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Agenda ALV 20 oktober 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening voorzitter B. van den Wijngaard
Notulen Algemene Ledenvergaderingen 8 oktober 2015
Vaststelling agenda
Jaarverslag bestuur seizoen 2015 - 2016
Jaarverslagen secretaris en commissies
Financieel verslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Vaststelling begroting 2016 - 2017
Vaststelling contributie 2017 – 2018
Evaluatie doelen seizoen 2015 – 2016
Doelstellingen voor 2016 - 2017
Verkiezing bestuursleden
Verkiezing Jong Brabander van het jaar en voordracht erelid
Rondvraag
Sluiting

1. Opening voorzitter, Bert van den Wijngaard
Allen hartelijk welkom op deze 70 ALV van onze nog steeds springlevende vereniging.
Op de eerste plaats hartelijk dank aan Bart en Roel voor het voorbereiden van deze vergadering en
aan alle commissie voorzitters voor het leveren van de jaarverslagen. Het is een goed gebruik dat er
tijdens de vergadering geen alcohol wordt gebruikt. Koffie, thee en frisdrank zijn voor rekening van
de vereniging, dus eigenlijk van jullie.
Indien u vragen heeft, stel ze gerust, of bewaar ze voor de rondvraag.
Ik wens u allen een goede, positieve vergadering, waarin het belang van ons clubke bij iedereen
voorop staat.

2. Vaststelling agenda.
Geen mutaties voorgesteld

3. Vaststelling notulen ALV 9 oktober 2014
Deze notulen zijn nog steeds op de site van Jong Brabant te vinden.
Zonder op- of aanmerkingen werden de notulen goedgekeurd.

4. Jaarverslag bestuur
JB is nog steeds een springlevende vereniging, van 70 jaar, waarin veel bekwame vrijwilligers in diverse commissies heel veel werk verzetten.
Het HB werd dit jaar vernieuwd door de komst van William van Pelt en Örjan Game. De sfeer in het
bestuur was goed , al waren er natuurlijk de gebruikelijke discussies, maar gelukkig wisten we samen
steeds overeenkomsten te bereiken.
In het volgende agenda punt zal onze secretaris Bart een aantal punten noemen, zoals opgesomd in
de verslagen van de diverse commissies.
Ik wil toch een paar zaken even apart noemen.
Op de eerste plaats hebben we in dit seizoen afscheid moeten nemen van onze oud voorzitter Ben
Oosterwijk. Hij overleed 21 juli 2016 op 80 jarige leeftijd. Hij was voorzitter van het bestuur in niet
altijd makkelijke tijden. Jong Brabant is hem voor zijn inzet veel dank verschuldigd. Ook willen we
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graag allen, die dit seizoen van ons zijn heen gegaan en Jong Brabant een warm hart toedroegen,
met een moment stilte herdenken.

Het seizoen 2015 - 2016 kende hoogte- en dieptepunten.
In het kort zal ik ze memoreren:
Negatief was natuurlijk het besluit om na de winterstop afscheid te nemen van hoofdtrainer Joost
Couwenberg. Het was voor het bestuur een moeilijke afweging, maar we dachten te handelen in het
belang van JB, ons clubke. Het besluit werd gesteund in gesprekken met spelers en staf.
Boy vd Boogard was bereid om training en coaching van JB 1 over te nemen, maar alleen als we ook
voor JB 2 een goede oplossing zouden vinden. Heel veel dank voor het vele extra werk, dat gedaan
werd t.b.v. JB 2 door Mark Heerkens, Ad van Esch, Roland Ariens en Joost Buster. Boy wist JB 1 in de
4e klasse te houden en ook JB 2 behaalde een mooi eindklassering.
Gelukkig zijn er ook heel veel positieve zaken van het afgelopen seizoen te melden.
In de jeugdafdeling werden heel mooie resultaten gescoord. Een aantal teams behaalde het kampioenschap in hun poule. Een compliment aan TC en JC van JB. Bijna alle teams wisten zich te handhaven in de hoge klassen. Helaas degradeerde de D-jeugd.
Vrijwilligers Cie is heel enthousiast van start gegaan. We zijn ervan overtuigd, dat we op deze wijze in
de toekomst over nog meer vrijwiligers kunnen gaan beschikken.
De Cie S&R plande diverse bijeenkomsten o.a. in het kader van PVKT en positief coachen.
Dit seizoen werd geopend met een speciale seizoenopening ter gelegenheid van ons 70 jarig bestaan.
We herinneren ons een fantastische Jong Brabantdag. Nogmaals veel dank aan de organisatie in het
bijzonder Rick Henskens, zijn vrienden en Petra van Straalen.
Enkele weken geleden werden wij verrast door mededelingen in een tv - uitzending van Zembla over
het gevaar voor de jeugd van de rubberkorrels op een kunstgrasveld..
Het bestuur van Jong Brabant deelt de zorgen die zijn ontstaan, maar ons kunstgrasveld voldoet aan
alle huidige normen van Gemeente Tilburg, KNVB en RIVM. Eind 2016 worden uitslagen van een
nieuw onderzoek verwacht.
Ik hoop, dat bij u allen de positieve punten hebben overheerst en we gaan samen verder met Jong
Brabant.
Bert van den Wijngaard, voorzitter
Bert van den Wijngaard,
Voorzitter JB

