Notulen Algemene Leden Vergadering HB Jong Brabant
22 april 2021 (Seizoen 2019/2020)
ONLINE 19.00 uur.
Notulant: Ronald Erven
Aanwezig:
1. B. van den Wijngaard
2. J. Verhoog
3. B. Snoeks
4. C. Luijbregts
5. Ö. Game
6. J. van Esch
7. V. van Straalen
8. J. van Straalen
9. C. van de Pas
10. C. Beerens
11. R. van Zoggel
12. W. van Pelt
13. M. Heerkens
14. T. Van Reusel
15. D. Vos
16. L. van Nieuwamerongen

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

C. Van Eijk
B. Peters
S. van Broekhoven
B. Vissers
RU. van der Bruggen
RI. van der Bruggen
B. Wasser
R. Denissen
M. van de Pas
M. Hamers
J. Louer
W. Schellekens
P. van Esch
A. van den Hul
D. Bouckaert

Afwezig met bericht van verhindering:
1. M. van den Hurk
2. E. van Rijsewijk
3. R. Erven
Agenda ALV 22 april 2021
1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 19.00 uur
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV 31 oktober 2019
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2019 – 2020
5. Verslagen commissies
6. Financieel jaarverslag penningmeester
7. Vaststelling begroting seizoen 2020 – 2021
8. Verslag kascontrolecommissie
9. Vaststelling contributie seizoen 2021 – 2022
10. Verkiezing bestuursleden
11. Rondvraag
12. Sluiting; streeftijd 20.30 uur
1. Opening
Allen hartelijk welkom op deze 74ste ALV van onze mooie vereniging. Vandaag een bijzondere ALV. Immers voor
de eerste keer in de geschiedenis van JB wordt de ALV digitaal gehouden. We hebben lang gewacht om toch te
kijken of het mogelijk was de ALV, zoals altijd in onze kantine te houden. Helaas was dat door de
coronamaatregelen niet mogelijk. Om de vergadering goed te laten verlopen, vragen we jullie allemaal de
microfoon uit te zetten tot je het woord krijgt. Vragen stellen kan via de chatfunctie, dringende vragen via handje
of duidelijk hand op steken.
Op de eerste plaats hartelijk dank aan Ronald en Roel 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.
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2. Vaststellen agenda
Geen mutaties voorgesteld.
3. Notulen ALV 31 oktober 2019
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
Het seizoen 2019/2020 was een seizoen, zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Begin maart kwamen
alle activiteiten plotseling stil te liggen. Geen trainingen, geen wedstrijden meer. Kantine en kleedkamers dicht.
Niemand van ons, die dat wilde, maar natuurlijk moesten we onze verantwoordelijkheid nemen en de opgelegde
maatregelen uitvoeren. We hoopten allemaal, dat na de zomervakantie we weer gewoon konden beginnen aan
het seizoen 2020/2021. Hoe anders zou dat gaan lopen. Na enkele wedstrijden onder veel beperkingen, geen
kleedkamers, kantine dicht, kwam ook seizoen 2020/2021 bijna volledig tot stilstand.
Deze ALV behandelt het seizoen 2019/2020, maar we zullen er natuurlijk niet aan kunnen/willen ontkomen om
ook soms te spreken over seizoen 2020/2021.
In het seizoen 2019/2020 konden we gelukkig eind april alweer beginnen met aangepaste trainingen. Veel dank
aan iedereen, die dat heeft mogelijk gemaakt. Het geeft weer eens aan, dat we een mooie vereniging zijn, waarin
vele vrijwilligers op diverse plaatsen actief zijn.
