Algemene Leden Vergadering 2020
De notulen zijn een verkorte samenvatting van de virtuele presentatie, welke voor het eerst in de
geschiedenis live was te volgen vanuit de kantine op het sportpark ‘de Schiethoek’ te Hank.
Aanwezig: Frans Gemen, Judith Akkermans, Anger van Oord, Bert Littel, Paul Sengers, Laura Stolk en
Mark Leeggangers.
Agenda; ALV 20 november 2020
1. Opening
2. Goedkeuring notulen 22-11-2019
3. Jaarverslagen commissies
a. Algemene zaken
b. Kantine zaken
c. Commerciële zaken
d. Technische zaken
e. Jeugd zaken
f. Accommodatie zaken
4. Pauze
5. Jaarverslag financiën:
a. Verslag boekjaar 2019-2020 en Begroting boekjaar 2020-2021
b. Kascontrolecommissie
6. Mededelingen en voorstellen
7. Bestuurszaken
a. Rooster van aftreden:
b. Bestuurder (voorzitter) schuift 1 jaar door, volgend jaar verkiesbaar.
c. Bestuurder (secretaris) verkiesbaar: Laura Stolk
d. Bestuurder (jeugdzaken) aftredend en herkiesbaar: Anger van Oord
e. Bestuurder (kantine) aftredend en herkiesbaar: Bert Littel
f. Bestuurder (penningsmeester) aftredend en herkiesbaar Judith Akkermans
g. Bestuurder (wedstrijdzaken) vacature.
h. Afscheid oud-bestuurs- en commissieleden (2020)
8. Rondvraag
9. Sluiting
Notulen; ALV 20 november 2020
1. Opening; Frans opent de vergadering door alle deelnemers aan deze virtuele vergadering
welkom te heten. Voor het eerst via YouTube. Huisregels: Microfoon deelnemers staat uit
Vragen kunnen getypt en voorgelezen worden door Judith
2. Goedkeuring notulen ALV 22-11-2019
Alle vragen zijn beantwoord
3. Jaarverslagen commissies
a. Algemene zaken; Corona, Leden bedankt! Loyaliteit van jullie is om trots op te zijn. Maart:
Abrupt einde van het voetballen. Mei: Voetballen weer opgestart met beperkingen. Niet de
gebruikelijke activiteiten einde seizoen. Stilletjes afgesloten. Nog geen feestelijke opening
nieuwbouw.
b. Kantine; Nieuw meubilair terras buiten, Frisse look. Veel positieve reacties. Aanschaf nieuwe
koelkasten achter de bar. Goede deal met nieuwe leverancier Sligro. Grote besparing op
energiekosten. Goede start van het seizoen. Druk, gezellig en prima omzet. Kantine
vrijwilligers. Bedankt voor onze drankjes en hapjes! Tonnie Leeggangers is gestopt op
zondag. Bedankt voor alle inzet en hulp.

c. Commerciële zaken; Nieuwe tenues Be-Ready dames (Ellen Akkermans). Nieuwe tenues BeReady 4 (Schalken Telecom Services). Complete airco bestuurskamer gesponsord door
Verschoor Klimaattechniek. Extra actie clubhanddoeken opgestart en afgerond a € 400,netto opbrengst. Stersponsorschap Keurslagerij Ron de Kwant verbeterd en verlengd met 3
jaar + borden vernieuwd en winddoek toegevoegd. Nieuwe versoberde zichtbaarheid
overeenkomst met Rabobank, waarbij we wel weer aan de Club Support actie mee mogen
doen. Bord Janson Bridging is vernieuwd en contract is verbeterd. Nieuw Heineken 0.0 bord +
verhoogde sponsorbijdrage. Enkele DUPLEX borden (voor de kantine tot aan de nieuwe
kleedkamers) tegen betere voorwaarden verkocht. 7 nieuwe reclameborden & 3
opzeggingen. Intro en verkoop van reclame/winddoeken. Praktisch nog geen succes. De
complete jeugdafdeling is in nieuwe trainingspakken van PuurZorg gestoken. Voetbaltassen
Be-Ready 3 gesponsord door Adviesbureau Verhoeven. Meer aandacht voor (nieuwe)
sponsoren op Instagram. Vacature administratieve ondersteuning en fanatiek lid
Sponsorcommissie.
d. Technische zaken; Elftallen, 4 teams senioren, 1 Damesteam, 2 teams 35+ heren, 1 team
30+ dames. Be-Ready 2 gepromoveerd, Be-Ready 1 lag op schema, Doelstellingen lijken te
zijn gehaald, Boven de middenmoot.
e. Jeugd zaken; 159 actieve jeugdleden, 45 vrijwilligers (trainers, vlaggers, begeleiders, etc.).
Kennis ontwikkeling binnen de jeugd. Doel: jeugd beter opleiden. 3 cursus avonden met 6
jeugdtrainers. Komend jaar weer Technische Jeugd Commissie (TJC). Corona heeft grote
impact gehad. Balen, balen, balen. Activiteiten Commissie Jeugd. Aantal leden: 5 .Zeer actief.
Grote Clubactie met een record opgehaald bedrag. Pupil van de week. Fruit, carnavals, girls
only en olliebollentraining. Sinterklaas en jeugdbingo. Centrale activiteiten kalender. Helaas
geen jeugdkamp, Schiethoek toernooi en familie dag.
f. Accommodatie zaken; Nieuwe kleedkamers klaar en in gebruik genomen. Geslaagd project.
Trouwe bouwploeg. Afgesloten met een gezellig feestje voor alle bouwers, helpers en
aanhang. Onderhoud groensingels weer terug bij de gemeente. In oktober 2020 weer
teruggedraaid. Communicatie met gemeente zeer moeizaam. Slechte dossier kennis.
Reparaties kunstgrasveld moeizaam. Onduidelijkheid over kunstgras onderhoud. Geëscaleerd
bij gemeente & wethouder. Geen onderhoudscontract. Hoge kosten voor Be-Ready. Strookt
niet met informatie verleden. Subsidie harmonisatie gemeente. Beperkte impact Be-Ready
i.v.m. aantal jeugdleden. Wel meer rompslomp. Oktober 2020 weer uitgesteld.
Fietsenstalling verplaatst. Mooi hek eromheen met hulp van Dirk Smits. Vutters, hebben heel
het seizoen doorgewerkt, weliswaar op de befaamde 1,5 meter. Sportpark ligt er prachtig bij!
Wim Domenie gestopt na jarenlange trouwe dienst. Onderhoud, loopt volgens planning.
aantal klussen blijven liggen i.v.m. niet doorgaan NL-Doetdag. Terreinbeheer, Tonnie is na 20
jaar gestopt. Meer taken gedelegeerd naar anderen. Opbrengst van de Grote Clubactie
schaffen we ballenkarren aan (per team een kar).
4. Pauze; Na een pauze van 5 minuten gaan we weer door met de vergadering.
5. Jaarverslag financiën;
a. Judith geeft een toelichting op het financiële overzicht over het boekjaar 2018-2019,
boekjaar 2019-2020 en de begroting 2020-2021. Uit het resultaat blijkt, dat we mede door
het coronavirus en de nieuwbouw behoorlijk interen op de reserve.
b. De kascontrolecommissie Jurgen Bouwens en Willy Schelle, complimenteren en dechargeren
de penningmeester voor het uitstekend gevoerde beleid. (Alfred Wagenmakers had zich
aangemeld om de kassacontrole te ondersteunen).