5. Verslagen secretaris en commissies
Ledenbestand per 1 sept.

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

Pupillen
Junioren
Subtotaal jeugd
Stijging t.o.v. vorig jaar

285
111
396
-

282
122
404
2%

290
135
425
5%

266
182
448
5%

271
214
485
8%

232
250
482
-1%

Senioren
Voetballende leden
EL, LvV, RL
Subtotaal senioren

187
70
267

188
63
257

199
53
251

196
74
270

186
74
260

207
69
276
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Stijging t.o.v. vorig jaar
Totaal generaal
Jaarlijkse stijging

-

0%

6%

-2%

-5%

6%

663

661
0%

676
3%

718
6%

745
4%

758
2%

Opmerkingen.






Het aantal pupillen is in het afgelopen seizoen significant gedaald. We verwachten
dat er geen sprake is van een trendbreuk omdat Berkel – Enschot het uitbreidingsplan voor Tilburg is. Ook was er een grotere doorstroming van de pupillen naar de junioren.
Het aantal junioren is met 36 gestegen. De doorstroming vanuit de pupillen was groter en het aantal junioren dat gestopt is met voetbal was weer lager, compliment
voor de club dus.
Een duidelijke groei bij de voetballende senioren: + 21.
In voorgaande jaren zijn een aantal kaderleden die diensten verlenen maar officieel
geen lid zijn, niet opgenomen in de ledenlijst. Dat zijn zeker en vast echte JB-ers En
niet de minsten! Dit geldt ook voor het seizoen 2015 – 2016.

Jong Brabant werkt met een overkoepelend hoofdbestuur en commissies die zoveel mogelijk zelfstandig opereren met eigen verantwoordelijkheid.
In de afgelopen jaren is het aantal taken binnen JB sterk gegroeid en daarmee ontstond de behoefte aan extra commissies. Ik noem in dezen het webteam, de kledingcommissie, commissie S & R en
de vrijwilligerscommissie. Ze bestaan pas kort maar ze hebben allemaal hun reden van bestaan
dubbel en dwars waargemaakt. Dat zal ook blijken uit hun onderstaande jaarverslagen.
Uiteraard ook dank aan de oude commissies. Saubere Arbeit en bedankt voor jullie verslagen.
Bart Bos, secretaris

