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Voetbalvereniging Nooit Gedacht 

 
   

  

      
 
 

 
Concept notulen Algemene ledenvergadering d.d. 11-12-2018 

 

Aanwezig: Bert Duijs, Tonnie Oppers, Nico Gloudemans, Wout Verstegen, Antoon Bijveld, Ties 
Raijmakers, René van Erp, Peter Strik, Toon v/d Cruijsen, Kim Rovers, Nick van 
Lieverlooy, Mirjam Krijnen, Wim van Herpen, Niels Verbruggen, Bart Hoeben, Ruud 
Vorstenbosch, Mark v/d Steen, Robbert Wagemans, Rob van Boekel, Jos 
Schuurmans, Theo Wagemans, Rik Hoeben, Mark van Rooij, Janneke Schuurmans, 
Lieke Wertenbroek, Rik van Roosmalen, Björn Steenbergen, John Pennings, Thijn 
Vos, Arno Methorst, Jessica van Iersel, Mandy van Schijndel, Lisa van Erp, Sanne 
van Roosmalen, Floor Janssen, Aniek Bouwens, Daniëlle Gloudemans, Michel van 
Nistelrooij, Tini Schuurmans, Luuk Bijveld, Wouter Verstegen, Michael v/d Heuvel, 
Mari Strik, Toine de Kok, Tiny Hejmans, Erwin van Erp, Wilco Cremers. 

Afgemeld: Ad Bijveld, Rien Damen, Thea Jank 

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter: 
De vergadering wordt om 21.00u geopend door Mari. Hij heet alle aanwezige leden hartelijk 
welkom, in het bijzonder de aanwezige ereleden Nico Gloudemans en Tonnie Oppers. 
 

De presentielijst worst uitgereikt door onze secretaris, deze wordt rondgegeven en door 43 
aanwezige leden en 5 aanwezige bestuursleden ondertekend.  
 
2. Terugblik afgelopen jaar: 
Tiny presenteert een terugblik van de belangrijke gebeurtenissen van juli 2017 t/m december 
2018 op basis van een Power Point presentatie. Tijdens de ALV van 2019 zal de presentatie 
gebaseerd zijn op het kalenderjaar 2019. 
 

3. Verslag van de commissie kascontrole: 
De commissie bestaande uit Wout Verstegen, Bart Hoeben en Antoon Bijveld heeft de 
kascontrole uitgevoerd en verleent decharge aan het bestuur. 
 

4. Benoeming nieuwe commissie kascontrole: 
De kascommissie voor het nieuwe seizoen zal wijzigen. Dit omdat de termijn van Antoon Bijveld is 
verlopen en Bart Hoeben toetreedt tot het bestuur.  De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: 
Wout Verstegen, Ties Raijmakers en René van Erp. 
 

5. Jaarverslag financiën seizoen 2017-2018 en vaststelling begroting seizoen 2018-2019:  
Resultaat 2017-2018 
Het verslagjaar wat loopt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 is geëindigd met een klein 
negatief  saldo. Dit resultaat zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen van de 
vereniging. 
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Begroting 2018-2019 
Het bestuur heeft in de begroting voor 2018-2019 iets ruimer begroot en deze sluit met een klein 
positief resultaat. In deze begroting zijn nog geen extra kosten voor de huur van het kunstgrasveld 
opgenomen. De verwachting is dat dit voor het eerst in de begroting van 2019-2020 zal moeten 
worden opgenomen. 
 
De door het bestuur voorgestelde begroting voor 2018-2019 wordt door alle aanwezige leden 
goedgekeurd en dus als zodanig vastgesteld. 
 

6. Contributiestructuur inclusief stemming 

Het bestuur van Nooit Gedacht stelt een contributieverhoging voor i.v.m. een stijging van de 
kosten door o.a. de huur van het kunstgrasveld zoals hierboven is benoemd. Alle aanwezige 
leden gaan akkoord met de voorgestelde contributiebedragen voor het seizoen 2019/2020. JO9 €. 
95,00 / JO10 t/m JO13 €. 105,00 / JO15 t/m JO19 €. 130,00 / senioren €. 160,00 / steunleden €. 
50,00. 
 

7. Voorstel nieuwe kandidaten en aftredende bestuursleden inclusief stemming 
Angela van Rooij, Ad Bijveld, Erwin van Erp en Frank van Lent treden uit het bestuur. Zij worden 
allen hartelijk bedankt voor hun tijd en inzet voor onze vereniging. Mari Strik is aftredend en 
herkiesbaar, alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord. Voorts worden Bart Hoeben, Mirjam 
Krijnen, Niels Verbruggen, Rob van Boekel en Ruud Vorstenbosch door het bestuur voorgedragen 
om zitting te nemen. Alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
 

8. Enquête en speerpunten 2019: 
Power Point presentatie van de uitkomsten van de onder onze leden gehouden enquête. Per 
commissie komen de resultaten hiervan aan bod met daarbij de speerpunten voor 2019.  
 
