Notulen ALV 18-10-2016
Afwezig: Gijs v Kessel, Peter Plugers, Dennis Aarts en Jos Kuijpers met
kennisgeving.
Aanwezig: Theo Smits, Jan van Os, Marc Gijsbers, Mario Plugers, Gerrie v
Deursen, Mireille Plugers, Henri Hendriks, Joep vd Ven, Ruud v Stiphout, Mike
Martens, Ad Fransen, Johnny Heesmans, Gerben Timmers, Wendy v Melis,
Jessica vd Ven, Leon Hesen, Ed Snoeren, Harm Sparidans, Ad Lazonder, Peter
Spetgens, Niek Sleegers, Arno Kuijpers, Mattie v Oorschot, Mario Peters, Harrie
Boogers, Jan Coolen, Huub vd Vrande, Jan v Hoof, Klaas Jan Kooistra, Sjaak
vd Putten, Toon v Oorschot, Patricia Jaspers, Erik Wallerbos.
Notulist: Patricia Jaspers

1.Opening.
Klaas Jan heet iedereen welkom en bespreekt de agenda met de aanwezigen. Klaas Jan
begint met de benoeming van de nieuwe leden van het bestuur en benadrukt nogmaals hoe
fijn het is dat er nieuwe leden toetreden.

2.Leden Benoemen bestuur: Dhr. Van der Putten, Dhr. Lazonder en Dhr. Wallerbos.
Alle aanwezigen stemmen voor de nieuwe leden. En alle nieuwe leden krijgen een applaus
van de aanwezigen.

3.Bestuur aftredend en herkiesbaar: Dhr. v Oorschot, Dhr. v Hoof en Dhr. van der
Vrande.
Alle leden blijven actief in het bestuur en ook zei krijgen een applaus van de aanwezigen.
Over 3 jaar treden er 6 leden af, dit moeten we even goed in de gaten houden. Een roulatie
systeem zou een idee zijn. Sommige leden 2 jaar actief en sommige leden over 1 jaar weer
herkiesbaar. Dit moeten we volgend jaar weer in beeld brengen.

4.Besluitvorming gebruik kunstgrasveld.
Op dit moment zijn er geen redenen om niet te trainen of te voetballen. Als bestuur gaan we
mee in het besluit van de KNVB. Wel staan we open voor reacties van leden die het echt niet
willen en hier gaan we dan ook zorgvuldig naar kijken.
Hoe gaan we dit naar de leden communiceren? Het zou het snelste gaan als iedereen naar
de leiders en trainers communiceren.
Ook gaan we de laatste informatie op de site zetten die wij hebben ontvangen vanuit de
KNVB en RIVM.

5.Notulen.
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van vorige jaar.

6.Jaarverslagen
Scheidsrechtercommissie 2015/2016
Het blijft moeilijk om alle wedstrijden van scheidsrechters te voorzien. Er is dit seizoen
begonnen met een bijdrage te geven voor het fluiten van wedstrijden. Gedurende het
seizoen blijkt dat er door de bijdrage niet echt scheidsrechters bijkomen maar dat dezelfde
scheidsrechters vaker gaan fluiten. Dit is geen probleem maar er blijft een tekort. In het
seizoen behalen 3 scheidsrechters hun diploma verenigingsscheidsrechter. Ook geven enkele
jeugdleden aan dat ze de pupillenscheidsrechtercursus willen volgen, deze zal in het nieuwe
seizoen plaats vinden. Ook zijn er 2 pupillenscheidsrechters die graag de cursus
verenigingsscheidsrechter willen gaan volgen in het nieuwe seizoen.
In Februari van 2016 gaf ik aan dat ik in het nieuwe seizoen stop met het indelen van de
jeugdscheidsrechters omdat het me teveel tijd kost. Mijn voorstel was om de
scheidsrechtercommissie op te delen in afdeling jeugd en afdeling senioren waarbij ik de
senioren wel blijf indelen en dat er voor de jeugd iemand bij moet komen.