Verslag Technische commissie
Wij zijn het afgelopen jaar gestart met een tweetal nieuwe mensen in de Technische Commissie, Roy
van Dieren en Bart Peters.
Dit was nodig omdat we afscheid hebben genomen van drie TC leden. Ik wil deze mensen hartelijk
danken voor hun bijdrage! Een speciaal woord van dank verdient Erwin Duhen, die na negen jaar
afscheid heeft genomen van de TC. Erwin heel erg bedankt, jij hebt veel werk bij de Tc verzet!
Verder hebben we dit jaar veel aandacht geschonken aan de overgang van de junioren naar de senioren. Die wordt steeds belangrijker om de vergrijzing bij de senioren tegen te gaan. De groep junioren
die elk jaar overgaat naar de senioren zal de komende jaren steeds groter worden. Verder is de
eerste aanzet gegeven om een Jong Brabant onder 23 vorm te geven.
Het is de bedoeling om dit de komende jaren verder uit te bereiden om zo de overgang naar de selectie makkelijker te gaan maken.
Ook hebben we het afgelopen jaar te weinig aandacht kunnen schenken aan de E- en F-jeugd.
Dit is ontstaan door het wegvallen van de coördinator. Het heeft grote consequenties gehad voor
onze jongste jeugdleden. Er is veel te weinig begeleiding geweest voor onze trainers in deze categorieën. Verder is het indelen en selecteren voor het huidige seizoen in deze categorieën een grote
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uitdaging geweest. Ik wil alle betrokken trainers bedanken voor hun inzet in dezen. Zonder jullie hulp
was het onmogelijk geweest om tot een indeling te komen.
We zijn halverwege het seizoen begonnen met een nieuw professioneler speler volgsysteem. Zo
wordt het een stuk makkelijker om de spelers te kunnen beoordelen en de data zijn altijd beschikbaar, ook van voorafgaande jaren. Wij zijn nu volop bezig om dit systeem verder te vullen en beter af
te stemmen op de wensen van Jong Brabant.
Verder heeft Jong Brabant geïnvesteerd in nieuwe jeugdtrainers voor de eerstejaars selectieteams.
We hebben dit verder uitgebreid t/m de C-jeugd. Dit zal de komende jaren ook zeker zo blijven.
Hieronder vind je een aantal speerpunten voor het nieuwe seizoen:
1. Betere samenwerking met andere commissies (communicatie)
2. Update/herschrijven technisch beleidsplan voor Jong Brabant
3. Verder uitbereiding en invulling van het spelervolgsyssteem
4. Betere begeleiding van de trainers (E- en F-jeugd)
5. Aanvullen/opstellen van een jaarkalender
6. Starten voetbalschool
Tenslotte wil ik alle TC-leden bedanken voor hun positieve bijdrage en inzet! Bedankt mannen! Het is
erg fijn om met jullie samen te werken.
Met vriendelijke groet,
Voorzitter TC.
William van Pelt.

Verslag Spoco
Een jaar terugkijkend, kunnen wij als sponsorcommissie concluderen dat we een stabiel jaar achter
de rug hebben.
Qua cijfers het volgende: het totaal aan sponsorinkomsten is ca. 40.000,- , inclusief de leveringen in
natura. Het gedeelte oninbaar is erg klein gebleven en daaruit blijkt weer hoe trouw de sponsoren
zijn Terwijl enkele oude sponsoren besloten te stoppen hebben we dat kunnen compenseren met
een aantal nieuwe.
De oproep binnen de vereniging om meer kledingsponsors binnen te halen heeft succes opgeleverd:
een aantal vaders zien de naam van hun bedrijf nu terug op de borst van een team. Nu zijn we op
zoek naar vrouwelijke ondernemers 
Zoals jullie kunnen zien, is het frame achter het doel, nu goed gevuld met spandoeken. Momenteel
lopen er nog enkele gesprekken voor 2-3 nieuwe sponsoren. De ruimte wordt dus schaars. Kennen
jullie nog belangstellenden geef ze dan snel door aan ons; wij benaderen ze!
Een van de hoogtepunten was weer de wedstrijd tegen Willem II; deze begint een traditie te worden
en dat geldt ook voor het mooie weer, veel publiek en erg hoge sponsorinkomsten.
De vooruitzichten:
Eén van de belangrijkste taken is het vinden van een nieuwe hoofdsponsor. De firma Versteijnen
heeft met nog één jaar verlengd en daarna houdt het echt op. Vanzelfsprekend zijn we erg dankbaar
voor hun enorme ondersteuning in de afgelopen jaren.
Tegelijkertijd blijft er veel aandacht nodig voor sponsors in het algemeen, groot én klein.
Wij hechten veel waarde aan de balans tussen grote en kleine sponsoren; dat brengt stabiliteit en
daar is onze vereniging erg mee geholpen.
Daarom ook een oproep aan jullie hier aanwezig op de jaarvergadering: schakel ons in als je met mogelijke sponsoren in contact bent!
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Tot slot: Irma heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor de Spoco en wij danken haar
voor haar inzet en grote hulpvaardigheid! Dat betekent wel dat wij op zoek zijn een goede vervangster/vervanger.
De sponsorcommissie
Enno Schets, Irma Bos, Johan van Zon, Remi van Liempd, Wilbert Wolfs, Rob Haenen, Tim de Zwart
en Thijs Blom