De kosten liepen voor een groot gedeelte door, maar gelukkig hebben we door gebruik te kunnen maken van
door de overheid ingestelde tegemoetkomingen, tevens heeft gemeente Tilburg geen veldhuur belast vanaf 10
maart t/m eind juli 2020. Ook KNVB heeft 2 maanden geen afdrachten ingehouden. Deze maatregelen kwamen
totaal op inkomsten/besparingen van ruim 20.000 Euro. Zonder deze voorzieningen hadden onze cijfers voor het
seizoen 2019/2020 er heel anders uitgezien, dan ze direct door Roel zullen worden gepresenteerd.
Dus hoewel deze ALV eigenlijk het seizoen 2019/2020 behandelt willen we graag jullie ook al informeren over de
huidige stand van zaken in het seizoen 2020/2021. Financieel staan we er goed op. Dankzij onze trouwe
sponsoren zijn de sponsorinkomsten binnengekomen zoals begroot. Onze leden bleven ons heel trouw en bijna
alle contributies werden betaald. We begrijpen, dat er nauwelijks activiteiten zijn geweest. Nadat competities
werden stil gelegd, hebben jeugdleden t/m 17 jaar gelukkig zonder beperkingen kunnen trainen en onderlinge
wedstrijden kunnen spelen. Dank aan trainers, leiders, die dat hebben mogelijk gemaakt. Voor de senioren was er
maar heel weinig mogelijk. Trainen in groepjes van 4 of zelfs 2 en geen wedstrijden. 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. We hopen nog steeds, dat er toch nog dit seizoen enkele wedstrijden in de
zogenaamde REGIO CUP kunnen worden gespeeld.
Ook in het seizoen 2020/2021 kunnen we weer gebruik maken van de door de overheid ingestelde regelingen.
Gemeente Tilburg heeft/gaat slechts de werkelijk gebruikte uren in rekening brengen en geen huur berekenen
over de periode van de lockdown 16 december 2020 t/m 28 april 2021. Hierdoor zien de voorlopige cijfers over
seizoen 2020/2021 er toch heel mooi uit. Onder agenda punt contributies, zullen we komen met een voorstel
voor onze huidige leden eenmalig de contributie voor het seizoen 2021/2022 aan te passen.
De sfeer in het bestuur was in deze bijzonere tijden heel goed. Allemaal werden we geconfronteerd met andere
problemen, dan die we gewoonlijk in een voetbalseizoen tegen kwamen. We hebben steeds geprobeerd om jullie
zo goed mogelijk geïnformeerd te houden via onze website, social media en mails. We hebben geprobeerd om
wijzigingen zo snel mogelijk in ons protocol aan te passen.
In het volgende agenda punt zal onze secretaris Ronald kort een aantal punten noemen, zoals opgesomd in de
verslagen van de diverse commissies.
Het is een goed gebruik om in deze ALV even stil te staan bij alle Jong Brabanders, die niet meer onder ons zijn.
Dit jaar moesten wij op 27 januari afscheid nemen van ons erelid Sjef Moonen. Sjef heeft heel veel voor jong
Brabant betekend. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Graag willen we hem en allen, die van ons zijn heen
gegaan en Jong Brabant een warm hart toedroegen met een moment stilte herdenken.
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Ook voor JB 1, o.l.v. Boy vd Boogaard kwam een mooi seizoen 2019/2020 plotseling ten einde. Ze behaalden het
eerste periodekampioenschap, maar helaas het toetje van de nacompetitie werd niet gespeeld. Een grote
