
Notulen Algemene Leden Vergadering HB Jong Brabant 
26 oktober 2017 
Kantine Jong Brabant 20.30 uur.  Notulant: Ronald Erven 
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Aanwezig:  
1. B. van den Wijngaard 
2. R. Erven 
3. M. van Lin 
4. S. Klijn 
5. M. Hamers 
6. J. van Esch 
7. V. van Straalen 
8. J. van Straalen 
9. C. Luijbregts 
10. D. Coolen 
11. R. van Zoggel 
12. W. van Pelt 

13. J. Strijbosch 
14. D. Bouckaert 
15. B. Vissers 
16. B. Peters 
17. M. Heerkens 
18. R. van de Bruggen 
19. M-M Verschoor 
20. B. Wasser 
21. M. van de Pas 
22. T. Vermeer 
23. C. Beerens 

 
 
Afwezig met bericht van verhindering: 

1. Ö. Game 
2. T. Blom 
3. F. Muskens 

 
Agenda ALV 26 oktober 2017 

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.30 uur 
2. Vaststellen agenda  
3. Notulen ALV 20 oktober 2016 
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2016 – 2017 
5. Verslag secretaris en commissies 
6. Financieel jaarverslag penningmeester 
7. Vaststelling begroting seizoen 2017 – 2018 
8. Verslag kascontrolecommissie 
9. Vaststelling contributie seizoen 2018 – 2019 
10. Verkiezing bestuursleden 
11. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2017 
12. Rondvraag 
13. Sluiting; streeftijd 22.00 uur 