Verslag SECO
Net als in het vorige seizoen hadden we dit seizoen 9 senioren elftallen. Dit is hetzelfde aantal als het
jaar ervoor. Helaas hebben we geen kampioenschap kunnen vieren. Het was een sportief, gezellig en
goed seizoen geweest en, zoals ieder jaar, JB- teams die het beter doen dan andere.
Gelukkig hebben we een opvolger kunnen vinden voor Jan de Bresser. Wil Wolfs heeft het beheer
van de kleedkamers overgenomen. Hier zijn we Wil heel dankbaar voor.
Het grootste probleem had de SECO het afgelopen jaar (opnieuw) met het aanstellen van de scheidsrechters. Het lukt de SECO niet meer om voor iedere thuiswedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. Hierdoor zijn er afgelopen seizoen al wedstrijden gespeeld die geleid zijn door eigen spelers/trainers. Hopelijk gaat hierin verandering komen, maar ook voor het komende/huidige seizoen
lijkt deze trend zich helaas voort te zetten.
Als laatste wil ik alle scheidsrechters, maar ook Frans Wubben, Jan van Esch en Vincent van Straalen
bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen!!
Namens de SECO.
Peter van Esch, voorzitter

Verslag Jeugdcommissie
De jeugdcommissie van Jong Brabant heeft ook het afgelopen jaar weer het nodige ondernomen om
onze jeugd een lekker partijtje te laten voetballen.
Joost von Burg voor de A-B, Andre van der Hul voor de C, Fridy Latijnhouwers voor de D en Erwin van
der Horst voor de E en F pupillen hebben hun uiterste best gedaan de organisatie naast het veld zo
goed mogelijk te laten verlopen. Met de verschillende commissies zoals TC, JAC, Toernooicie, Jeugdkampen, Klemat, Spoco, Seco en de Scheidsrechterscommissie is samengewerkt om de zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook hebben we het afgelopen seizoen intensief gekeken hoe we de
diverse activiteiten beter op elkaar afgestemd konden krijgen. Dit is dus niet alleen initiatief nemen,
maar ook elkaar helpen en met elkaar delen afstemmen.
Het afgelopen seizoen hadden we vele jeugdteams aan het ballen en zijn er weer vele prijzen gepakt. Dit lopende seizoen is net bezig, maar een paar hoofdprijzen lonken alweer. Noemenswaardig
is dat we sinds hele lange tijd weer een A4 en een B4 zien spelen in het rood-wit. Dat wil zeggen dat
we de spelers langer aan ons binden en ook weer verwachten op verjonging in ons seniorenbestand
over een aantal jaren!
Het wedstrijdsecretariaat heeft wederom super gefunctioneerd onder leiding van Bennet Vissers en
Bart Peters. De bezetting door Wil Wolfs en Sjef Moonen loopt ook zoals we gehoopt hadden.
We hebben weer veel nieuwe aanmeldingen en de mini’s zijn al weer volop in training.
Heel blij met het feit dat bijna alle vrijwilligers die genoemd zijn er nog een jaar aan vastplakken,
verblijf ik met trots,
Namens de jeugdcommissie Jong Brabant
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Mark Heerkens
Voorzitter jeugdcommissie

Verslag Barcommissie
Doel van de bar commissie

Het samen met medewerkers en vrijwilligers optimaal laten draaien van de bar en het benutten van
de kantine faciliteiten, zodat er een gezellige sfeer heerst en een goede plek van "samen zijn" is. Tevens is een positief financiële bijdrage van belang ter ondersteuning van onze voetbalclub.

Ontwikkelingen afgelopen seizoen
Personeel
Wij zijn nog steeds op zoek naar een man/vrouw (met ervaring) die Petra kan ondersteunen in haar
taken en de coördinerende rol op zaterdag op zich kan nemen, dit blijft een dilemma waar we al een
tijdje mee bezig zijn. Tevens is het personeelsbestand dun bezaaid. In dit traject zijn we vanaf dit
seizoen gestart met:
Vrijwilligers
Vooral op de clubavond, maar ook op de zaterdag en zondag hebben vrijwilligers meegeholpen. Dit
heeft ons team enorm ondersteund waarvoor onze grote dank. Dit willen we doortrekken naar het
nieuwe seizoen.
Resultaat
Het netto resultaat zoals begroot is behaald/positief, hier heeft Petra met haar team hard voor gewerkt, chapeau.
Verfrissende look
Middels een nieuwe prijslijst, fotomateriaal en kleine veranderingen achter de bar en in de smulhoek
is de kantine opgefrist en eigentijds geworden.
Activiteiten
Afgelopen seizoen zijn er diverse activiteiten geweest zoals een leuke winterbarbecue, een ‘zogeheten derde helft, het is weer zo’ndag’ tegen SVSSS en VCB, en een seizoenafsluiting. Allemaal zeer
goede initiatieven die druk bezocht zijn.

