
Notulen Algemene Leden Vergadering HB Jong Brabant 
31 oktober 2019 
Kantine Jong Brabant 20.00 uur.  Notulant: Örjan Game / Ronald Erven 
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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. C. Van Eijk 
18. B. Peters 
19. S. van Broekhoven 
20. B. Vissers 
21. RU. van der Bruggen 
22. RI. van der Bruggen 
23. B. Wasser 
24. R. Denissen 
25. M. van de Pas 
26. M. Hamers 
27. J. Louer 
28. W. Schellekens 
29. P. van Esch 
30. A. van den Hul 
31. D. Bouckaert 

 
 
Afwezig met bericht van verhindering: 

1. M. van den Hurk 
2. E. van Rijsewijk 
3. R. Erven 

 
Agenda ALV 31 oktober 2019 

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur 
2. Vaststellen agenda  
3. Notulen ALV 25 oktober 2018  
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2018 – 2019 
5. Verslagen commissies 
6. Informatie in verband met blaashal 
7. Financieel jaarverslag penningmeester 
8. Vaststelling begroting seizoen 2019 – 2020 
9. Verslag kascontrolecommissie 
10. Vaststelling contributie seizoen 2020 – 2021 
11. Verkiezing bestuursleden 
12. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2019 
13. Rondvraag 
14. Sluiting; streeftijd 22.00 uur 

 
1. Opening  
Allen hartelijk welkom op deze 73ste 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, die door omstandigheden helaas vanavond niet aanwezig kan zijn 
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 clubske bij iedereen voorop staat. 
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2. Vaststellen agenda 
Geen mutaties voorgesteld. 
 
3. Notulen ALV 25 oktober 2018 
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 2018 - 2019.  
JB is een mooie vereniging, waarin heel veel bekwame vrijwilligers op diverse plaatsen heel veel werk verzetten. 
De sfeer in het bestuur was goed, al waren er natuurlijk de gebruikelijke discussies. Maar steeds stond bij 
iedereen het belang van JB voorop. 
In het volgende agenda punt zullen we in het 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. 
Dit jaar moesten wij op 04 juli afscheid nemen van ons erelid Pietje Vermeer en op 12 september van Piet van de 
Sande, een van de eerste leden van onze mooie vereniging. Beiden hebben heel veel voor Jong Brabant betekend. 
Graag willen we hen en allen, die van ons zijn heen gegaan en Jong Brabant een warm hart toedroegen met een 
moment stilte herdenken. 
 
JB 1 draaide o.l.v. Boy vd Boogaard en mooi seizoen. In de laatste wedstrijden werd de kans op nacompetitie 
plaats verspeeld. JB 2 wist zich onder leiding van Joost Buster goed in de huidige klasse te handhaven. Helaas 
kozen een aantal selectiespelers ervoor om al heel jong op zondagochtend in een van onze lagere teams te gaan 
spelen. Gelukkig werd de selectie door de overgekomen jeugdspelers weer op sterkte gebracht. 
Jong Brabant 7 wist in haar klasse het kampioenschap te behalen. Nogmaals proficiat. 
We wensen alle teams nog veel succes en plezier in het verdere verloop van de competitie. 
In de jeugdafdeling werd een begin gemaakt met Jeugdcommissie nieuwe stijl. Zeker de samenwerking en 
communicatie tussen scheidsrechterscommissie en TC werd al verbeterd. Mark gaat direct verder in op de 
ontwikkelingen in onze grote jeugdafdeling. 
We hebben in onze vereniging al heel veel vrijwilligers. Probleem is nog steeds het kleine aantal club 
scheidsrechters en begeleiding van jonge scheidsrechters. Belangrijk is ook, dat onze huidige scheidsrechters door 
iedereen met respect worden behandeld. Ook extra handen zouden we kunnen gebruiken bij het onderhoud van 
het sportpark. Mette-Marieke Verschoor heeft ons laten weten te stoppen met het verzorgen van onze sociale 
media, we zoeken met spoed hiervoor een nieuwe vrijwilliger. 
 
Afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Corinne van Beers als kantine beheerster. Wij zijn blij, dat 
we met Jack Becx een nieuwe beheerder hebben gevonden, die met ondersteuning van natuurlijk Michiel maar 
ook Corne vd Pas en Rens van Kappel en de vrijwilligers achter de bar met succes onze kantine draaiende houden. 
Afgelopen seizoen konden we niet meer beschikken over de diensten van Jan Muskens als materiaalman. Na veel 
goed voorbereidend werk van Jan van Esch, zijn onze trainers meestal goed met de nieuwe situatie omgegaan. 
Hun medewerking is heel erg belangrijk om ons materiaal op peil te houden. Laten we samen zorgen, dat het 
materiaal hok op orde blijft. 
 
