Koffie, thee en fris zijn voor 
rekening van JB. 
Op de eerste plaats hartelijk dank aan Ronald en Simon voor het voorbereiden van deze vergadering. Helaas kan 
onze collega Mark Heerkens vandaag wegens ziekte niet aanwezig zijn. We wensen hem allemaal heel veel 
sterkte en snel beterschap. 
Jullie wens ik allemaal een goede, positieve vergadering, waarin het belang van JB bij iedereen voorop staat. 
 
2. Vaststellen agenda 
Geen mutaties voorgesteld. 
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3. Notulen ALV 22 maart 2021 
Deze notulen is nog steeds op de site van Jong Brabant te vinden. Zonder op- of aanmerkingen wordt de notulen 
goedgekeurd. 
  
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2019 - 2020  
Na het Corona seizoen 2019/2020 begonnen we in september hoopvol aan het seizoen 2020/2021. Maar helaas 
na slechts 3 of 4 wedstrijden met veel beperkingen, kleedkamers en kantine dicht, werd het seizoen weer stil 
gelegd i.v.m. de Coronapandemie. Onze jeugdteams t/m 17 jaar konden gelukkig blijven trainen en onderlinge 
wedstrijdjes spelen. Veel dank aan trainers en leiders, die dat allemaal hebben mogelijk gemaakt.  
Gelukkig speelden onze jeugdteams t/m 17 jaar nog enkele wedstrijden in de zgn Regio Cup.   
Voor de senioren was er maar heel weinig mogelijk. Ze konden aan het eind van het seizoen nog enkele 
onderlinge wedstrijden spelen. We hebben allemaal de trainingen en wedstrijden gemist, maar natuurlijk ook de 
sociale contacten. Alles wat het bij JB gezellig maakt, kon helaas niet meer doorgaan.  
De kosten liepen voor een groot gedeelte door, maar gelukkig hebben we door gebruik te kunnen maken van 
door de overheid ingestelde tegemoetkomingen en door het feit, dat gemeente Tilburg slechts veldhuur heeft 
belast over de werkelijk gebruikte uren en geen veldhuur heeft berekend in de periode van de lockdown van 16 
december t/m 28 april. Ook KNVB heeft in de lockdown geen afdrachten ingehouden. Door deze voorzieningen 
zien onze cijfers voor het seizoen 2020/2021, die direct door Simon zullen worden gepresenteerd, er heel goed 
uit. 
Financieel staan we er dus goed voor. Dankzij onze trouwe sponsoren zijn de sponsorinkomsten zowat gelijk 
gebleven. Goed nieuws was ook, dat Spoco met 2 nieuwe leden werd uitgebreid.  Onze leden bleven ons heel 
trouw en alle contributies werden betaald. 
Derhalve konden we de contributies voor het seizoen 2021/2022 voor zowel senioren als jeugd eenmalig 
behoorlijk aanpassen.  
De sfeer in het bestuur was in deze bijzondere tijden heel goed.  We hebben steeds geprobeerd om jullie zo goed 
mogelijk geïnformeerd te houden via onze site, social media en mails. We hebben geprobeerd om wijzigingen zo 
snel mogelijk in ons protocol aan te passen.  
Het is een goed gebruik om in deze ALV even stil te staan bij alle Jong Brabanders, die niet meer onder ons zijn. 
Dit seizoen moesten wij op 4 september 2021 afscheid nemen van ons erelid en oud-voorzitter Ad Witlox. Ad 
heeft heel veel voor jong Brabant betekend. Wij zijn hem dan ook heel veel dank verschuldigd voor al het werk, 
dat hij voor onze club heeft gedaan. 
Op 31 oktober overleed ons lid van verdienste Jan Robben. In het verleden was Jan jarenlang actief als speler en 
clubscheidsrechter. Op 20 december 2021 overleed ons oud-bestuurslid René Bary en op 26 februari 2022 
overleed Henk den Ouden, die jarenlang bij ons actief was als club scheidsrechter. Afgelopen maandag werden 
we opgeschrikt door het bericht van het overlijden van ons oud lid/selectie speler William Pijnappels op de veel te 
jonge leeftijd van 37 jaar.  Graag willen we hen en allen, die van ons zijn heen gegaan en Jong Brabant een warm 
hart toedroegen met een moment stilte herdenken. 
Afgelopen seizoen hebben we onze VCP (Vereniging Contact Persoon) geïntroduceerd. We zijn blij te kunnen 
melden, dat er bij onze VCP Jeroen de Kuijer in het seizoen 2020/2021 geen meldingen van buitensporig gedrag 
zijn binnen gekomen. In het huidige seizoen is er een melding geweest, die door VCP, zonder verdere acties snel 
werd opgelost. Voor meer informatie over de VCP, kijk dan op onze site onder knopje organisatie. 
Dit jaar op 26 augustus bestond Jong Brabant 75 jaar. Natuurlijk hadden we dit groots willen vieren, maar onze 