Doelstellingen komend seizoen 2016 - 2017

-Coördinerende functie invullen voor de zaterdag
-Omzet en resultaat minimaal hetzelfde niveau
-Nog meer inzet van vrijwilligers.
Verzoek
Wanneer iemand zich geroepen voelt om de barcommissie op wat voor manier dan ook positief te
ondersteunen dan horen we het graag,want…… Jong Brabant is en blijft van de leden en we zullen
het gezamenlijk moeten bewerkstelligen!
Met sportieve groet,
Michiel van de Pas
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Barcommissie Jong Brabant

Verslag JAC
Eind augustus 2015 is een start gemaakt met een geslaagde seizoensopening voor de jongste jeugd.
Uiteraard zijn er deze dag teamfoto’s gemaakt en hebben de kinderen penalty’s geschoten, eerst met
het eigen team en daarna de grote finale. Deze dag verwelkomen we ook eventuele nieuwe leden en
iedereen heeft kans om kennis te maken met zijn of haar nieuwe team, leiders en trainers.
Na de opening gaat de jeugd beginnen aan het seizoen. Al heel snel is Sinterklaas dan in ons land en
ook in 2015 heeft hij met zijn pieten een bezoek gebracht aan onze mini’s en F-jes. Dit was een gezellige, drukke middag in onze kantine met veel snoepgoed en voor iedereen een cadeautje.
Tijdens het jaarlijkse kersttoernooi heeft het JAC ondersteunende diensten verleend aan de organisatie van dit kerstspektakel.
In het nieuwe jaar stond er een nieuwe activiteit op het programma en wel de paasbingo. We hadden veel prijzen te verdelen (deels geschonken door sponsoren) en onze jeugdvoorzitter was aanwezig om de ballen te draaien.
Het voetbaljaar werd afgesloten door de seizoensluiting waarvan we het programma enigszins hadden aangepast. Er zijn ouder-kind wedstrijden gespeeld maar dit jaar ook latjetrap en flessenvoetbal.
Het weer zat dit jaar gelukkig mee.
Al met al een geslaagd jaar qua jeugdactiviteiten, met kleine veranderingen, wat leermomentjes
maar zeker een jaar om met een goed gevoel op terug te kijken en vol goede moed het komend jaar
in te gaan.
Met vriendelijke groet,
Maud van Ooijen,
namens JAC

Verslag Kledingcommissie
Uitgifte kleding en materialen begin van seizoen prima verlopen, geen tekorten in jassen, trainingspakken e.d. We hebben zelfs nog jassen in voorraad.
Introductie nieuwe shirt met moderne snit. Is positief ontvangen en streven is om in seizoen
2016/2017 alle spelers te bewegen dit nieuwe shirt aan te schaffen.
Met Spoco lijst opgezet van sponsorkleding en tijdsduur contract. Vrijwel alle contracten zijn overigens wel aflopend dit seizoen.
Nieuwe ballenkarren geïntroduceerd op initiatief van Jan v Esch, werkt zeer positief voor ballenbeheer en voor Jan Muskens. Komend seizoen dit verder uitbreiden.
Verder weer flink geïnvesteerd in nieuwe ballen voor met name de jeugd, alsmede aluminium doeltjes e.d. Nadruk ligt op beter - en daarmee duurzamer materiaal.
Mvg
Geert-jan Kolsteren, voorzitter Kledingcommissie
Jan van Esch
Edwin Suos
Vincent van Straalen (ondersteunend)

8

Verslag Commissie Sportiviteit & Respect (S&R)
Verrichte activiteiten:
De commissie heeft het afgelopen seizoen o.a. de volgende acties ondernomen.
1. De 4 regionale netwerkbijeenkomsten over S & R bijgewoond. JB heeft daarin een positieve
voorbeeldrol die zeer gewaardeerd wordt door de gemeente en de KNVB.
Op 3 na, zijn de overige clubs in Tilburg ook actief in dit netwerk.
2. Voor de derde keer een workshop ’Positief coachen’ binnen JB georganiseerd.
De opkomst was helaas slecht. Suggestie: verplichten voor alle jeugdleiders en –trainers.
3. Voor de derde keer in september het ‘Aftrapweekend’ georganiseerd met o.a. fruitbox,
lolly- actie, handjes schudden, kinderen – ouders spel, respect-aanvoerdersbanden, groene
scheidskaart, stand op zaterdag.
4. Een clinic ‘Positief coachen’ georganiseerd op het veld in november 2015.
Leerzaam, met een goede opkomst.
5. Een avond ‘Ouders in de sport’ gehouden. Er waren circa 25 ouders van de jonste pupillen
aanwezig. Interessante werkvormen en interactie. Goed voor de bewustwording voor de ouders als supporters bij een wedstrijd. Het bevorderen van plezier en zelfvertrouwen bij het
sportende kind is belangrijk.
6. De samenwerking met andere commissies is gegroeid.
S & R is dit seizoen voor de diverse activiteiten uitgebreid met 3 ouders.
Missie S & R: Sportiviteit en Respect is van ons allemaal.
Groet namens S & R, Frans WW(wervelwind) Muskens