Met de gemeente Tilburg was de samenwerking redelijk tot goed. Wel hadden we zeker in de zomerperiode heel 
veel last van vandalisme op ons open sportpark. De processie rups zorgde ook op ons sportpark voor veel 
ongemak. De laatste maanden is er ook veel overlast van drugs gerelateerde zaken. We doen veel meldingen, 
maar gemeente heeft helaas nog geen oplossing voor de problematiek van een open sportpark. 
De verbouwing van onze bestuurskamers is, zoals jullie hebben kunnen zien, nog niet gestart. Mede door onze 
liquiditeitspositie hebben we besloten verbouwing gefaseerd te gaan uitvoeren. We hopen ten laatste in de 
winterstop een begin te gaan maken. Hulp van handige leden kunnen we goed gebruiken. 
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Natuurlijk moeten we op dit moment weer naar voren kijken. 
Aan het begin van het seizoen hebben we, zoals gemeld op onze site, Jeroen de Kuijer bereid gevonden om te 
gaan optreden als VCP (Vereniging Contact Persoon). Hij is aanspreekpunt bij mogelijke seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, pesten, bedreiging en discriminatie. Natuurlijk hopen wij, dat dergelijke zaken bij Jong Brabant 
nooit zullen voorkomen. 
 
Afgelopen seizoen is o.l.v. Agnes en Ralf Denissen passend voetbal geïntroduceerd bij Jong Brabant. Dit seizoen 
nemen ze deel aan de competitie. 
Er zal ook dit seizoen weer aandacht moeten zijn voor het doorstromen van jeugd naar senioren. 
Ook aan het einde van het afgelopen seizoen werd er weer een open ochtend georganiseerd voor de jongste 
voetbal jeugd van Berkel-Enschot. Het was wederom een groot succes. We begonnen dit nieuwe seizoen met 
bijna 50 mini’s. Veel dank Rudy vd Bruggen, Bart Peters en Angeliek Vermeer. 
Bij de senioren hopen we, dat JB 1, ondanks de wel heel jeugdige leeftijden, zonder problemen kunnen 
handhaven in de huidige klasse. Dat hopen we ook voor JB 2 dit jaar o.l.v. Eric Oeben.  
 
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. 
We hebben 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.  
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 van het inloop half 
uurtje voor onze HB-vergaderingen op 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 

      

Pupillen 271 232 259 238 264 

Junioren 214 250 240 215 220 

Subtotaal jeugd 485 482 499 453 484 

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

Senioren         

Voetballende leden 186 207 190 209 223 

EL, LvV, RL 74 69 70 68 72 

Subtotaal senioren 260 276 260 277 295 

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

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

        

Totaal generaal 745 758 759 730 779 

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

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

 
 
Opmerkingen: 

 Het totale aantal is in het afgelopen jaar ligt gestegen. 
 Het aantal pupillen is het laatste jaar gestegen met 26 en het aantal junioren gestegen met 5. Ook zijn de 

Senioren gestegen met 14. 
 Vorig jaar was nog een daling te zien bij de pupillen en junioren en nu weer bijna terug op het niveau van 

2017. 
Conclusie: we zijn een springlevende vereniging met een redelijk stabiel ledenbestand. 
 
Ronald Erven, 
Secretaris JB 
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Jeugd Commissie: 
Seizoen is begonnen en geëindigd met een aangepaste opening en sluiting. Erg veel enthousiaste reacties. Verder 
is er een nieuw JAC ontstaan wat er weer voor zorgt dat de jeugd niets te kort komt. Over jeugd gesproken, 
meeste nieuwe aanmeldingen ooit… Complimenten aan de drie kartrekkers. Sportief gezien een hele goede 15-1 
gehad die met vlag en wimpel kampioen geworden zijn. Organisatorisch gaat de jeugd commissie en de 
technische commissie samen optrekken in een zogenaamd jeugdbestuur. We zijn dan met meer mensen en willen 
de diverse commissies dan onderverdelen. Technische taken blijven wel bij dezelfde liggen. Het gaat vooral om de 
verbetering van de communicatie intern als extern. We gaan zien hoe dit uitpakt. Verder horen we geluiden dat 
er veel goed gaat bij de jeugd! 
 