9. Presentatie door Hans Willemsen (SEC) inzake de vitale vereniging 
Hans is door het bestuur uitgenodigd om tijdens de ALV een presentatie te geven inzake de eis 
van de gemeente dat Nooit Gedacht een vitale vereniging moet worden/zijn. Het startsein van de 
aanleg van het kunstgrasveld is hiervan afhankelijk. Hans geeft de aanwezige leden hierop een 
toelichting op basis van een Power Point presentatie. Naar aanleiding daarvan komen vanuit de 
aanwezige leden de volgende opmerkingen/vragen.  
Opmerking 1: We moeten opletten dat zaken die nu bij de horeca plaatsvinden, zoals bv. de 
vergadering van de ondernemersvereniging daar niet worden weggehaald. 
Reactie bestuur: We zullen zeker rekening houden met de horeca, zij zijn ook natuurlijk ook 
sponsor van onze vereniging en dat willen we graag zo houden.  
Opmerking 2: Een voorbeeld hiervan is het oudervoetbal, als dit beter wordt gecoördineerd en 
geregeld, dan levert dat gegarandeerd omzet voor de kantine op.  
Reactie bestuur: Dat is inderdaad een goed voorbeeld en we zullen hier dan ook de nodige 
aandacht aan besteden.  
Vraag 1: Is het de bedoeling dat dit gebeurt op commerciële basis?  
Antwoord bestuur: Dat is niet zeker niet het uitgangspunt, maar er zullen situaties voorkomen 
waarin er een opbrengst zal zijn voor de vereniging.  
Vraag 2: Een aantal jaren geleden was privatisering een item, speelt dit momenteel nog?  
Antwoord bestuur: Dit speelde inderdaad in de periode dat we onder de gemeente Maasdonk 
vielen, maar sedert de overgang naar de gemeente Oss is dit niet meer ter sprake gekomen. 
 
 
 
 

10. Rondvraag: 
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Opmerking 1: Ik meer een mededeling, namens het collectief van Nooit Gedacht wens ik 
het bestuur in de nieuwe samenstelling veel succes en wijsheid. 
Reactie bestuur: namens alle bestuursleden bedankt voor deze mededeling. 
 
Vraag 1: Waarom moeten wij het nieuws over de contractverlening van onze hoofdtrainer 
uit de media vernemen? 
Antwoord bestuur: De publicatie is door een misverstand niet eerder op de website geplaatst. 
 
Vraag 2: De nieuwjaarsreceptie in 2018 is niet succesvol verlopen, kan dit niet anders? 
Antwoord bestuur: Dat hebben wij ook zo ervaren hebben en er zal worden gekozen voor een 
ander concept in 2019. 
 
Vraag 3: Worden de uitslag van de enquete en de daaruit voortgekomen speerpunten nog 
teruggekoppeld naar de leden? 
Antwoord bestuur: Dit  zal volgende week maandag in eerste instantie plaatsvinden in het JKO 
(jeugdkaderoverleg) en daarna wordt het ook gepubliceerd op onze website. 
 
Vraag 4: Vorig jaar is in de ALV aangekondigd dat het nieuwe bestuur zou gaan bestaan uit 
5 leden, waarom heeft dit geen vorm gekregen? 
Antwoord bestuur: Dit was inderdaad de bedoeling, echter in de voorbereiding hierop is 
gebleken dat dit momenteel niet haalbaar is. Vandaar dat we nu op de oude, vertrouwde manier 
verder gaan. 
 
Vraag 5: Is er al iets bekend over een nieuwe voorzitter? 
Antwoord bestuur: We gaan eerst binnen het bestuur kijken of er een kandidaat is voor deze 
vacante positie. Mocht dit zo zijn, dan zullen we uiteraard onze leden daarover informeren. Indien 
niet, dan zullen we intern- en extern verder moeten gaan zoeken. 
 
Vraag 6: Er zijn veel klachten/opmerkingen over onze nieuwe website? 
Antwoord bestuur: Het is ook een kwestie van gewenning. Het systeem zit gekoppeld aan 
Sportlink en vergt een andere kijkstructuur dan we al jaren gewend waren met onze oude website. 
Er zitten door de gehanteerde nieuwe technieken ook best een aantal voordelen aan de nieuwe 
website. Maar we houden de zaak uiteraard scherp in de gaten. 
 
 
Sluiting: 
De vergadering sluit omstreeks 23.00 u. en het bestuur biedt alle aanwezige leden nog een 
drankje aan namens Nooit Gedacht. 

 

 

 