 
1. Opening  
Allen hartelijk welkom op deze 71ste ALV van onze mooie vereniging. We hebben dit jaar voor een iets andere 
vorm van deze ALV gekozen. We zullen de verslagen in een wat kortere vorm presenteren. 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 20 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 2016 - 2017. 
JB is een mooie vereniging, waarin veel bekwame vrijwilligers in diverse commissies heel veel werk verzetten. 
Op de laatste ALV werd de vacature in het bestuur, door het niet herkiesbaar zijn van Bart Bos niet ingevuld. 
Gelukkig kwamen we vrij snel in contact met Ronald Erven en die heeft het afgelopen seizoen de functie van 
secretaris uitstekend ingevuld. De sfeer in het bestuur was goed, al waren er natuurlijk de gebruikelijke discussies, 
maar gelukkig wisten we samen steeds overeenstemming te bereiken. 
In het volgende agenda punt zal onze secretaris Ronald kort een aantal punten noemen, zoals opgesomd in de 
verslagen van de diverse commissies. 
Een paar zaken, wil ik apart noemen. 
Op de eerste plaats hebben we in dit seizoen afscheid moeten nemen van vooraanstaande Jong Brabanders 
Ton Krol overleed op 27/02/2017. Ton was altijd heel erg betrokken bij JB, hij was een echte Jong Brabander en 
heel trouw supporter van JB 1. Tevens moesten op we 17/08/2017 afscheid nemen van Ronald van 
Nieuwamerongen, die jaren actief was als jeugdleider en trainer en ook een heel trouw supporter van JB 1 was. 
Graag willen we Ton en Ronald en allen, die dit seizoen van ons zijn heen gegaan, en Jong Brabant een warm hart 
toedroegen met een moment stilte herdenken. 
Het seizoen 2016/2017 kende veel positieve zaken, maar er waren ook wel enkele teleurstellingen. 
In het kort zal ik ze memoreren: 
Positief was het presteren van JB 1 o.l.v. Boy van den Boogaard. Tot de laatste wedstrijddag streden zij voor een 
plaats in de nacompetitie. Helaas, mede door het wedstrijdprogramma, JB 1 was vrij op laatste wedstrijddag, 
lukte het net niet. JB 2 had een moeilijk seizoen o.l.v. Hans Clijssen, maar wist zich in de nacompetitie o.l.v. Boy, 
die op verzoek van Hans hem in de nacompetitie wedstrijden had vervangen, zich toch in de huidige klasse te 
handhaven. 
In de jeugdafdeling werden heel mooie resultaten behaald. Een aantal teams behaalde het kampioenschap in hun 
poule. Met natuurlijk als hoogtepunt kampioenschap en promotie van JO 19 naar de hoofdklasse. Bijna alle teams 
wisten zich te handhaven in de hoge klassen.  Een compliment aan TC en JC van onze vereniging.  
We hebben in onze vereniging al heel veel vrijwilligers. Maar toch zien we, dat in diverse commissies handen 
tekortkomen. Grootste problemen zijn het kleine aantal club scheidsrechters en de bezetting van onze kantine.    
Zorgen zijn er ook over ons open sportpark. Het wordt door de jeugd intensief gebruikt. In overleg met de 
Tilburgse clubs is er een nieuw tarief met gemeente voor gebruik afgesproken. Voor ons betekent dit, dat we 
geen extra bedrag meer betalen voor ons kunstgrasveld, maar het uurtarief is beduidend hoger (20,80). We 
moeten zeker in de nabije toekomst rekening houden met een behoorlijke stijging van de huurkosten voor 
velden, kleedkamers en kantine. 
Aan het eind van het vorig seizoen hebben we afscheid genomen van hoofdsponsor GVT. GVT is 10 jaar lang een 
heel fijne en goede hoofdsponsor geweest van JB. Met wie we altijd heel goed hebben samengewerkt. Bestuur en 
Spoco hebben gepast afscheid genomen van Wil Versteijnen en Stan Hamers. Overigens blijft GVT actief als 
sponsor van JB. 
Gelukkig konden we op de nieuwjaarsreceptie al melden, dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden in 
Claassen Logistics. We zijn heel erg blij, dat een mooi bedrijf als Claassen hoofdsponsor wil zijn van ons clubke. 
We hopen op een lange en fijne samenwerking. 
Afgelopen seizoen werden de eerste stappen gezet tot realisatie van het nieuwe informatie boekje van JB. Aan 
het begin van dit seizoen werd “Wij zijn Jong Brabant” aan de leden uitgereikt. In dit boekje veel informatie over 
het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Nogmaals dank aan hen, die dit hebben gerealiseerd. We hopen, dat 
het bijdraagt aan een goede communicatie in onze vereniging. 
Tot zover even terugkijken, maar we hebben natuurlijk ook plannen voor dit seizoen: 
Met JB 1 meedoen om de bovenste plaatsen en hopelijk een periodetitel pakken. JB 2 handhaven in de huidige 
klasse. Aandacht voor doorstroming jeugd naar senioren. 
Renovatie bestuurskamer, dit jaar weer uitgesteld i.v.m. vernieuwing keuken en keukenapparatuur. 
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We bekijken op dit moment de mogelijkheden tot aanschaffing van een video analyse systeem. 
Laten we met z’n allen hieronder onze schouders zetten, Immers Jong Brabant zijn we samen. 
 
Bert van den Wijngaard,  
Voorzitter JB 
 
5. Verslagen secretaris en commissies 
 

 
 
Opmerkingen: 

 Het totale aantal is in het afgelopen jaar stabiel gebleven 
 Het aantal pupillen is het laatste jaar gestegen met 27. Daarentegen zijn de junioren gedaald met 10. 
 De voetballende senioren zijn ook gedaald met 17 leden en weer terug op het niveau van 2015. 

 
Conclusie: we zijn een springlevende vereniging met een stabiel ledenbestand. 
 
Ronald Erven, 
Secretaris JB 
 
Technische Commissie: 

• Presentatie nieuw technisch beleidsplan 
• Het is steeds moeilijker om voor elk team een geschikte trainer te vinden. Dit geldt ook voor 

selectieteams 
• Jong Brabant is een erkend leerbedrijf  
• Capaciteit trainingen kunstgrasveld. Het wordt een steeds grotere uitdaging om elk team minimaal een 

keer per week op kunstgras te laten trainen  
  
 
 
 

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

Pupillen 260 285 282 290 266 271 232 259

Junioren 116 111 122 135 182 214 250 240

Subtotaal jeugd 376 396 404 425 448 485 482 499

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

Senioren   

Voetballende leden 199 187 188 199 196 186 207 190

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

Subtotaal senioren 267 257 251 252 270 260 276 260

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

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

  