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). Dit 

speelt niet bij de jongste jeugd  
• Invoering videoanalyse systeem kunstgrasveld bij de selectieteams. 
• Er zijn binnen Jong Brabant mogelijkheden om een cursus te volgen voor een opleiding tot trainer. 
• Mooie prestaties van veel teams. Diverse kampioenschappen. Kampioenschap van de JO15-1 en promotie 

naar de Hoofdklasse. Meidenteam heeft de bekerfinale gespeeld. 
• Steeds meer jeugdspelers worden aan de selectie van JB 1 en 2 toegevoegd. Dat is heel goed voor de 

toekomst van JB. 
• Grote aanwas van Mini’s, belangrijk 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 
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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 
 
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 seizoenafsluiting 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 cadeautje voor iedereen. Ook voor de E-
jeugd worden er cadeautjes 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. Informatie in verband met blaashal 
Vanaf voorjaar 2018 zijn we met gemeente in gesprek over het plaatsen van een blaashal op het sportpark. 
Aanleiding voor de gemeente was een capaciteitstekort voor de zaalvoetbaal, korfbal, handbal en hockey. De 
eerste locatie, die we met de gemeente bespraken was op veld 5, achter de kleedkamers. We zouden daarmee 
akkoord kunnen gaan, indien er een nieuw kunstgras of hybride veld zou komen op achterste gedeelte veld 5 en 
achterste gedeelte kleine oefenhoek. Deze zou dus dwars komen te liggen. Na een lange periode van stilte, stond 
er plots een bericht in de krant, dat er op het terrein van Jong Brabant een blaashal zou komen. Na weer een 
periode van stilte er werd door gemeente een vergunning aangevraagd voor deze locatie en werd er een 
omwonenden overleg gepland. Er bleek heel veel weerstand tegen deze locatie vanuit de omwonenden. Later 
bleek ook nog eens, dat de adviseur ruimte van de gemeente zelf niet akkoord was. Vervolgens is de gemeente 
met het voorstel gekomen om de blaashal te plaatsen op de kleine oefenhoek zo dicht mogelijk tegen de 
kleedkamers aan. Wij waren niet erg enthousiast over deze plannen, maar onder voorwaarde van een extra 
kunstgrasveld, werd het plan toch aan omwonenden voorgelegd, maar ook daar was veel weerstand. 
Na nieuw overleg kwamen we op locatie veld 2 B, dus achterin, het slechtste gedeelte van dat veld en hal staat 
dan zo ver mogelijk uit het zicht. Voorwaarde was nog steeds kunstgrasveld maar dan op veld 5 en kijken of er 
ook nog mogelijkheden zijn om kleine oefenhoek van kunstgras te voorzien. Op eerste gedeelte van veld 2 komen 
dan de lichtmasten van het huidige veld 5 en creëren we daar miniveldjes voor onze jeugdleden. Op deze wijze 
houden we niet alleen onze veldcapaciteit op orde maar ook voor de nabije toekomst. Uiteraard mogen we als 
vereniging ook gebruik maken van de blaashal maar wel tegen dezelfde voorwaarden als andere verenigingen. De 
blaashal zal eind september/begin oktober worden opgebouwd en eind februari worden afgebroken. De 
vergunning is 5 jaar geldig en kan nog eens voor 5 worden verlengd. 
Op dit moment hebben we een brief van wethouder Dols, waarin hij bevestigd, dat er bij plaatsing van de blaashal 
een capaciteitstekort ontstaat en er een onderzoek wordt gedaan naar aanleg van een kunstgrasveld. Afschriften 
van deze brief heb ik voor belangstellenden hier.  
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Voor alle duidelijkheid is op dit moment onze huidige capaciteit ruim voldoende, er is dus nu geen enkele 
aanleiding voor de gemeente om een tweede kunstgrasveld te gaan aanleggen, maar wethouder heeft 
aangegeven zich hier hard voor te maken. 
Örjan zal nu e.e.a. aan de hand van een situatieschets duidelijker maken. 
 
Vragen omtrent de blaashal: 
Kan de blaashal geplaatst worden zonder toezegging van kunstgrasveld? De kans is erg klein, maar niet 100% 
onmogelijk want de gemeente is de eigenaar van het terrein. 
Als veld 5 kunstgras wordt hoe zit het dan met de omwonenden? Zouden zij dit tegen kunnen houden? Er moet 
een nieuwe vergunning worden aangevraagd, maar kunstgras blijft verlicht sportveld, enkel de ondergrond 
veranderd. Volgens de gemeente levert dit geen problemen op. 
 
