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Aanwezig:  
1. B. van den Wijngaard 
2. R. Erven 
3. M. van Lin 
4. J. Klijn 
5. Ö. Game 
6. J. van Esch 
7. V. van Straalen 
8. J. van Straalen 
9. C. van de Pas 
10. J. Geraads 
11. R. van Zoggel 
12. W. van Pelt 
13. J. Ooms 
14. Y. Pagie 
15. G. van Zeeland 
16. L. Robben 

17. W. Krist 
18. J. Strijbosch 
19. S. van Broekhoven 
20. B. Vissers 
21. R. van Rulo 
22. M. Heerkens 
23. R. van de Bruggen 
24. I. Smeeman 
25. J. Bertens 
26. M. van de Pas 
27. T. van Reusel 
28. T. Haans 
29. P. van Esch 
30. H. Janssen 
31. C. Beerens 

 
 
Afwezig met bericht van verhindering: 

1. D. Bouckaert 
2. M. van Woensel 

 
Agenda ALV 25 oktober 2018 

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.30 uur 
2. Vaststellen agenda  
3. Notulen ALV 26 oktober 2017 
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2017 – 2018 
5. Verslagen commissies 
6. Financieel jaarverslag penningmeester 
7. Vaststelling begroting seizoen 2018 – 2019 
8. Verslag kascontrolecommissie 
9. Vaststelling contributie seizoen 2019 – 2020 
10. Verkiezing bestuursleden 
11. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2018 
12. Rondvraag 
13. Sluiting; streeftijd 22.00 uur 