jubileum Cie kon niet anders dan het feest een jaar uitstellen. Later in deze vergadering zullen ze nog extra 
informatie geven. 
Ook dit seizoen zal het moeilijk zijn om bij zowel jeugd als senioren voor alle wedstrijden club scheidsrechters aan 
te stellen. Gijs van Wees doet met zijn commissie zijn uiterste best, maar graag zouden ze over wat meer 
vrijwilligers willen beschikken. 
Met de gemeente Tilburg was ook dit jaar de samenwerking goed. De overeenkomst voor het plaatsen van de 
blaashal op het achterste gedeelte van veld 2 ging uiteindelijk niet door. Dat betekende ook, dat het huidige veld 
5 niet van kunstgras werd voorzien. Nog steeds is er een discussie over schadelijke milieueffecten van de rubber 
korrels. Gemeente Tilburg legt op dit moment geen nieuwe kunstgrasvelden aan en er worden ook geen 
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kunstgrasvelden vervangen. We hebben gemeente wel geïnformeerd, dat we door onze sterke groei op korte 
termijn behoefte hebben aan uitbreiding van onze capaciteit (kunstgras/verlichting). De douche installatie in de 
kleedkamers werden eindelijk volledig gerenoveerd. 
We beschikken over goed en voldoende trainingsmateriaal. Uit het verslag van de kleding Cie blijkt, dat het lastig 
is om aan het begin van het seizoen alle trainers/coaches te bereiken i.v.m. uitgifte kleding en aan het eind van 
het seizoen is het vaak trekken om alle spullen weer ingeleverd te krijgen.  Verwachting is, dat we dit seizoen wel 
wat meer materialen zullen moeten aanschaffen dan in het afgelopen seizoen. De winkel van Van Gool Sport in 
Udenhout is dichtgegaan. Er is echter wel een dependance in Het Atelier te Udenhout en natuurlijk de winkel in 
Hilvarenbeek. Tevens is er mogelijkheid om bestellingen via webshop te doen. 
Natuurlijk moeten we op dit moment weer naar voren kijken. 
Er zal ook dit seizoen weer aandacht moeten zijn voor het doorstromen van jeugd naar senioren. We zien, dat de 
inspanningen resultaat opleveren. Dit seizoen zijn we gestart met maar liefst 16 seniorenteams, waarvan gelukkig 
ook weer een damesteam.   
We zullen aandacht moeten hebben voor het feit, dat er een steeds grotere belangstelling is voor seniorenvoetbal 
op zaterdag. Een commissie heeft begin dit seizoen al gekeken naar onze capaciteit en op dit moment is het 
onmogelijk om met meer senioren op zaterdag te gaan spelen.   
Ondanks de jeugdige leeftijd van onze selectie, hopen we toch met zowel JB 1 als 2 lekker mee te gaan draaien in 
onze klassen. De start van het seizoen is veel belovend en voor JB 1 is periodekampioenschap al binnen. We 
wensen alle teams nog veel succes in het verdere verloop van dit seizoen, waarvan we vurig hopen dat we het 
helemaal kunnen uitspelen. 
We zien op dit moment een grote groei van onze mini leden. Wij denken, dat deze groei zal doorzetten, gezien de 
vele bouwactiviteiten in Berkel-Enschot. 
We hebben nu al bijna 900 leden. We verwachten misschien volgend seizoen of kort daarna ons duizendste lid te 
mogen verwelkomen.  
Het zal zaak zijn nog eens goed naar onze organisatie te kijken. De jeugdafdeling is daar al mee begonnen. We 
hopen dit seizoen e.e.a. kan worden afgerond en bemand. 
Belangrijk zal vooral zijn om meer en nieuwe vrijwilligers binnen te halen. Immers Jong Brabant zijn we samen. 
Aan het begin van dit seizoen werd er ook bij Jong Brabant op de woensdagochtend gestart met wandel voetbal 
vanaf 55 jaar. 
Op onze laatste digitale ALV hebben we aangekondigd om mede door aanstaande wetwijzigingen onze statuten 
te gaan aanpassen aan de huidige tijd. Laatste aanpassing is alweer uit 2003. Later in de vergadering zullen we 
hierop terugkomen. 
Laten we met zijn allen onze schouders zetten onder bovengenoemde plannen en voornemens. 
Overigens zijn alle ideeën van leden van harte welkom. Spreek ons aan of liever maak gebruik voor het inloop half 
uurtje voor onze HB-vergaderingen op eerste dinsdag van de maand. Maak een afspraak via onze secretaris 
Ronald. 
William geeft nog een kort extra verslag over het reilen en zeilen binnen de jeugdafdeling. 
Örjan geeft nog wat info over ons uitgestelde jubileum.  
Ronald gaat even in op de ontwikkeling van het aantal leden. 
 