Verslag Vrijwilligerscommissie
We hebben ons in het afgelopen seizoen nadrukkelijk geprofileerd binnen de vereniging.
Dit is o.a. gebeurd door het gesprek aan te gaan met de verschillende commissies en – leden.
Hierdoor zijn de betrokken personen zichtbaar geworden voor de andere vrijwilligers in de club.
Daarnaast zijn we actief geweest met het promoten van JB in het dorpen het uitdragen van de slogan
“Jong Brabant zijn we samen”. We hebben hierdoor goede stappen gezet om de noodzaak, maar ook
het plezier van vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen.
Met name is dat gebeurd bij de complimentenweek, de carnavalsoptocht en de vernieuwde invulling
van de vrijwilligersavond.
De leuke reacties op deze evenementen en de hoge opkomst bij de vrijwilligersavond sterken ons in
de gedachte dat we op de goede weg zijn.
Toch is er ook het besef dat het ingezette proces een lange adem nodig heeft. Het is dan ook mooi te
constateren dat er een aantal nieuwe vrijwilligers zijn gevonden.
Ook is er verder gewerkt aan het inventariseren en het automatiseren van alle functies, taken en
projecten die binnen onze vereniging plaatsvinden. Het automatiseringsbedrijf waarmee we samen
een softwarepakket zouden gaan ontwikkelen, is helaas voortijdig afgehaakt.
Door onze vele activiteiten die we ontplooid hebben is het project met het bedrijf niet volledig van
de grond gekomen. Inmiddels is er een andere partij gevonden waarmee we een beheerssysteem
voor vrijwilligers te ontwikkelen.
Voor het seizoen 2016 – 2017 hebben we ons de volgende doelen gesteld:
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1. Database vullen en contact hierover houden met commissies. Structuur en beheer dus duidelijk maken voor de commissies;
2. Vrijwilligersfeest organiseren plus nog een tweetal ludieke activiteiten;
3. Het verhaal vertellen: aan het einde van het seizoen weet iedereen dat wij een club zijn die
drijft op vrijwilligers en beseft iedereen dat het ook leuk is om te doen.
Ik wil alle mensen in onze commissie bedanken voor hun tomeloze inzet maar ook alle andere mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan onze mooie, bruisende vereniging in het afgelopen
seizoen.
Groet van Örjan Game
Voorzitter Vrijwilligerscommissie

Verslag Webteam
Website
Het nieuwe seizoen werd afgetrapt met een nieuwe website! Gericht op waar mensen onze website
voor bezoeken: nieuws over teams, wedstrijden, uitslagen en afgelastingen, maar ook voldoende
informatie voor geïnteresseerden/aankomende leden om zich een beeld van Jong Brabant te vormen. De activiteiten- en vergaderkalender hebben een prominente plek gekregen, en ook sponsoren
komen meer dan voorheen in beeld. We krijgen enthousiaste reacties op de nieuwe website. Er zijn
nog verbeteringen nodig (scheidsrechters, afgelastingen). Aan het fotoarchief op de website worden
door tijdgebrek dit seizoen geen nieuwe foto’s toegevoegd.
Het beheer van de website is een stuk eenvoudiger geworden ten opzichte van de eerdere website.
Dat komt goed uit, want dit seizoen is er slechts één webwoman om de website bij te houden. Dat
gaat meestal goed. De hosting van de website wordt ondergebracht bij een andere partij, zodat we
voor de website één (extern) aanspreekpunt hebben, zowel voor het ontwerp, als voor de techniek.
Social media
Jong Brabant heeft een eigen Facebookpagina en Twitter-account. Met name op Facebook worden
meer dan eens per week berichten geplaatst. Tijdens het seizoen krijgt de webwoman hulp voor
Facebook, zodat ook over de wedstrijden van ‘het eerste’ berichten op Facebook worden geplaatst.
Deze worden veelvuldig geliked. De berichten op Twitter worden ook automatisch geplaatst onder
‘nieuws’ in onze Jong Brabant clubapp.
Begin 2016 wordt een Instagramaccount van Jong Brabant gelanceerd
(https://www.instagram.com/jong_brabant). Mensen weten dat te vinden, we hebben rond de zomer meer dan 200 volgers, waaronder veel jonge spelers. De eerste foto krijgt 26 likes, die van Boy
bij het ondertekenen van zijn contract krijgt een record aantal likes van 45.
Status op 10 oktober 2016:
Aantal vrienden op Facebook : 2114
Aantal volgers op Twitter
: 596
Aantal volgers op Instagram
: 292