 
1. Opening  
Allen hartelijk welkom op deze 72ste ALV van onze mooie vereniging. Ook dit jaar zullen de verslagen in een 
kortere vorm worden gepresenteerd. Natuurlijk zijn de onderliggende stukken voor belangstellenden in te zien. 
Op de eerste plaats hartelijk dank aan Ronald en Roel voor het voorbereiden van deze vergadering. 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. Vaststellen agenda 
Geen mutaties voorgesteld. 
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3. Notulen ALV 26 oktober 2017 
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 2017 - 2018.  
JB is een mooie vereniging, waarin veel bekwame vrijwilligers in diverse commissies heel veel werk verzetten. 
De sfeer in het bestuur was goed, al waren er natuurlijk de gebruikelijke discussies. 
In het volgende agenda punt zal onze secretaris Ronald kort een aantal punten noemen, zoals opgesomd in de 
verslagen van de diverse commissies. Mark Heerkens zal de hoofdpunten straks noemen uit het afgelopen 
seizoen van onze bloeiende jeugdafdeling.  
Het is een goed gebruik om in deze ALV even stil te staan bij alle Jong Brabanders, die niet meer onder ons zijn. 
Graag willen we hen, die van ons zijn heen gegaan en Jong Brabant een warm hart toedroegen en met een 
moment stilte herdenken. 
Positief was het presteren van JB 1 o.l.v. Boy v.d. Boogaard. Op de laatste wedstrijddag wisten zij een plaats in de 
in de nacompetitie te bereiken. Na een spectaculaire wedstrijd bleek GSBW net iets gelukkiger. JB 2 wist zich 
onder leiding van Frank van Straalen heel goed in de huidige klasse te handhaven. 
Heel positief, was dat we aan het begin van dit seizoen 2 nieuwe senioren elftallen konden verwelkomen. Door 
inspanning van velen, lijkt de doorstroming van jeugd naar senioren te gaan lukken. 
We hebben in onze vereniging al heel veel vrijwilligers. Maar toch zien we, dat we in sommige CIE’s handen 
tekortkomen. Groot probleem zijn het kleine aantal club scheidsrechters en begeleiding van jonge 
scheidsrechters.  
Afgelopen seizoen deelde Petra van Straalen ons mede, dat ze moest gaan stoppen als kantine beheerster.  Met 
dank aan veel vrijwilligers, die o.l.v. Corné van de Pas tijdelijk het ontstane hiaat wilden invullen. Gelukkig vonden 
we spoedig in de persoon van Corinne van Beers en goede vervangster voor Petra. Graag willen we nogmaals 
Petra hartelijk bedanken voor het vele goede werk, dat ze voor JB heeft gedaan.  
Helaas moest Jan Muskens ons laten weten, dat hij wegens ziekte zijn werkzaamheden voor JB niet kon 
voortzetten. Met extra inzet van Jan van Esch, Rob van Dun, Cees Brouwers en Frans Hamers werd het hiaat tot 
eind van het vorig seizoen ingevuld. Gelukkig is Jan nu weer wat opgeknapt, maar het was niet mogelijk om al zijn 
werkzaamheden weer op te pakken. We verwachten nu van al onze trainers, dat het materiaal netjes terug wordt 
gezet in het materiaal hok. Helaas is de medewerking niet altijd even groot. Laten we dit probleem ook samen 
oplossen. 
Met de gemeente Tilburg was de samenwerking redelijk tot goed. Onze velden 2 en 3 zijn compleet gerenoveerd. 
Veel dank aan Bennet om in de maanden april, mei en juni toch alle wedstrijden door te laten gaan op 2 velden 
minder. De gezamenlijke voetbalverenigingen in Tilburg voeren op dit moment overleg met de gemeente, hoe om 
te gaan met de opstallen (kleedkamers-kantines) op de verschillende sportparken. Dit was tevens oorzaak, dat wij 
dit seizoen even pas op plaats hebben moeten maken met de verbouwing van onze bestuurskamer. We hopen 
echter dit seizoen dit te kunnen afronden. 
Aan het begin van dit seizoen is ons video analyse systeem geïnstalleerd. In de vakantie maanden moesten nog 
een groot aantal zaken worden geregeld, waaronder het graafwerk tijdens tropische omstandigheden. Dank aan 
allen die hieraan hebben meegeholpen.  Ik hoop, dat we goed gebruik van dit systeem gaan maken en het zal 
bijdragen aan de technische ontwikkeling binnen ons clubke. 
Natuurlijk moeten we op dit moment weer naar voren kijken. 
Na overleg met jeugdcommissie hebben we besloten onze organisatie wat aan te passen. Onder het 
hoofdbestuur komt nu een jeugdbestuur een daaraan gekoppeld de commissies die zich veel bezighouden met 
het jeugdvoetbal. Dit is uitdrukkelijk bedoeld om zo de commissies meer te ondersteunen en ze nog dichter bij 
het jeugdvoetbal te brengen. 
In de toekomst zouden we eigenlijk op dezelfde wijze met een seniorenbestuur willen gaan werken. Indien je daar 
een rol in zou willen spelen, neem dan even contact met ons op. 
Het hoofdbestuur zou zich dan wat meer kunnen gaan bezighouden met echt algemene zaken en beleid.Aan het 
eind van afgelopen seizoen werd de wet op de persoonsgegevens in Europa van kracht (AVG Algemene 
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Verordening Gegevensverwerking) Op onze site is inmiddels de privacyverklaring geplaatst. Veel dank aan Alwin 
Wierks die ons erg goed heeft geholpen.  
Ook dit seizoen hopen we dat onze selectie jeugdteams zich in de huidige hoge klassen weten te handhaven en 
hopen we dat de andere teams weer kampioenschappen kunnen vieren. Er zal aandacht moeten blijven voor het 
opleiden van onze jeugdtrainers. 
Aan het eind van het afgelopen seizoen werd er een open ochtend georganiseerd voor de jongste voetbal jeugd 
van Berkel-Enschot. Het was een heel groot succes. We begonnen dit nieuwe seizoen met ongeveer 30 mini’s. 
Veel dank aan de initiatiefnemers Rudy van de Bruggen en Bart Peters. 
Ook werd aan het eind van het afgelopen seizoen de voorbereidingen gestart voor opzetten van aangepast 
voetbal bij Jong Brabant. De initiatiefnemers Ralf en Agnes Denissen ondersteund door Jan van Esch spraken een 
aantal malen met o.a. gemeente Tilburg. Het heeft geresulteerd, dat er inmiddels op woensdagmiddag trainingen 
voor aan aantal enthousiaste jongelui plaatsvinden. 
Bij de senioren hopen we, dat JB 1, ondanks de wel heel zware indeling, toch een gooi zal doen naar een periode 
of plaats in de nacompetitie. Voor JB 2 hopen we minimaal op een handhaving in de huidige klasse. 
De aandacht voor doorstroming jeugd naar senioren zal moeten blijven. 
Renovatie bestuurskamer, dit jaar dus uitgesteld, zullen we moeten realiseren. 
Laten we met z’n allen hieronder onze schouders zetten, Immers Jong Brabant zijn we samen. 
 