teleurstelling voor hen allemaal. Ook JB 2 wist onder leiding van Eric Oeben een periode te behalen, maar ook
voor hen en alle andere teams eindigde het seizoen op zo’n abrupte wijze.
Natuurlijk was het stil leggen van de competities voor alle jeugd en seniorenteams een grote teleurstelling.
Bij zowel jeugd als senioren is het moeilijk om 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.
We hebben bij JB al veel vrijwilligers in allerlei commissies. Zonder hen zou JB niet kunnen draaien. Extra handen
kunnen we nog steeds overal gebruiken. Dus schroom niet om contact met ons op te nemen.
Met de gemeente Tilburg was ook dit jaar de samenwerking goed. We bereikten met gemeente een
overeenkomst voor het plaatsen van de blaashal op het achterste gedeelte van veld 2. Om het accommodatie
verlies op te vangen zou het huidige veld 5 van kunstgras worden voorzien. Door een nieuwe discussie over
schadelijke milieueffecten van de rubber korrels, is gemeente nog niet begonnen met de aanleg van zowel het
kunstgras als ook het plaatsen van de blaashal.
Wel werd in dit “rare” seizoen de verbouwing van de bestuurskamer afgerond. Het resultaat mag er zijn veel dank
aan Örjan Game voor de voortreffelijke begeleiding van het geheel.
We beschikken over goed en voldoende trainingsmateriaal. Graag nogmaals aandacht van alle trainers om daar
goed mee om te gaan en weer juist terug te zetten in materiaal hok.
Afgelopen seizoen werd bij Jong Brabant passend voetbal geïntroduceerd. We zijn blij, dat er nu ook bij JB plaats
is voor passend voetbal.
Helaas kozen een aantal selectiespelers ervoor om al heel jong op zondagochtend in een van onze lagere teams te
gaan spelen. Gelukkig werd selectie door de overgekomen jeugdspelers weer op sterkte gebracht.
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. Het aantal seniorenteams groeit.
We zullen aandacht moeten hebben voor het feit, dat er een steeds grotere belangstelling is voor seniorenvoetbal
op zaterdag. We hebben inmiddels contact met KNVB en andere clubs om te kijken hoe daar mee om te gaan.
Ondank de jeugdige leeftijd van onze selectie, hopen we toch met zowel JB 1 als 2 lekker mee te gaan draaien in
onze klassen.
In media en politiek wordt de discussie over rookvrije sportclubs en gezonde kantine volop gevoerd. Ook de
gemeente Tilburg ziet graag, dat daar bij de clubs meer aandacht voor komt. In ons bestuur hebben wij daar al
over gesproken, maar we hebben nog geen beleid geformuleerd.
Mede door aanstaande wetwijzigingen hebben we het voornemen om onze statuten te gaan aanpassen aan de
huidige tijd. Laatste aanpassing is alweer uit 2003. We hopen op de ALV van volgend jaar een voorstel te doen.
Natuurlijk bestaan we binnenkort 75 jaar. De Jubileum Commissie zal later deze vergadering nog nadere
mededingen over doen.
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 de eerste dinsdag van de maand. Maak een afspraak via onze secretaris
Ronald.
Bert van den Wijngaard, voorzitter.
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5. Verslagen secretaris en commissies
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