6. Financieel verslag van de penningmeester
De gegevens werden opgesteld door accountantskantoor “Verspeek en Mutsaers”.
In de Power Point Presentatie werd door de penningmeester, Roel van Zoggel, een
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overzicht met toelichting gegeven van de baten en lasten over het seizoen 2015-2016 en
de balans met een overzicht van bezittingen en schulden per 30 juni 2016.
In de ALV zijn geen vragen gesteld door leden m.b.t Balans en V & W rekening.

De bescheiden worden op verzoek van leden door Roel in de bestuurskamer ter inzage
gelegd.
7. Verslag kascommissie en verkiezing leden
Aan de Algemene Ledenvergadering
RKVV Jong Brabant,
Berkel-Enschot, 9 oktober 2016
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur
over het seizoen 2014 - 2015 onderzocht.
Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2015, sluitend met een positief vermogen van
€ 37.243,- en de resultatenrekening over het seizoen 2013 -2014, sluitend met een
positief resultaat van € 1.288 ,- 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 Verspeek & Mutsaers Accountants.
Plaats:

Berkel-Enschot

Datum:

13 oktober 2016

De leden van de kascommissie:
Naam: M. van Lin
Naam: W. Krist

Handtekening ………………………………
Handtekening ………………………………

Geen vragen vanuit de vergadering.
Opmerking notulant: het officiële document is gesigneerd en gearchiveerd.
8. Vaststelling begroting 2016-2017
Toelichting penningmeester
De contributie en de omzet van de kantine zijn hoger opgenomen.
De begroting wordt op verzoek van leden door de penningmeester ter inzage gelegd in de
bestuurskamer.
De ALV verleent hierna unaniem decharge voor het gevoerde beleid in zake
financiën en begroting.
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9. Vaststelling contributie 2017 – 2018
Het bestuur stelt een kleine verhoging voor van :

Senioren + € 7,50 per jaar
Jeugdleden + € 5,00 per jaar.

Motivatie :
Er is zeker het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in materialen ( pupillen doeltjes – ballenkarren en
ander trainingsmateriaal) We willen ook in de toekomst hiermee verder gaan. Daarom is het nodig
een nieuwe buffer te gaan vormen, ook gezien ontwikkelingen bij gemeente zoals het afschaffen van
jeugdsubsidie en de discussie over kunstgras en tarieven.
Het lijkt ons beter nu al maatregelen te nemen, terwijl het water nog niet aan de lippen staat.
Daarbij komt dat onze contributie lager ligt t.o.v. andere verenigingen zoals bv Gudok, Sarto en
SVSSS.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

10. Evaluatie doelen seizoen 2015 – 2016
1. JB 1 en 2 handhaven in huidige klasse : Uiteindelijk gerealiseerd.
2. Veel aandacht voor doorstroming junioren naar senioren. Team JB onder 23 jaar
Gerealiseerd. Zie ook huidige selectie.
3. Met onze jeugdteams het huidige hoge niveau behouden. Gerealiseerd.
4. Uitbouwen vrijwilligersbeleid en aandacht voor VOG verklaringen. Gerealiseerd.
Verdere uitbouw seizoen 2016 – 2017.
5. Aandacht voor het werven club scheidsrechters Doorgaand belangrijk proces.
6. Viering 70 jarig bestaan Gevierd.
7. Renoveren bestuurskamer Niet gerealiseerd. Middelen daarvoor zijn gebruikt voor
het vernieuwen van materiaal (pupillen doeltjes en ballenkarren).
8. Jeugdtoernooien nieuw leven inblazen Er zijn een paar leden opgestaan die CIE zullen
gaan vormen. Gaat naar komend seizoen.
Zeger Vugts: Het moet voor leden van seniorenteams verplicht worden wedstrijden van junioren
te fluiten.
Mark H. : moeilijk te realiseren; wat doe je als ze niet komen opdagen?
Bert vd W: Door een tekort zullen senioren zelf moeten gaan fluiten.