Bert van den Wijngaard, voorzitter. 

 
5. Verslagen secretaris en commissies 
 
Onderstaand het ledenbestand van de laatste jaren. Als uitgangspunt is elk jaar 1 september gepakt. 
 

 
 
Opmerkingen: 

 Het totale aantal is in het afgelopen jaar ligt gedaald. 
 Het aantal pupillen is het laatste jaar gedaald met 21 en het aantal junioren gedaald met 25. Daarentegen 

zijn de senioren gestegen met 19. 
 Vorig jaar was nog een daling te zien bij de voetballende senioren en nu weer terug op het niveau van 

2016. 

Ledenbestand per 1 sept 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pupillen 260 285 282 290 266 271 232 259 238

Junioren 116 111 122 135 182 214 250 240 215

Subtotaal jeugd 376 396 404 425 448 485 482 499 453

Jaarlijkse stijging 0% 5% 2% 5% 5% 8% -1% 4% -9%

Senioren   

Voetballende leden 199 187 188 199 196 186 207 190 209

EL, LvV, RL 68 70 63 53 74 74 69 70 68

Subtotaal senioren 267 257 251 252 270 260 276 260 277

Jaarlijkse stijging 0% -4% -2% 0% 7% -4% 6% -6% 7%

Voetballende leden 75% 73% 75% 79% 73% 72% 75% 73% 75%

  

Totaal generaal 643 653 655 677 718 745 758 759 730

Jaarlijkse stijging 0% 2% 0% 3% 6% 4% 2% 0% -4%

Stijging t.o.v. 2010 0% 2% 2% 5% 12% 16% 18% 18% 12%
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Conclusie: we zijn een springlevende vereniging met een redelijk stabiel ledenbestand. 
 
Ronald Erven, 
Secretaris JB 
 
Jeugd Commissie: 

• In het seizoen mooie resultaten behaald, verschillende kampioenen. 
• Absoluut hoogtepunt dit seizoen de bijna promotie van JO19-1 naar 4de divisie. 
• Elk jaar 3 a 4 goede spelers door naar het 1e van Jong-Brabant. 
• Jeugd Commissie wil meer structuur in de diverse commissies. Jeugd Commissie wordt een Jeugdbestuur. 

Dit jeugdbestuur valt direct onder het hoofdbestuur. Commissies die ergens mee zitten kunnen bij het 
Jeugdbestuur terecht.  

 
Met vriendelijke groet,  
Mark Heerkens 
 
Technische Commissie: 

 Trainingen het blijft een hele klus om elk team 1x per week op het kunstgras te laten trainen. 
 Het is lastig om voor elk team een trainer te vinden. We zijn aangewezen op vrijwilligers (ouders). 
 Invoering nieuwe spelvormen bij de pupillen (6x6). 
 Aanschaf videoanalyse systeem kunstgrasveld. 
 Rudy van de Bruggen heeft een trainerscursus gevolgd. Er zijn binnen Jong Brabant mogelijkheden om 

een cursus te volgen. 
 Mooie prestaties van veel teams. Diverse kampioenschappen. Kampioenschap van de JO11-1 en het bijna 

promoveren van de JO19-1. 
 JO15-1 helaas gedegradeerd uit de hoofdklasse. 
 Steeds meer jeugdspelers worden aan de selectie van JB 1 en 2 toegevoegd. Dat is heel goed voor de 

toekomst van JB. 
 Als laatste wil ik iedereen bedanken van de TC voor de prettige onderlinge samenwerking! 