6. Mededelingen en voorstellen; Sportpark per 1 januari 2021 rookvrij. In 2021 start met
verplichte vrijwilligerstaken. Grotere betrokkenheid creëren. Beperkt aantal taken,
infrastructuur & proces implementeren. Representatie wedstrijden selectie door P. Sengers
en J. Stevens & F. Gemen ad-hoc. Kleding sponsoring contract Hummel / Govers verloopt
einde seizoen. Aanpakken website. Niemand gemeld voor ondersteuning (oproep ALV 2019).
Verbetering communicatie – zie nieuwe secretaris punt 7, Kantine opfrissen,
Nieuwjaarsreceptie bij eerste gelegenheid (incl. jubilarissen)
7. Bestuurszaken; Op het hoogtepunt waren er 38 kijkers, die in de chat ja of nee konden
stemmen.
a. Rooster van aftreden: In verband met de continuïteit en KNVB-regels mogen voorzitter,
secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden.
b. Bestuurder (voorzitter) schuift 1 jaar door. Volgend jaar te kiezen: Frans Gemen (18x voor).
c. Bestuurder (secretaris) kiesbaar voor een periode van 2 jaar: Laura Stolk. (18x voor)
d. Bestuurder (jeugdzaken) aftredend en herkiesbaar: Anger van Oord. (18x voor)
e. Bestuurder (kantine) aftredend en herkiesbaar: Bert Littel. (19x voor)
f. Bestuurder (penningsmeester) aftredend en herkiesbaar: Judith Akkermans (20x voor)
g. Vacature (wedstrijdzaken) is voorlopig ingevuld door Johan Fijneman. Donald Hijmans is
contactpersoon voor de selectie.
h. Afscheid oud bestuurs- en commissieleden i.v.m. coronacrisis, naar volgend jaar.
8. Rondvraag; - Patrick Schalken: Willen jullie a.u.b. de trainingsballen voor de lagere elftallen
vervangen. Tom Smits is het hier mee eens. (Slechte ballen zijn inmiddels vervangen door
Paul Sengers) - Leon Bakkers: Inkomsten zullen niet stijgen wellicht in overleg om kosten te
besparen. - Petra Littel: Vanuit de gemeente willen ze de kantines gezonder maken. Is het
een idee om een werkgroep te maken. Het is best moeilijk. - Patrick Schalken: Zouden jullie
duidelijkheid willen geven over het muziek draaien op het terras. (Centraal regelen voor
eigen boxen.) - Jacco de Wit: Vorig jaar is tijdens de ALV aangegeven dat de contributie
verhoogd zou worden. Gaat dit komend seizoen ook gebeuren? (I.vm. de coronacrisis wordt
er dit komend jaar géén contributieverhoging gerekend) -Johan Luijten: Hoe is het geregeld
met de keeperstraining (Dit probleem is door Laura opgelost)
9. Sluiting; Met een virtuele borrel wordt deze historische avond in volle tevredenheid
afgesloten.

Notulant; Paul Sengers.
Hank; d.d. 10 januari 2021.