Totaal generaal 643 653 655 677 718 745 758 759

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

Stijging t.o.v. 2010 0% 2% 2% 5% 12% 16% 18% 18%



 

 
           

   

  blad  4 van 8 

 

Sponsor Commissie: 
• Nieuwe hoofdsponsor Claassen Logistics 
• Afscheid van GVT en spocoleden Tim, Wilbert, Johan en Enno 
• Sponsor-inkomsten zijn stabiel 
• Spoco bestaat nu uit de nieuwe leden Ed van Schie en Hans Janssen, samen met Remi, Rob en Thijs 

 
Bar Commissie: 

• Wisseling van Heineken/Brand naar Bavaria 
• Verschillende Super Sundays georganiseerd 
• Bezetting van barpersoneel nog steeds een probleem ondanks goede hulp op de donderdag avond 

 
Jeugd Commissie: 

• Mooie resultaten behaald, verschillende kampioenen 
• Hoogtepunt JO19-1 naar hoofdklasse 
• Steeds meer overleg tussen Jeugd Commissie en Technische Commissie en dit kan volgend jaar nog 

verder worden uitgebreid 
 
Kleding Commissie: 

• Introductie van het nieuwe Jong Brabant tenue 
• Door sponsor Joore zijn nieuwe zwarte coachjassen ter beschikking gesteld 
• Belangrijk dat alle gesponsorde kleding aan einde van het seizoen ook wordt ingeleverd 
• Overgang naar een nieuwe leverancier Van Gool Sport 

 
Vrijwilligers Commissie: 

• Voorbereiding van vrijwilligersavond met grote opkomst 
• Medewerking verleend aan het tot stand komen van het boekje “Wij zijn Jong Brabant” 

  
Commissie Sportiviteit & Respect: 

• Dit jaar weer 4 netwerkbijeenkomsten gehad 
• Workshop positief coachen ook weer bij Jong Brabant 
• Aan het begin van het seizoen voor de 4e keer het aftrapweekend in samenwerking met gemeente Tilburg 

georganiseerd 
 
Jeugd Activiteiten Commissie: 

• Er werden weer diverse activiteiten georganiseerd zoals de seizoenopening en –afsluiting, sinterklaas, 
paasbingo 

 
Senioren Commissie: 

• Zelfde aantal teams in competitie als vorig seizoen 
• Op zondag hulp gekregen van Frans Hamers en Cees Brouwers 
• Grootste probleem is scheidsrechters voor alle wedstrijden 
•  

Scheidsrechters Commissie: 
• Het is nog steeds heel erg moeilijk om voor alle thuis wedstrijden scheidsrechters te vinden. 
• Er is nauwelijks aanwas 
• Probleem wordt elk jaar groter, misschien teams zelf voor scheidsrechter laten zorgen 

 
Webteam: 

• Website aangepast aan Sportlink 
• Nieuwe facebookpagina geïntroduceerd 
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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 2016-2017 en de balans met een overzicht van bezittingen en 
schulden per 30 juni 2017. 
 
Toelichting door Roel van Zoggel, penningmeester. 

 De voorziening accommodatie hoeft niet verhoogd te worden. Met het realiseren van de renovatie 
bestuurskamer kan deze voorziening al gedeeltelijk afgebouwd worden.  

 Toename van de post ‘Te betalen bedragen’ wordt bij aanvraag nader toegelicht. 
 Accommodatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot. 
 Kantine heeft een goede brutomarge gedraaid. 

 
Bennet Vissers stelt de vraag of er alsnog facturen komen voor de accommodatie en veldhuur. Er wordt uitgelegd 
dat er duidelijk is gezegd dat er geen facturen over het jaar 2016-2017 meer zullen komen. Wel voor 2017-2018 
worden de veldhuren anders berekend en zal voor Jong Brabant dit duurder gaan uitpakken. 
 
De bescheiden worden op verzoek van leden door de penningmeester in de bestuurskamer ter inzage gelegd. 
 
7. Vaststelling begroting seizoen 2017 -2018 
 
Toelichting penningmeester 
Voorzichtig een winst opgenomen van € 2.000 
De post contributie wordt met € 7.000 verhoogd en de post kantineomzet wordt met € 15.000 verhoogd 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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8. Verslag kascontrolecommissie 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering 
RKVV Jong Brabant, 

       Berkel-Enschot, 26 oktober 2017 
 
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het 
seizoen 2016 - 2017 onderzocht.  
 
Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2017, sluitend met een positief vermogen van  
€ 44.726,-  en de resultatenrekening over het seizoen 2016 - 2017, sluitend met een positief resultaat van € 
7.483,- 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:  26 oktober 2017 
 
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 weer M. van Lin en W. Krist 
 
9. Vaststelling contributie seizoen 2018 – 2019 

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

• Senioren van €167,50 naar € 175 
• Pupillen van € 130 naar € 135 
• Junioren blijft € 150 
• Mini’s blijft € 50 
• 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. 
 
Bart stelt de vraag of het noodzakelijk is om als vrijwilliger contributie te betalen. Dit is niet het geval zegt Mart 
van Woensel. Er is wat fout gegaan met facturen versturen. Als er nog fouten facturen zijn dan kan je met hem 
contact opnemen. We kunnen vrijwilligers niet verplichten om contributie te betalen. 
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Bennet Vissers geeft aan dat contributieverhoging een lastig verhaal is. Hij is niet tegen, maar ook niet voor. 
Krijgen de leden er nog wel voor wat ze zouden moeten krijgen? Het is moeilijk plannen dat alle teams minimaal 1 
keer op kunstgras kunnen voetballen. Er is een tekort aan scheidsrechters dus moeten de teams het zelf oplossen. 
Mark Heerkens geeft aan het wel te begrijpen, maar het is ook weer zo dat we niet achter moeten blijven met de 
trend. En we hebben ook heel veel wel zoals goede kleedkamers, goede parkeergelegenheid, ballenrekken, goede 
gooltjes.  
 
Het voorstel van de contributieverhoging wordt unaniem aangenomen. 

 
10. Verkiezing bestuursleden 

 
Verkiezing kandidaat bestuur Ronald Erven 
Aftreedbaar en herkiesbaar Mark Heerkens 
Aftreedbaar en herkiesbaar Michiel van de Pas 
Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht. Ronald wordt unaniem door de ALV gekozen en benoemd. Mark en 
Michiel worden unaniem door de ALV herkozen. 
 
Aftreedbaar en herkiesbaar Bert van den Wijngaard als voorzitter 
Bert wordt unaniem door de ALV herkozen en zal weer het voorzitterschap op zich nemen voor de komende 3 
jaar. 
   
11. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2017 
 
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: Bas Wasser   

 
12. Rondvraag 
 
Mark Heerkens: Ik baal ervan dat er zo weinig opkomst is voor de ALV. Moeten we de ALV houden om 22:00 uur 
als de selectie ook binnen is? Moeten we het misschien vóór de vrijwilligersavond organiseren? Michel van Lin 
geeft aan dat het bestuur het klaarblijkelijk goed doet en dat er daarom weinig leden zijn. Er staan geen 
belangrijke punten op de agenda dus weinig reden om hier naartoe te komen. Staat wel in statuten dat je de 
cijfers moet laten zien van de club. 
Zijn ouders van voetballende kinderen ook welkom op de ALV. Het antwoord is Ja, hoe meer ouders we ook bij de 
vereniging kunnen betrekken hoe beter.  
Dick Bouckaert heeft bij toeval de aankondiging van de ALV gezien op de site. Hij vindt dat we daar meer 
publiciteit aan kunnen geven. Nu komt de kennisgeving alleen op de site en Facebook. Straks met de nieuwsbrief 
is het ook mogelijk om alle leden te benaderen. Het bestuur erkend dat we er meer aan kunnen doen en gaan dat 
in het vervolg ook zeker proberen. 
Rudy van den Bruggen geeft aan om het meer gezelliger naar buiten te brengen, eventueel met een klein bondig 
verslagje ipv de hele notulen. En ook laten zien dat de tijd erna ook gezellig is met een borrel en wat netwerken. 
Bert doet als laatste nog een verzoek aan iedereen die aanwezig is op de ALV om in de vereniging uit te dragen 
dat het best leuk en interessant is om naar de ALV te komen.    
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13. 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. 