Met vriendelijke groet, 
William van Pelt 
 
Sponsor Commissie: 
De sponsorcommissie kijkt terug op een goed jaar en we zijn ook optimistisch gestemd over het nieuwe jaar.  
De facturen zijn alweer verstuurd en de penningmeester ziet de gelden weer binnenkomen.De opbrengst blijft 
stabiel en daar zijn we natuurlijk blij mee. Voor februari hebben we weer een sponsoractiviteit gepland. 
Ons belangrijkste punt is het volgende: wij zoeken voor de spoco een nieuw lid. Belangrijk is dat deze vrouw of 
man betrokken is bij onze jongste jeugd en een mooi netwerk heeft waarin zij of hij, indien nodig met 
ondersteuning, nieuwe sponsoren kan benaderen. 
Wie van jullie aanwezig op deze jaarvergadering kan ons aan namen helpen die wij als spoco vervolgens kunnen 
benaderen. Heb jezelf interesse: kan natuurlijk ook! 
Daarvoor kunnen jullie bellen met Thijs Blom op 013-531846 of een mail sturen naar sponsoren@jongbrabant.nl 
De spoco is een leuk team actieve mensen en met een beperkte tijdinvestering kun je een mooie bijdrage leveren 
aan een gezond JB! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Thijs 
Bar Commissie: 
Doel van de bar commissie 
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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 
 
Barbeheer 
Begin december 2017 heeft Petra van Straalen aangegeven te stoppen met het barbeheer. Vanaf 2013 heeft 
Petra het barbeheer op zich genomen.  
 
Petra namens de barcommissie en bestuur nogmaals hartstikke bedankt voor jouw tomeloze inzet, passie en 
meer dan 100% betrokkenheid voor de vereniging. 
 
Na een overgangsperiode van ca. 3 maanden waarin Corné van de Pas bereid is gevonden te helpen met o.a. 
inkoop en planning van personeel hebben we een nieuw vrouwelijk persoon gevonden voor het barbeheer; 
Corinne van Beers. 
 
Jong Brabant heeft met een paar kandidaten gesproken voor deze functie. Corinne komt van buiten de vereniging 
en heeft de eerste paar maanden een hoop nieuwe gezichten leren kennen. Corinne succes en veel ‘werk en 
horeca’ plezier bij de club.  
 
Personeel 
Nog steeds is er behoefte aan enthousiast personeel achter de bar en in de keuken. Het tekort aan kantine 
personeel is overigens niet alleen bij ons maar ook bij een aantal andere verenigingen in de regio. 
 
Inkoop  
Corné van de Pas doet vanaf januari 2018 de wekelijkse inkoop van producten bij onze vaste leveranciers.  
 
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.   
 
Clubhuis 
In de zomerstop en begin van het seizoen was de reeds ingeplande noodzakelijke verbouwing van de keuken. 
Apparatuur is grotendeels vervangen, leiding- en tegelwerk is aangepast.   
 
Activiteiten    
Afgelopen seizoen zijn er weer diverse activiteiten geweest o.a. 2 super Sundays, de seizoensafsluiting en een 
nieuwjaarsreceptie in combinatie met een winterbarbecue. 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 
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Kleding Commissie: 
Uitgifte kleding en materialen begin van seizoen prima verlopen, geen tekorten in jassen, trainingspakken e.d. We 
hebben zelfs nog jassen in voorraad. 
Met dank aan Jumbo actie en Jan van Esch hebben we serieus veel materialen (m.n. ballen) verdiend met deze 
spaaractie. Dus nauwelijks hoeven te investeren in nieuwe materialen. 
Met Spoco lijst bijgewerkt van sponsorkleding en tijdsduur contract. Er lopen weer wat nieuwe 
sponsorcontracten, waar anderen zijn gestopt. 
Elk team heeft nu bij training beschikking over ballenkar. 
Aan einde van seizoen helaas via de normale weg, t.w. mailen via coördinatoren, te weinig trainers en leiders 
kunnen bereiken om hun spullen in te leveren. Dit gaat moeizaam en moet verbeterd worden. We gaan eigen lijst 
aanmaken. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Geert-jan Kolsteren, voorzitter Kledingcommissie 
Jan van Esch 
Edwin Suos 
 