Pupillen

271

232

259

238

264

250

Junioren

214

250

240

215

220

215

Subtotaal jeugd

485

482

499

453

484

465

Jaarlijkse stijging

0%

-1%

4%

-9%

7%

-4%

Voetballende leden

186

207

190

209

223

239

EL, LvV, RL

74

69

70

68

72

74

Subtotaal senioren

260

276

260

277

295

313

Jaarlijkse stijging

0%

6%

-6%

7%

6%

6%

Voetballende leden

72%

75%

73%

75%

76%

76%

Totaal generaal

745

758

759

730

779

778

Jaarlijkse stijging

0%

2%

0%

-4%

7%

0%

Stijging t.o.v. 2015

0%

2%

2%

-2%

5%

3%

Senioren

Opmerkingen:
 Het totale aantal is in het afgelopen jaar gelijk gebleven.
 Het aantal pupillen is het laatste jaar gedaald met 14 en het aantal junioren gedaald met 5. De Senioren
zijn daarentegen gestegen met 18.
Conclusie: We een springlevende vereniging met een stabiel ledenbestand.
Ronald Erven,
Secretaris JB
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Technische Commissie:
Wij zijn het afgelopen jaar gestart met een aanvulling, Marnick Muskens in de Technische Commissie.
Verder hebben we dit jaar veel aandacht geschonken aan de overgang van de junioren naar de senioren. Dit
wordt steeds belangrijker om zo de vergrijzing bij de senioren tegen te gaan. De groep junioren welke elk jaar
overgaat naar de senioren zal de komende jaren steeds groter gaan worden. Het is de bedoeling om dit de
komende jaren verder uit te bereiden om zo de overgang naar de selectie makkelijker te gaan maken.
Verder hebben we het afgelopen jaar veel aandacht kunnen schenken aan de jongste jeugd. Bart Peters heeft
daar veel werk verzet met een aantal goede vrijwilligers/trainers. De organisatie staat goed en dat is ook nodig
gezien de groei de we de komende jaren gaan door maken.
Verder is het weer gelukt om voldoende trainers te krijgen. Alle trainers hartelijk dank voor jullie inzet en passie.
Kees Pellis is onze nieuwe trainer voor de JO19-1 en de opvolger van Leon Pompen.
We zijn reeds enkele jaren bezig met een 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 en te
koppelen met het camera/videosysteem.
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.
Kleding Commissie:
Uitgifte kleding en materialen begin van seizoen prima verlopen, slechts enkele jassen en trainingspakken aan
moeten schaffen.
Er zijn nieuwe ballen aangeschaft voor de diverse leeftijdsgroepen.
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 trekken aan trainers en leiders om hun spullen in te leveren. Dit kan altijd beter.
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 denken na over uitgifte kleding bij een dependance in Udenhout (wordt ’t
Atelier) en verkoop via de website. Dit zal op korte termijn in uitvoer worden gebracht.
Met vriendelijke groet,
Geert-jan Kolsteren, voorzitter Kledingcommissie
Jan van Esch
Sponsor Commissie:
De sponsorcommissie kijkt terug op een bijzonder jaar, waarin we door Corona niet of nauwelijks activiteiten
hebben kunnen organiseren voor onze sponsoren.
Er is over het seizoen 2019-2020 voor een bedrag van € 32.136 aan sponsorgelden binnengehaald. Dat is een
mooie opbrengst, maar wel behoorlijk lager dan de opbrengst in het seizoen 2018-2019 toen er nog rond de €
38.000 is opgehaald. Wat we zien is dat een aantal middelgrote sponsoren zijn gestopt dan wel behoorlijk minder
zijn gaan sponsoren. Enkele sponsoren zijn in het geheel gestopt en een paar hebben hun sponsorbijdrage
verlaagd.
Onze belangrijkste doelstelling voor 2019-2020 was de verjonging van onze de sponsorcommissie. Bij voorkeur
leden met kinderen, die voetballen in de laagste jeugd. Daarbij zou het fijn zijn dat deze vrouw of man betrokken
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is bij onze jongste jeugd en een mooi netwerk heeft waarin zij of hij, indien nodig met ondersteuning, nieuwe
sponsoren kan benaderen.
We zijn blij om op dit punt te kunnen melden dat we twee nieuwe leden in onze commissie hebben kunnen
verwelkomen, namelijk: Kim van der Zande en Joris van Caulil. Beiden hebben een kind dat voetbalt in de lagere
jeugdelftallen. Naast deze nieuwe leden, bestaat de sponsorcommissie nu uit Thijs Blom, Hans Janssen, Ed van
