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Verslag van de extra Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2015. 

Aanwezig waren 65 leden. 

 

1. Opening. 
Aangezien de huidige voorzitter Albert Engelen onlangs zijn onmiddellijke aftre-

den had aangekondigd, moesten de nog zittende bestuursleden met gezwinde spoed 

een opvolger zien te vinden. Deze is gevonden in zijn voorganger, Nicky Broos, 

die deze vergadering als interim voorzitter het woord zal voeren. Verder zal wor-

den voorgesteld, in te stemmen met de toetreding tot het bestuur, van Dennis Quist 

en Rob Rijshouwer. Nicky vraagt alle aanwezige leden dringend de presentielijst te 

ondertekenen. 13 leden hebben zich per mail afgemeld voor deze vergadering, 

maar hebben in die mail wel aangegeven voor of tegen het agendapunt van de 

avond te zijn. 

 

2. Algemene bestuur mededelingen. 
a. Deze extra ALV is er n.a.v. het feit, dat er reeds 2 vacatures in het bestuur wa-

ren en dat er door het gewenst aftreden van Albert Engelen een 3
e
 vacature is 

ontstaan.  

b. De notulen van de ALV van september 2014 en van deze ALV gaan behandeld 

worden in de komende reguliere ALV van september 2015. 

c. Er is een bericht van verhindering ontvangen van Walther Stroop, welke mail 

was voorzien van informatie en van een vraag. Deze informatie en de vraag 

komen aan de orde bij de betreffende agendapunten en zullen onderdeel van de 

notulen worden.  

d. Aangezien de kosten steeds meer stijgen en zeker niet zullen dalen, deelt Nicky 

mee, dat we er in de nabije toekomst heel erg rekening mee moeten gaan hou-

den, dat er steeds meer een beroep op IEDEREEN zal worden gedaan, om in 

het kader van vrijwilligerswerk, werkzaamheden voor de club te gaan verrich-

ten. Dit kan variëren van b.v. bardienst/hulp, het leiden van voetbalwedstrijden 

bij jeugd en/of senioren. Werkzaamheden op of rondom terrein. Weigert men 

hier aan mee te doen, dan zal daar een boeteclausule aan worden verbonden. Op 

dit moment is dit nog niet actueel, maar het gaat er zeker van komen. 

  

3. Bestuursverkiezing. 
Alvorens over te gaan tot verkiezing, licht Nicky nog toe dat kandidaten in het be-

stuur worden gekozen en dat nadien de gekozen bestuursleden de diverse porte-

feuilles verder verdelen. Hijzelf is dus kandidaat voorzitter. Dennis Quist is ge-

vraagd om het penningmeesterschap op zich te nemen, terwijl Rob Rijshouwer de 

commercieel coördinerende portefeuille wil gaan bemannen. Dan komt de vraag 

aan de ALV of men in wil stemmen met de kandidaten en kan de ALV instemmen 
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met een benoeming bij acclamatie. Met nagenoeg 100% stemmen, worden ze alle 

drie gekozen. 

 

4. Mandaat aanvraag kunstgrasveld. 
Het bestuur vraagt aan de ALV het mandaat om bij de Gemeente Steenbergen een 

aanvraag te doen voor de aanleg van een kunstgrasveld. Het bestuur is van mening 

dat kunstgras voor de toekomst het beste is voor onze vereniging. Zij wil dit goed 

kunnen doorspreken in de onderhandelingen met de gemeente Steenbergen. Het 

bestuur is tevens van mening dat ze met ongewijzigd beleid de kosten de komende 

7 jaren kan dragen en willen dus een mandaat om te kunnen handelen, als het tot 

een akkoord komt met de gemeente. Het bestuur kan echter geen garantie geven, 

dat het kunstgras er al in het komende seizoen 2015-2016 zal liggen. Dat hangt van 

veel meer zaken af. De mail van Walther Stroop en het antwoord daarop van 

Nicky, vind U als aparte bijlage bij deze notulen. 

D.m.v. een scherm, opgesteld voor in de kantine, worden de jaarcijfers van het lo-

pende seizoen openbaar gemaakt. Dit zijn de cijfers t/m februari. Deze zijn geëx-

trapoleerd naar een volledig seizoen. Daarnaast staat de begroting, zoals die is op-

gesteld voor aanvang van dit seizoen. In de kolommen daarnaast, staan de begro-

tingen van de daar op volgende 7 jaren t/m het seizoen 2021-2022. De penning-

meester geeft een toelichting op de cijfers, die het meest in het oog springen en 

waar nodig kunnen/mogen vragen worden gesteld. 

Een opmerking is de volgende: Door de goede financiële resultaten is het mogelijk 

om ieder jaar een reservering te doen voor groot onderhoud, dan wel privatisering 

van € 5.000.  
 

5. Rondvraag. 

Een van die vragen is: wat kost het kunstgrasveld nu eigenlijk. Antwoord is: het 1
e
 

jaar betalen we € 1.875 extra, het 2e
 jaar € 3.750, het 3e

 jaar € 5.625, het 4e
 jaar € 

7.500 en het 5
e
 jaar en vervolgens € 9.375.  

Leon Dingemanse vraagt het bestuur of er rekening mee is gehouden, dat degenen 

die nu veel zelfwerkzaamheid verrichten, ook een dagje ouder worden en wellicht 

binnen afzienbare tijd er mee (moeten) stoppen. Dat zou dan kunnen betekenen, 

dat de gemeente diens bijdrage verminderen zal, dan wel stopt. 

Verder adviseert hij, om Ron van de Berg in een commissie op te nemen, die het 

financiële gebeuren mee onder de loep kan/wil nemen. Nicky antwoord hier op, dat 

hij dat zeker van plan is.  

Jan Kerstens dringt er op aan, om de jongste jeugd zoveel mogelijk op kunstgras te 

laten voetballen en trainen. Dan raken ze er tenminste aan gewend, ook gezien het 

feit, dat er nogal eens een wedstrijd op kunstgras moet worden afgewerkt. 
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Sanne van Etten maakt de opmerking, wat, als er een team NIET op een kunstgras-

veld wil spelen. Tja, dan zullen ze in overleg zelf moeten bepalen, waar men wil 

spelen. Wellicht bij toerbeurt. 

George Veerman stelt de vraag of er een bezettingsbeleid komt om te spelen op 

kunstgras. Het hoogste standaardelftal is dit verplicht, terwijl andere teams bij 

toerbeurt hiervan gebruik maken. 

Er komen nog enkele opmerkingen aan bod, zoals over de bijna verplichte aanwe-

zigheid op deze vergadering en de (bijna) daarmee gepaard gaande verplichting om 

voor kunstgras te stemmen. Of de opmerking, geen kunstgras, dan moet de terrein-

knecht maar beter egaliseren. 

 

Ten slotte volgt de ultieme vraag: wie is er tegen het voorstel om te gaan onder-

handelen met de Gemeente Steenbergen over kunstgras en wie is tegen. De uitslag 

hiervan is, dat van de 65 aanwezigen er rond de 60 personen voor waren en een 

vijftal tegen. Daarbij komt nog een aantal van 13 voorstemmers, die per mail hun 

stem hadden uitgebracht 

 

6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur, iedereen dankend voor zijn in-

breng en aanwezigheid. 