Jeugd Activiteiten Commissie: 
De JAC kent jaarlijks een aantal vaste onderdelen waaronder de seizoenopening. Ook eind augustus 2017 was de 
seizoenopening meer dan geslaagd.  
Voor de jongste jeugd (tot en met J0-13) werd “De voetbalparty” uitgenodigd van Mathijs Knapen wie naast het 
openingswoord van de voorzitter de activiteit verzorgden. Tijdens de activiteit van de kinderen stonden veel 
enthousiaste ouders aan de kant die op deze manier met elkaar konden kennis maken en onderling konden 
overleggen wie in dat jaar leider en/of trainer zou worden en uiteraard de contactpersoon.  
Eind november 2017 bezochten Sinterklaas en zijn Pieten Jong Brabant. De kantine was  gevuld met een grote 
hoeveelheid kinderen van de mini’s tot en met de J0-09. Op deze avond is het altijd druk en zijn er veel ouders 
aanwezig. De Sint was wat verlaat, dat was wat jammer. Gelukkig was er DJ Maurits… 
Voor de kleintjes wordt er uiteraard gezorgd voor snoepgoed en een kadootje voor iedereen. Ook voor de E-jeugd 
worden er kadootjes geregeld, alleen worden deze niet tijdens de traditionele Sinterklaasavond uitgedeeld maar 
op de zaterdag daarna.  
In december 2017 heeft ook weer het Kersttoernooi plaatsgevonden. De JAC heeft hier slechts een 
ondersteunende functie door het aanwezig zijn. 
Rondom Pasen wordt er ook altijd een activiteit georganiseerd. Nadat wij twee jaar de Paasbingo hebben 
georganiseerd, is er dit jaar voor gekozen om chocolade paashazen per team uit te delen.  
Richting de zomervakantie wordt het seizoen wederom afgesloten tijdens de seizoenafsluiting. Het was een zeer 
geslaagde middag. Ondanks het onderhoud aan de velden is er met volle inzet van de kinderen en de ouders 
gestreden tijdens de ouder/kind wedstrijden. Een gezellige dag en avond! 
Terugkijkend hebben wij geslaagde activiteiten kunnen organiseren met afgelopen jaar een aantal nieuwe, maar 
ook weer oude elementen die in ere zijn hersteld. 
Wij hebben aan het einde van het seizoen afscheid genomen van Netty als commissielid. Zij zet zich verder in voor 
PVKT. 
 
De huidige commissie leden hebben aangegeven het stokje op korte termijn te willen overdragen. Dit houdt in 
dat er een grote urgentie bestaat voor het vinden van nieuwe enthousiaste leden die de Jac willen voortzetten.  
Maud van Ooijen heeft op voorhand aangegeven nog wel de seizoenopening en –afsluiting mee te willen 
organiseren.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Chantal van der Sprong Namens de JAC 
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Senioren Commissie: 
Net als in het vorige seizoen hadden we dit seizoen 9 senioren elftallen, 8 op zondag en 1 op zaterdag. Dit is 
hetzelfde aantal als het jaar ervoor. Helaas is er afgelopen seizoen niemand kampioen geworden. Jong Brabant 3 
heeft tot de laatste dag meegestreden om het kampioenschap, maar werden helaas 2e. Het was een sportief, 
gezellig en goed seizoen geweest, zoals ieder jaar met teams die het beter doen dan andere. 
De Seco blijft helaas een groot probleem houden met het regelen van scheidsrechters. Henk den Ouden is gestopt 
en we hebben helaas geen nieuwe aanwas. Desondanks lukt het ons om voor (bijna) iedere wedstrijd een 
scheidsrechter aan te stellen. 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, Vincent van Straalen, Cees Brouwers, 
Frans Hamers en Wil Wolfs bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen!! 
  