Bert van den Wijngaard, voorzitter. 
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Onderstaand het ledenbestand van de laatste jaren. Als uitgangspunt is elk jaar 1 september gepakt. 
 

Ledenbestand per 1 sept 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

        

Pupillen 271 232 259 238 264 250 293 

Junioren 214 250 240 215 220 215 195 

Subtotaal jeugd 485 482 499 453 484 465 488 

Jaarlijkse stijging 0% -1% 4% -9% 7% -4% 5% 

Senioren           

Voetballende leden 186 207 190 209 223 239 280 

EL, LvV, RL 74 69 70 68 72 74 85 

Subtotaal senioren 260 276 260 277 295 313 365 

Jaarlijkse stijging 0% 6% -6% 7% 6% 6% 17% 

Voetballende leden 72% 75% 73% 75% 76% 76% 77% 

          

Totaal generaal 745 758 759 730 779 778 853 

Jaarlijkse stijging 0% 2% 0% -4% 7% 0% 10% 

Stijging t.o.v. 2015 0% 2% 2% -2% 5% 4% 14% 

 
Opmerkingen: 

 Het totale aantal is in het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. 
 Het aantal junioren is het laatste jaar gedaald met 20 daarentegen zijn de pupillen gestegen met 43. De 

Senioren zijn gestegen met 41. 
 In de toekomst zullen we waarschijnlijk nog met meer aantallen gaan stijgen. 

 
Conclusie: We een springlevende vereniging met een stabiel ledenbestand. 
 
Ronald Erven, 
Secretaris JB 
 
Jaarverslag Seco 2020-2021 
 
Helaas zorgde Corona dat het voetbalseizoen 2020-2021 al op 11 oktober 2020 afgesloten werd. Vanwege alle 
beperkingen die opgelegd werden door de overheid, kon er ook maar zeer beperkt getraind worden. Ondanks de 
maatregelen bleek dat de teams toch graag wilden blijven trainen. Aan het einde van het seizoen mochten er 
weer onderlinge wedstrijden gespeeld worden, hier is veelvuldig gebruik van gemaakt.   
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Ondanks dat er zeer beperkt gevoetbald is, hebben (bijna) alle senioren aan hun contributieverplichting voldaan 
en hebben ze daarom recht op een halvering van de contributie in het seizoen 2021-2022. Complimenten aan de 
senioren dat ze hun club niet in de steek hebben gelaten. 
 
Vincent van Straalen heeft aangegeven om, met ingang van het nieuwe seizoen, te stoppen met de Seco. Namens 
Jong Brabant hebben wij hem op passende wijze bedankt voor zijn jarenlange inzet. Gelukkig hebben we, in de 
personen van Dennis Vos en Maarten de Jong, 2 opvolgers voor Vincent gevonden. 
 
Gaag wil ik nog even alle scheidsrechters, maar ook Jan van Esch, Vincent van Straalen, Cees Brouwers en Frans 
Hamers bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen!! 
  
Namens de SECO. 
  
Peter van Esch 
 
Verslag Kledingcommissie Seizoen 2020/2021 
 
Uitgifte kleding en materialen begin van seizoen prima verlopen, slechts enkele jassen en trainingspakken aan 
moeten schaffen. Het blijft lastig aan begin van seizoen alle nieuwe coaches/trainers te bereiken. Dit loopt via de 
coördinatoren, maar alleen mails blijken geen afdoende communicatiemiddel te zijn. 
Vanwege de JUMBO spaaractie hebben we niet veel nieuwe ballen en materialen aan hoeven schaffen op kosten 
van de club. Een financieel goedkoop jaar dus. 
Gesponsorde kleding is vrijwel niet meer aan de orde, alleen nog voor enkele selectieteams. Van de coachjassen 
van Joore wordt nog wel goed gebruik gemaakt door trainers/coaches.  
Aan einde van seizoen blijft het wederom trekken aan trainers en leiders om hun spullen in te leveren. Dit kan 
altijd beter. Ca. 50% van de coaches/trainers heeft einde seizoen bevestigt door te gaan in het volgende seizoen 
en de kleding behouden. 
Van Gool Sport is gestopt in Udenhout, maar er zijn wel afspraken gemaakt om voorlopig één jaar samen te 
blijven werken, daar het goed gaat. Zij hebben een vaste dependance in Udenhout bij ’t Atelier. Verder is de 
website verder uitgewerkt en begin seizoen 2021/2022 actief geworden. Volgens laatste berichtgeving naar 
tevredenheid van eenieder. Veel ouders weten inmiddels de winkel in Hilvarenbeek te vinden.                     
Voor het nieuwe seizoen zullen de oude Adidaspakken verder uitlopen en zullen nieuwe Hummel-trainingspakken 
aangeschaft moeten worden, alsmede een aantal jassen. 
 