Schie, Rob Haenen en Remi van Liempd. Binnen de commissie hebben we een taakverdeling gemaakt, namelijk:
1. Beheren sponsorbestand en verzorgen facturatie Rob Haenen en Thijs Blom
2. Beheer sponsorkleding en sponsoruitingen
Ed van Schie, Joris van Caulil en Kim van der Zande
3. Organisatie sponsorevenementen
Hans Janssen en Remi van Liempd
Het idee is binnen de sponsorcommissie ontstaan om binnenkort onze sponsoren aan te schrijven en hen te
bedanken voor de steun, ook in deze coronatijd. Daarnaast gaan we kijken naar sponsormogelijkheden rondom
het 75-jarig bestaan.
Namens de sponsorcommissie
Thijs Blom en Remi van Liempd
Bar Commissie:
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
Algemeen
Het seizoen 2019-2020 gaat de boeken in als een jaar waar een abrupt einde aan is gekomen in Maart ’20. De
laatste maanden van het seizoen heeft de overheid besloten dat alle sportkantines gesloten moesten blijven
i.v.m. het Corona Virus.
Barbeheer en personeel
Jack Becx was bezig aan zijn 1e volledige seizoen als barbeheerder. Vol enthousiasme zijn Jack en personeel aan
het seizoen begonnen. In de keuken worden leuke nieuwe producten verkocht o.a. portie saté, frietje stoofvlees
en uitsmijters. Achter de bar wordt menig pilsje getapt en koffie ingeschonken. We zien als bestuur dat Jack
geniet van het werk en het praatje met de JB-ers/klanten aan de bar. Helaas was het gezellige seizoen in maart
afgelopen. Onder het personeelsbestand was weinig verloop.
Inkoop
Wederom koopt Corné van de Pas met ondersteuning van Rens van Kappel wekelijks in bij onze vaste
leveranciers.
Omzet en inkoopkosten
Tot aan maart waren we bezig aan zeer goed seizoen. De omzet was al op het niveau van het complete seizoen
2018-2019, dus uiteindelijk zou het resultaat zonder Corona een positieve wending hebben gehad.
Vrijwilligers
Op de clubavond, zaterdag en zondag worden er regelmatig vrijwilligers ingezet. Dit heeft ons team enorm
ondersteund waarvoor namens het bestuur onze hartelijke dank.
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Activiteiten
Afgelopen seizoen zijn er weer diverse activiteiten geweest o.a. 1 super Sunday, de seizoen opening en een
nieuwjaarsreceptie. Allemaal leuke en goede initiatieven.
Verzoek
Wanneer iemand zich geroepen voelt om de barcommissie op wat voor manier 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
Barcommissie Jong Brabant
Scheidsrechters Commissie:
In het seizoen ‘19/’20 is de scheidsrechterscommissie nieuw leven ingeblazen. Maurice Deckers heeft na een
aantal jaar trouwe dienst afscheid genomen, waarna Gijs van Wees zijn plek in heeft genomen. Daarbij is er een
groepsapp opgestart met een aantal begeleiders. Daarin wordt afgesproken wie er op zaterdag aanwezig is om de
jonge scheidsrechters waar nodig te ondersteunen, om te voorkomen dat jongens stoppen vanwege een gebrek
aan begeleiding zoals in het verleden helaas is gebeurd. Dit is i.v.m. de Covid-19 pandemie begrijpelijk op een
lager pitje komen te staan. Wel hopen we op nog wat extra hulp op dit vlak zodat er een schema kan worden
gemaakt waardoor men maar 2 keer per seizoenshelft een ochtend/begin middag ‘begeleidersdienst’ heeft.
Ook is er begonnen met vrijwilligersvergoedingen, 5 euro voor (jonge voetballende) jeugdscheidsrechters en 10
euro voor de (overige) senioren arbiters.
Na de start van de ‘vernieuwde’ scheidsrechterscommissie hadden 4 nieuwe scheidsrechters zich aangemeld en
zijn de verenigingscursus gaan volgen, waarmee het totale aantal van (voetballende) jeugdscheidsrechters op zes
was gekomen. Deze jongens hebben in het seizoen ‘19/’20 (ook i.v.m. de Covid-19 pandemie) gezamenlijk 36
wedstrijden kunnen fluiten.
Na de zomer is er een scheidsrechter weggevallen, terwijl een nieuw talent zichzelf had aangemeld waarmee in
de eerste seizoenshelft van ‘20/’21 in zeven speelronden (i.v.m. de Covid-19 pandemie) toch 26 wedstrijden zijn
gefloten in de jongste categorieën (JO11 t/m JO13 en incidenteel JO14). Daarmee hebben we bijna elke wedstrijd
in die categorieën (tot 11:30/13:00) kunnen voorzien van een scheidsrechter, waarbij zelfs een aantal jongens een
week hebben moeten overslaan aangezien er niet genoeg wedstrijden waren. Dat is een fantastische
ontwikkeling.