Namens de SECO.  
Peter van Esch 
 
Scheidsrechters Commissie: 

• Het is nog steeds heel erg moeilijk om voor alle thuiswedstrijden scheidsrechters te vinden. Met 12 
begonnen en einde van het seizoen met 8 over. Veel verloop. 

• Sommige teams hebben wel zelfs scheidsrechters moeten regelen. 
• Jeugdteams spelen op hoog niveau. Moeilijk voor beginnende jeugdscheidsrechters om deze te laten 

fluiten. Heel belangrijk om deze jeugdscheidsrechters te begeleiden maar een tekort aan begeleiders. 
 
Met vriendelijke groet, 
Maurice Deckers 
 
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. Accountants en 
Belastingadviseurs”. 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 2017-2018 en de balans met een overzicht van 
bezittingen en schulden per 30 juni 2018. 
 
Toelichting door Roel van Zoggel, penningmeester. 

 Twee grote investeringen gedaan dit seizoen, de keukenapparatuur en geluidsinstalatie. Eveneens was de 
quad weggehaald en hebben we met eigen geld weer opnieuw aangeschaft. 

 Toename van de post ‘Te betalen bedragen’ wordt bij aanvraag nader toegelicht. 
 Voorziening accommodatiekosten toegenomen met € 10.000 naar € 30.000 voor verbouwing 

bestuurskamer. 
 Kantine heeft een goede brutomarge gedraaid. 

 
De bescheiden worden op verzoek van leden door de penningmeester in de bestuurskamer ter inzage gelegd. 
 
7. Vaststelling begroting seizoen 2018 -2019 
Toelichting penningmeester 
Voorzichtig een winst opgenomen van € 3.250 
De post contributie wordt met € 2.000 verlaagd en de post kantineomzet wordt met € 5.000 verlaagd ten 
opzichten van de begroting van vorig jaar. 
 
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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Verslag kascontrolecommissie 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering 
RKVV Jong Brabant, 

       Berkel-Enschot, 11 oktober 2018 
 
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het 
seizoen 2017 - 2018 onderzocht.  
 
Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2018, sluitend met een positief vermogen van  
€ 48.927,-  en de resultatenrekening over het seizoen 2017 - 2018, sluitend met een positief resultaat van 
€ 4.201,- 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:  11 oktober 2018 
 
De leden van de kascommissie: 
 
Naam: M. van Lin Handtekening ……………………………… 
 
Naam: W. Krist  Handtekening ……………………………… 
 
Geen vragen vanuit de vergadering. 
Het officiële document is gesigneerd en gearchiveerd. 
 
Leden voor de kascontrolecommissie zijn volgend jaar W. Krist (voor het derde jaar) en S. Van Broekhoven (voor 
het eeste jaar) 
 
8. Vaststelling contributie seizoen 2018 – 2019 

 
Het bestuur stelt een kleine verhoging voor van de contributies voor. Voor volgend seizoen wordt dit: 

• Senioren van €175 naar € 178 
• Junioren van € 150 naar € 153 
• Pupillen van € 135 naar € 138 
• Mini’s van € 50 naar € 51 
• rustend lid blijft € 32,50 

 
We willen een buffer opbouwen voor uitgave, die we in de toekomst moeten gaan doen. We denken aan het 
opknappen van de bestuurskamer, maar ook de uitgave voor huur aan gemeente en materialen zullen hoger gaan 
worden. Daarbij denken we ook dat vrijwilligersvergoedingen ook toe zullen nemen. 
Het lijkt ons beter nu al maatregelen te nemen, terwijl het water nog niet aan de lippen staat. 
Daarbij ligt onze contributie tov andere verenigingen aan de lage kant zoals bijvoorbeeld Gudok - Sarto en SVSSS. 
 