7. 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 2018-2019 en de balans met een overzicht van 
bezittingen en schulden per 30 juni 2019. 
 
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 gelijk gebleven. 
 Reserve van de vereniging stijgen met 4.312 euro. 
 Kantine heeft een goede brutomarge gedraaid wel iets minder dan voorgaand jaar. 

 
De bescheiden worden op verzoek van leden door de penningmeester in de bestuurskamer ter inzage gelegd. 
 
8. Vaststelling begroting seizoen 2018 -2019 
Toelichting penningmeester 
Voorzichtig een winst opgenomen van € 5.838. De post contributie wordt met € 2.000 verhoogd en de post 
sponsoring wordt met € 2.000 verhoogd ten opzichte 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, 1 oktober 2019 
 
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het 
seizoen 2018 - 2019 onderzocht.  
 
Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2019, sluitend met een positief vermogen van  
€ 53.239,-  en de resultatenrekening over het seizoen 2018 - 2019, sluitend met een positief resultaat van 
€ 4.312,- 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:  1 oktober 2019 
 
De leden van de kascommissie: 
 
Naam: S. van Broekhoven Handtekening ……………………………… 
 
Naam: W. Krist   Handtekening ……………………………… 
 
Geen vragen vanuit de vergadering. 
Het officiële document is gesigneerd en gearchiveerd. 
 
Leden voor de kascontrolecommissie zijn volgend jaar B. Vissers (voor het eerste jaar) en S. Van Broekhoven (voor 
het tweede jaar) 
 
9. Vaststelling contributie seizoen 2020 – 2021 

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

• Senioren van €178 naar € 182,50 
• Junioren van € 153 naar € 156,50 
• Pupillen van € 138 naar € 141,50 
• Mini’s van € 51 naar € 52,50 
• Rustend lid van € 32,50 naar € 33 

 
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 t.o.v. andere verenigingen aan de lage kant zoals bijvoorbeeld Gudok - Sarto en 
SVSSS. 
 
Bennet Vissers stemt tegen uit principe. 
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Het voorstel van de contributieverhoging wordt aangenomen door de andere aanwezige leden.  
10. Verkiezing bestuursleden 

 
Aftreedbaar en herkiesbaar Roel van Zoggel als penningmeester 
Aftreedbaar en herkiesbaar Ronald Erven als secretaris 
Roel en Ronald worden unaniem door de ALV herkozen. 
   
11. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2019 
 
Ook dit jaar hadden we gelukkig meerdere kandidaten voor de titel Jong Brabander van het jaar. Er zijn gelukkig 
heel veel personen, die zich geweldig inzetten voor ons clubske. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. 
We kunnen er uit jullie allemaal maar een kiezen. Dit jaar hebben we gekozen voor iemand, die alweer lang bij JB 
actief is. Wedstrijdsecretaris jeugd, lid TC, coördinator jongste jeugd en dit jaar een van de kartrekkers bij onze 
mini’s. Door zijn initiatieven, gesteund door Rudy en Angeliek, beschikken we nu op de zaterdagochtend over 
bijna 50 mini’s. 
Waarschijnlijk weten jullie het nu al, Jong Brabander van het jaar is: Bart Peters   
 
We hopen dat hij zich lang blijft inzetten voor JB. 

 
12. Rondvraag 
Ronnie van Rulo: 
Wanneer gaan we de bestuurskamer verbouwen? We gaan dit gefaseerd doen en hopen te beginnen in de 
winterstop. 
Casper Luijbregts: 
Wat gebeurt er met de kleding op zolder? Sponsorkleding is van sponsor. We gaan in overleg met de 
kledingcommissie. 
Mark Heerkens: 
De spoco organiseert op donderdag 14 november een avond voor sponsoren. Martin van Geel, Algemeen 
directeur Willem II, gaat het hebben over ondernemerschap in het betaald voetbal. Een uitnodiging aan de leden 
om ook aanwezig te zijn. 
 
13. Sluiting; streeftijd 22.00 uur 
 
Reeds na één uur, 21:00 uur, kan Bert de vergadering sluiten. Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Wij 
als bestuur zijn altijd aanspreekbaar. Schroom niet om naar ons toe te komen met vragen. Hij nodigt iedereen uit 
voor een drankje na afloop. Nog een gezellige avond. 