De ‘problemen’ beginnen (conform de trend van de afgelopen jaren) vanaf de middag. Daar blijkt dat er nog altijd
veel wedstrijden zijn die het zonder aangestelde scheidsrechter moeten doen, waardoor leiders de fluit ter hand
moeten nemen. In het seizoen ‘19/’20 hebben we de beschikking gehad over acht scheidsrechters, die
gezamenlijk 72 wedstrijden hebben kunnen fluiten. In de eerste seizoenshelft van ‘20/’21 waren dit 24
wedstrijden, verdeeld over 10 arbiters (één nieuwe en één teruggekeerde). Bijna de helft van de wedstrijden in
de middag heeft het helaas moeten doen zonder scheidsrechter. Inmiddels heeft zich in deze categorie ook een
nieuwe scheidrechter gemeld (vanuit de senioren). Hij zal de cursus gaan volgen en kan i.v.m. zijn werk het begin
van de middag mee invullen (11:30 tot 13:00/14:45).
De cursussen staan vooralsnog op ‘hold’, maar zodra meer bekend is zullen we de nieuwe aanwas gaan
aanmelden.
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Al met al zijn wij als scheidsrechterscommissie erg tevreden over de afgelopen anderhalf jaar, en we hopen deze
lijn door te zetten.
Scheidsrechterscommissie Jong Brabant
Joey van Straalen
Gijs van Wees
Senioren Commissie:
Afgelopen seizoen hadden we 12 seniorenteams, 11 op zondag, (10 heren en 1 damesteam) en 1 veteranenteam
op zaterdag. Na vele inspanningen is het (eindelijk) gelukt om een vrouwenelftal op te richten. Dit is natuurlijk
een fantastische ontwikkeling! Bedankt aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen.
Aangezien het seizoen plotseling ten einde kwam, is er niemand kampioen geworden. Totdat het seizoen
onverwachts eindigde hadden we een stabiel seizoen zonder grote excessen.
Gaag wil ik nog even alle scheidsrechters, maar ook Frans Wubben, Jan van Esch, Vincent van Straalen, Cees
Brouwers, Frans Hamers en Wil Wolfs bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen!!
Namens de SECO.
Peter van Esch
Webteam:
Zoals in voorgaande seizoenen heeft het webteam in het afgelopen seizoen onder andere de site gevuld,
binnenkomende vragen beantwoord en/of doorgestuurd naar de juiste personen en voorkomende technische
problemen opgelost.
Gebruik emailadressen loopt niet lekker. Er zijn problemen met forwarding. Vraag is of dit probleem opgelost
moet worden.
Levendigheid in informatieverstrekking in algemene zin binnen de vereniging is op een laag pitje komen te staan.
Planning huidig seizoen:
Updaten van de site.
Verder stimuleren gebruik Jong Brabant mailadressen. Hiermee wordt het probleem met forwarden meteen
verholpen.
Wens in algemene zin:
Inzichtelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is en welke samenwerking er tussen de verschillende
commissies is.
Leden met bepaalde activiteiten persoonlijk informeren/uitnodigen (in plaats van alleen melding op social media).
Namens Webteam
Michel van Lin en Ingrid Smeeman
Van andere commissies hebben we geen verslag mogen ontvangen.
6. 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, Roel van Zoggel, een overzicht met toelichting gegeven van de baten
en lasten over het seizoen 2019-2020 en de balans met een overzicht van bezittingen en schulden per 30 juni
2020.
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Toelichting door Roel van Zoggel, penningmeester.
 Geen investeringen gedaan dit jaar.
 Toename van de post ‘Te betalen bedragen’ wordt bij aanvraag nader toegelicht.
 Voorziening accommodatiekosten afgenomen i.v.m. verbouwing bestuurskamer.
 Reserve van de vereniging stijgen met 11.907 euro.
 Kantine heeft een goede brutomarge gedraaid, nagenoeg gelijk met 3 maanden sluiting kantine.
De bescheiden worden op verzoek van leden door de penningmeester in de bestuurskamer ter inzage gelegd.
7. Vaststelling begroting seizoen 2020 -2021
Toelichting penningmeester
Voorzichtig een verlies opgenomen van € 7. De post sponsoring wordt met € 8.000 verlaagd en de post kantine
wordt met € 12.500 verlaagd ten opzichte van de begroting van vorig jaar. De totale lasten worden verlaagd met
€ 8.000.
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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8. Verslag kascontrolecommissie
Aan de Algemene Ledenvergadering
RKVV Jong Brabant,