Bennet Vissers stemt tegen uit principe. 
Het voorstel van de contributieverhoging wordt aangenomen door de andere aanwezige leden.  
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9. Verkiezing bestuursleden 
 

Aftreedbaar en herkiesbaar William van Pelt 
Aftreedbaar en herkiesbaar Örjan Game 
William en Örjan worden unaniem door de ALV herkozen. 
   
10. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2018 
 
Het is elk jaar, weer een hele discussie in het bestuur, wie we zullen voordragen als Jong Brabander van het jaar. 
Gelukkig hebben we altijd veel kandidaten. Er zijn heel veel mensen, die zich voor ons clubke op allerlei vlakken 
inzetten. Dit jaar hebben we gekozen voor iemand, die zich op veel fronten met Jong Brabant bezig is, 
Lid van de TC, eerst als keeperscoördinator en nu als coördinator JO 17 en JO 19. Hij heeft in het verleden de F 
kampen mee opgezet. Altijd alles in het belang van JB. Daarbij is hij een fijne man om mee te werken. We hopen, 
dat hij zich nog vele jaren zal inzetten voor JB.  
 
Jong Brabander van het jaar is: Bennet Vissers   

 
11. Rondvraag 
Jan Strijbosch: In het verleden was er een contactpersoon voor maatschappelijke stage, is er die nog? Met name 
voor leerlingen van MBO en voortgezet onderwijs. Als Jan gegadigde heeft dan kan hij zich melden bij bestuurslid 
Örjan Game. 
Corné van de Pas: Is er wel eens contact geweest met de gemeente over het parkeerprobleem bij Jong Brabant? 
In het gesprek met Eric de Ridder is dit ook aan de orde gekomen. Het antwoord van Eric was: op piekmomenten 
zal er nooit voldoende parkeergelegenheid zijn. Hier moeten we het eerlijk gezegd mee doen. Maar het is ook zo 
dat als er 1 gaat parkeren in de berm het er veel meer gaan doen. Dit terwijl er nog voldoende 
parkeergelegenheid is aan het einde van de parkeerplaats. Dit is dan luiheid van de bezoeker. We kunnen ook niet 
als een agent op de parkeerplaats gaan staan. Naar de leden uitvragen om bij thuiswedstrijden ook zoveel 
mogelijk op de fiets te komen.   
Joris Gerards: Tot hoe ver willen we als vereniging de Wet Algemene verordening gegevensbescherming 
doorvoeren in de club? De club is er mee bezig. Op de website van Jong Brabant komt een vermelding van AVG 
met daaronder personen die verantwoordelijk zijn voor het gebruiken van persoonsgegevens. Verder komen er 
op het sportpart bordjes te hangen dat er foto’s genomen kunnen worden en dat er op het hoofdveld gefilmd kan 
worden. Echter komen er geen namen meer bij te staan. Er is echter nog geen totaalbeleid vanuit de 
sportverenigingen Tilburg. 
Een 2e vraag wordt gesteld door Joris: In hoeverre gaan we uitleg geven aan het video analyse systeem over de 
hele breedte van de club? William van Pelt antwoord hierop: Het werkt sinds het begin van het seizoen. In eerste 
instantie met de selectieteams begonnen om te kijken hoe het werkt. Na de winterstop wordt dit verder 
uitgedragen over de club. Er zijn beheerders, trainers en viewers in het systeem. Dit willen we langzaam 
uitbreiden en niet in een keer over de gehele club.  
Mark Heerkens: We hebben plannen voor een verbouwing van de bestuurskamer. Schroom niet om Bert van den 
Wijngaard of Örjan Game aan te spreken voor goede ideeën of aanvullingen. 
Een aanvullende oproep van Mark is nog dat we commissieleden zoeken voor het 75 jaar bestaan van Jong 
Brabant. 
 
12. Sluiting; streeftijd 22.00 uur 
 
Reeds na één uur, 21;30 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. 