11. Formuleren doelen voor het seizoen 2016 - 2017
1. Veel aandacht voor werven club scheidsrechters.
2. Veel aandacht voor werving vrijwilligers. We hebben meer leiders nodig door nieuwe spelvormen.
3. Aandacht voor communicatie intern /extern. We hebben wel alles op een rijtje maar soms niet in
de juiste volgorde.
4. Renoveren bestuurskamer.
5. Jong Brabant 1 en 2 goed meedraaien in hun klasse, zonder naar beneden te
moeten kijken. Selectieteams Jeugd moeten acteren in hoofdklasse
6. Presentatie nieuw technisch beleidsplan.
7. Nieuwe actie : Scoren voor de club.
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12. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Bart Bos.
Bert vd W: Zoals jullie op de agenda hebben kunnen zien is onze secretaris Bart Bos vandaag niet
meer herkiesbaar. Als bestuur vinden we dat jammer, maar natuurlijk respecteren we zijn keuze. Bart
is immers ruim 10 jaar aktief geweest in onze vereniging en was de laatste jaren secretaris van ons
bestuur en daarvoor heeft hij Corne vd Pas nog van dienst geweest met oa. postverdeling. In het
bestuur hebben we Bart meegemaakt als een uitstekend secretaris en bestuurder, die zijn vele
werkzaamheden steeds uitstekend verrichtte. Daarnaast was Bart ook een fijne vent om mee te
besturen. Duidelijke mening, maar altijd bereid naar anderen te luisteren en te overleggen met
steeds een goed gevoel voor humor.
Namens JB wil ik Bart heel hartelijk bedanken voor het vele werk, dat hij voor ons heeft gedaan.
Naast Bart heeft zijn vrouw Irma inmiddels afscheid genomen van onze Spoco, waar ze vele jaren
belangrijk werk verrichtte. Ook Irma wil ik nog eens hartelijk bedanken voor haar inzet voor JB.
Bart , je weet , wat ik je namens JB mag gaan aanbieden. Immers jij verzorgde het afscheid van leden
al jaren. Nogmaals heel hartelijk bedankt en in de eerstvolgende HB vergadering gaan we als bestuur
nog even afscheid van je nemen.
Aftredend maar wel herkiesbaar: Roel van Zoggel.
Roel wordt door de ALV unaniem bij handopsteken herkozen: een meester in het beheer van onze
penningen.

13. Jong Brabander van het jaar 2014 - 2015 en benoeming erelid
Bert: In onze vereniging zijn heel veel mensen heel erg actief als vrijwilliger. Het is dan ook elk jaar
voor het bestuur een hele afweging, wie we willen benoemen tot Jong Brabander van het jaar. Ook
dit jaar waren er meer meerdere kandidaten. Na rijp overleg in het bestuur hebben we besloten om
tot Jong Brabander van het jaar te benoemen, de man, die zich met bijna alles binnen JB bezig houdt.
We denken aan de website, tv schermen in kantine, technische problemen, zoals douches, ondersteuning van onze vrijdagmiddag vrijwilligers, lid van vrijwilligers Commissie en ik vergeet vast nog
een aantal dingen. Jong Brabander van het jaar is : Michel van Lin, gefeliciteerd.

Op het feest van ons 70 jarig bestaan, hebben we aangekondigd op deze vergadering Jan
van Esch te willen voordragen als erelid.
Jan is de smeerolie in Jong Brabant. Hij is als leider betrokken bij JB 1, wedstrijdsecretaris
senioren en lid SECO, hij regelt scheidsrechters voor de senioren, is lid van de kleding materiaal Cie. Hij spoort verdwenen ballen op en nog veel meer.
Ook zijn vrouw Koos is actief bij JB voor de was en schoonmaak.
Het is duidelijk dat zonder Jan, JB niet zo goed zou functioneren.
Kunnen we deze voordracht met applaus aannemen of moeten we tot stemming overgaan?
Jan en alleman werden emotioneel door het aanhoudende applaus

14. Rondvraag
1. Mark H: Kunnen de jeugdspelers en JB meedenken om de ALV op te krikken?
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Bert vd W: We moeten toe naar een ander format voor de ALV. We trekken geen
volk meer. Meedenken, social media inzetten?, zo kan het niet langer.
2. Boy vd Bogaard: GVT stopt als hoofdsponsor. Is er nieuws over een opvolger?
Bert vd Wijngaard: we zijn er mee bezig. In de winterstop weten we meer.

15. Sluiting
Reeds na een uur, 21.30 uur, kan Bert de vergadering beëindigen en de aanwezige leden
een consumptie aanbieden aan de bar.
Bart Bos
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