Berkel-Enschot, 4 april 2021

Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het
seizoen 2019 - 2020 onderzocht.
Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2020, sluitend met een positief vermogen van
€ 65.147,- en de resultatenrekening over het seizoen 2019 - 2020, sluitend met een positief resultaat van
€ 11.907,- 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:

4 april 2021

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 tweede jaar) en S. Van Broekhoven
(voor het derde jaar)
9. Vaststelling contributie seizoen 2021 – 2022
Het bestuur stelt een verlaging van de contributies voor i.v.m. de meevallers door corona. Voor volgend seizoen
wordt dit:
• Senioren van €182,50 eenmalig naar € 91
• Junioren van € 156,50 eenmalig naar € 125
• Pupillen van € 141,5 eenmalig naar € 113
• Mini’s blijft € 52,50
• Rustend lid blijft € 33
Deze meevallers zijn ontstaan door niet doorberekenen van een gedeelte van de huur van de velden door de
gemeente en het ontvangen van TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) door de omzetdaling van de kantine.
Het voorstel van de contributieverlaging wordt aangenomen door alle aanwezige leden.
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10. Verkiezing bestuursleden
Roel van Zoggel, aftredend en niet herkiesbaar
Mark Heerkens, aftredend en herkiesbaar
Michiel v.d. Pas, aftredend en herkiesbaar
Kandidaten bestuursverkiezing :
Simon van Broekhoven, kandidaat gesteld door bestuur.
Mark, Michiel en Simon worden unaniem door de ALV herkozen of gekozen.
Daarna volgt het afscheid van Roel van Zoggel. Roel heeft 12 jaar de functie van penningmeester ingevuld,
daarvoor hartelijk dank.
11. Verkiezing voorzitter
Bert van den Wijngaard, aftredend en herkiesbaar
Bert wordt unaniem door de ALV herkozen.
12. Jong Brabander van het jaar
Natuurlijk hebben we ook in dit seizoen weer meerdere kandidaten om Jong Brabander van het jaar te maken.
Echter hebben we dit seizoen besloten om alle leden Jong Brabander van het jaar te maken. Daarmee willen we
als bestuur onze dankbaarheid uitspreken naar jullie allemaal voor jullie trouw aan de club en begrip voor de
situatie.
13. Rondvraag
René van Broekhoven:
René wil een compliment geven aan het bestuur hoe zei invulling hebben gegeven aan het afgelopen jaar.
René maakt ook nog een opmerking over de nieuwe afrastering rond de voetbalvelden en de weinige poortjes die
er zijn. Bert antwoord dat de gemeente de nieuwe afrastering heeft geplaatst zoals ze dat overal doen bij de
gemeente Tilburg. Per veld is nu 1 poortje om de bal te gaan halen, echter zitten deze poortjes nu vaak op slot. Er
worden een paar sluizen meer geïnstalleerd en op de poortjes komen dezelfde cilinders en worden aan de
trainers sleutels uitgedeeld.
14. Sluiting; streeftijd 20.30 uur
Reeds na één uur, 20:00 uur, kan Bert de eerste digitale vergadering sluiten. Hij bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid en hoopt iedereen volgende ALV weer gewoon in de kantine te verwelkomen. Wij als bestuur zijn
altijd aanspreekbaar. Schroom niet om naar ons toe te komen met vragen.
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