M.v.g. 
Geert-jan Kolsteren, vz Kledingcommissie 
Jan van Esch 
 
Van andere commissies hebben we geen verslag mogen ontvangen. 
 
5. Financieel jaarverslag penningmeester 
De gegevens werden opgesteld door accountantskantoor “Van Luxemborg en De Kok B.V.”. In de Power Point 
Presentatie werd door de penningmeester, Simon van Broekhoven, een overzicht met toelichting gegeven van de 
baten en lasten over het seizoen 2020-2021 en de balans met een overzicht van bezittingen en schulden per 30 
juni 2021. 
 
Toelichting door Simon van Broekhoven, penningmeester. 

 Geen investeringen gedaan dit jaar. 
 Voorziening van € 35.000 opgenomen voor contributies. Deze vallen in seizoen 2021/2022 weer vrij. 
 Voorraden stijgen met € 8.000 door de extra aanschaf van de emmertjes sterke drank i.v.m. het jubileum 

jaar. 
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 Reserve van de vereniging stijgen met 23.767 euro. 
 Kantine heeft een minder goede brutomarge gedraaid, Dit is te verklaren door nogal wat maanden 

sluiting kantine. 
 Minder huur betaald voor de velden en minder wedstrijdkosten/voetbalmaterialen in verband met 

corona. 
 Door subsidies van de gemeente en subsidies van de overheid is bijna € 40.000 meer ontvangen dan 

begroot. 
 
De bescheiden worden op verzoek van leden door de penningmeester in de bestuurskamer ter inzage gelegd. 
 
6. Vaststelling begroting seizoen 2021 -2022 
Toelichting penningmeester 
Voorzichtig een verlies opgenomen van € 347. De post sponsoring wordt met € 7.500 verhoogd en de post 
kantine wordt met € 24.500 verhoogd ten opzichte van de begroting van vorig jaar. De totale post contributies 
wordt verhoogd met € 19.000 i.v.m. het extra aantal leden. De totale lasten worden verhoogd met € 44.000. Met 
name de accommodatiekosten en energiekosten gaan stijgen.  
 
De bescheiden worden op verzoek van leden door de penningmeester in de bestuurskamer ter inzage gelegd. 
De ALV verleent hierna unaniem decharge voor het gevoerde beleid inzake financiën en begroting. 
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7. Verslag kascontrolecommissie 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering 
RKVV Jong Brabant, 

       Berkel-Enschot, 10 maart 2022 
 
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het 
seizoen 2020 - 2021 onderzocht.  
 
Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2021, sluitend met een positief vermogen van  
€ 88.914,-  en de resultatenrekening over het seizoen 2020 - 2021, sluitend met een positief resultaat van 
€ 23.767,- akkoord hebben bevonden. 
 
Wij stellen u derhalve voor het bestuur voor haar gevoerde financiële beleid decharge te verlenen.  
 
Opmerkingen: De boekhouding is sinds het seizoen 2008-2009 gevoerd door onze gewaardeerde 
sponsor Van Luxemborg en De Kok B.V. Accountants en Belastingadviseurs.  
 
Plaats:   Berkel-Enschot 
 
Datum:  10 maart 2022 
 
De leden van de kascommissie: 
 
Naam: Sander van Broekhoven Handtekening ……………………………… 
 
Naam: Bennet Vissers  Handtekening ……………………………… 
 
Geen vragen vanuit de vergadering. 
Het officiële document is gesigneerd en gearchiveerd. 
 
Leden voor de kascontrolecommissie zijn volgend jaar B. Vissers (voor het derde jaar) en C. Beerens (voor het 
eerste jaar) 
 
8. Vaststelling contributie seizoen 2022 – 2023 

 
Zoals is gebleken uit het financiële verslag is Jong Brabant financieel erg gezond. Natuurlijk waren er afgelopen 
seizoen minder inkomsten door sluiting van kantine.  Goede cijfers zijn o.a. ook bereikt door: 
Voorzieningen van overheid (bv TVL) 
Aanzienlijk minder veldhuur betaald aan gemeente Tilburg. 
KNVB heeft een aantal maanden geen kosten belast. 
Door kantine en kleedkamer sluiting minder kosten schoonmaak en kosten aan vrijwilligers. 
Jarenlang hebben wij steeds contributies met het indexcijfer verhoogd. In deze ALV stellen we voor contributies 
niet te verhogen en te houden op het niveau van seizoen 2020/2021. Wel moeten we vermelden, dat we nog 
steeds vrezen, dat corona maatregelen mogelijk negatieve invloed kan gaan hebben op onze cijfers. Tevens zijn 
we de laatste maanden geconfronteerd met een geweldige stijging van de energie kosten. We moeten nu ook 
waarschuwen, dat bij blijvende stijging van de energielasten, contributie volgend seizoen met misschien meer dan 
inflatie zal moeten worden verhoogd. 
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Het bestuur stelt gelijkblijvende contributies voor die voor seizoen 2020-2021 ook van toepassing waren. In het 
seizoen 2021-2022 zijn de contributies verlaagd i.v.m. corona. Voor volgend seizoen wordt dit: 

• Senioren blijft €182,50 
• Junioren blijft € 156,50 
• Pupillen blijft € 141,5 
• Mini’s blijft € 52,50  
• Rustend lid blijft € 33 

 
Het voorstel van het gelijk blijven van de contributies wordt aangenomen door alle aanwezige leden.  

 
9. Aanpassing statuten 
 
Waarom nieuwe statuten 

– Oude statuten niet meer van deze tijd 
– Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

 
Belangrijkste aanpassingen 

– Statuten gebaseerd op model KNVB 
– Voorstel nieuwe naam: RKVV vervalt, wordt Voetbalvereniging Jong Brabant 
– Aanpassing Mandaat van € 12.500 naar € 50.000 
– Diverse aanpassingen i.v.m. WBTR. 

 
Helaas zijn bij het publiceren van agenda en notulen voor deze ALV de concept statuten niet op de site gezet 
(laten we zeggen fout van de VZ) Volgens de regels moet voorstel van nieuwe statuten minimaal 2 weken voor 
behandeling aan leden worden gepubliceerd/toegezonden. Formeel kunnen we vandaag de concept statuten niet 
behandelen. Simon zal nu wel even de wijzigingen t.o.v. huidige statuten bespreken. De behandeling zal dus in 
een volgende ALV moeten plaatsvinden. 
Kan vergadering eventueel nu al akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen in de statuten. Goedkeuring kan 
alleen plaatsvinden, indien 2/3 van de leden aanwezig is op vergadering. ALV gaat akkoord met de concept 
statuten. Op volgende ALV worden statuten wederom in stemming gebracht. Dan geldt de gewone meerderheid 
van stemmen. 
 
10. Verkiezing bestuursleden 

 
William van Pelt, aftredend en herkiesbaar 
Örjan Game, aftredend en herkiesbaar 
 
William en Örjan worden unaniem door de ALV herkozen. De voorzitter wenst hun beide veel succes en vooral 
plezier in ons bestuur.  
 
11. Jong Brabander van het jaar 
 
In dit rare Corona seizoen hebben we gekozen voor een bijzondere Jong Brabander van het jaar. Iemand, die hier 
al bijna net zo lang rondloopt als Jong Brabant bestaat. We herinneren hem natuurlijk allemaal nog als onze man 
achter de bar. Op zijn eigen manier wist hij het jarenlang gezellig te maken, maar kon ook indien nodig optreden. 
Ondanks dat zijn gezondheid wat minder is, is hij nog steeds bij bijna elke wedstrijd van Jong Brabant 1 een heel 
trouwe supporter. Nog nooit werd hij Jong Brabander van het jaar. We stellen nu als Jong Brabander van het jaar 
voor: Cees Schellekens. 
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12. Rondvraag 
 

Coen Beerens: 
Coen doet een suggestie i.v.m. de energieproblematiek om zonnepanelen aan te schaffen. Örjan reageert: We zijn 
volop in gesprek met de gemeente Tilburg over eigendomsverhouding van de gebouwen. Als dat uitgesproken is 
dan verduurzaming zeker een punt op de agenda.   
 
13. Sluiting; streeftijd 20.30 uur 
 
Reeds na één uur, 21:00 uur, kan Bert de vergadering sluiten. Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Wij 
als bestuur zijn altijd aanspreekbaar. Schroom niet om naar ons toe te komen met vragen. Hij nodigt iedereen uit 
voor een drankje na afloop. Nog een gezellige avond. 