Activiteiten Commissie.
Vorig seizoen zijn er enkele activiteiten georganiseerd, te weten 70-80-90 party, 5x5
toernooi, enkele zondagen DJ, seizoen afsluiting, Haneveld Tegelwerken Cup. Komend
seizoen is het de bedoeling dat we een jaarprogramma op de nieuwe site gaan zetten zodat
iedereen op tijd op de hoogte is. Art en Willem gaan het voortouw nemen en het zal via Gijs
gecommuniceerd worden met de stichting. Er zijn in ieder geval diverse ideeën om weer wat
leven in de brouwerij te brengen. Verder zien we graag op korte termijn het kinderhoekje in
de kantine te realiseren.

Secretarieel jaarverslag:
Weer neem ik de gelegenheid om de dames onder de aandacht te brengen, met 3 teams
doet bruheze het niet slecht. We hebben twee meiden teams en 1 dames team. Afgelopen
jaar is er zelfs een vriendinnen avond georganiseerd om meer meiden de voetbalsport te
laten ontdekken. Ook de jeugd blijft een drukke bedoeling maar is het ieder jaar weer een
sport om de teams compleet te maken en te voorzien van een leider en een trainer. Maar dit
is ieder jaar weer te realiseren door de inzet van gedreven vrijwilligers.
Verder hebben we een duidelijke nieuwe site die er best mag zijn. Het heeft even geduurd
maar goed werk heeft tijd nodig. Met het handje vol vrijwilligers die we hebben dragen we
de club en doen we ons uiterste best om er iets van te maken. Vele ouders helpen ons weer
dagelijks om de jeugd verder te brengen of om op een ander vlak een bijdrage te leveren.
Hier mogen we best trots op zijn dat het met jullie inzet weer gelukt is om een seizoen
succesvol af te sluiten en goed te beginnen.
Jaarverslag sponsorcommissie:
Heel even hebben we niemand gehad voor deze commissie maar ook hier zijn weer een paar
actieve vrijwilligers hard aan het werk om de draad weer op te pakken, maar nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom.
Volgend jaar weer een uitgebreid verslag
Jaarverslag veteranencommissie
Seizoen 2015-2016
We hebben een redelijk goed seizoen gedraaid. Ondanks vele blessures en onze vasten
keeper niet kon en anderen keepers en zelfs vaak iemand van de vasten spelers moest
keepen kwamen we toch in aanmerking voor de interne competitie aan het eind van het
seizoen mee te doen. Ook dit jaar zijn we met z’n allen weer een avondje weggeweest naar
Café Bruheze. Dit om het teamgevoel te versterken.
Ook hadden we weer zelf een veteranentoernooi geregeld. Dit toernooi is al enkele jaren
zeer succesvol. Dit blijkt uit het feit dat andere veteranenteams zich spontaan aanmelden en
wij als Bruheze zelf uit kunnen zoeken wie wij er graag bij willen hebben. Overdag lekker
ballen in een gezellige en sportieve sfeer en vroeg in de avond live muziek en een lekker
glaasje bier erbij.
Aan het einde van het seizoen heeft Huub van de Vrande aangegeven dat hij gaat stoppen
met voetballen vanwege dat hij het te druk heeft en te vele blessures heeft. Heel erg
jammer, maar wel begrijpelijk. Hierbij wil ik hem bedanken voor de sportieve en gezellige
bijdrage die hij heeft geleverd. We hopen hem nog een als supporter langs de kant te zien,
zodat hij wel de derde helft nog mee kan pikken?
Tevens hebben we er weer 4 nieuwen spelers erbij, Bjorn van Ginneken, Han Kuijpers ,
Maarten Stevens en Kenneth Verbakel.
Al met al was het een goed en gezellig seizoen voor de veteranen van Bruheze waarbij
samenwerking, clubgevoel en verbondenheid centraal staan. Op naar het nieuwe seizoen
2016-2017.

Jaarverslag jeugdcommissie:
Bij aanvang van het seizoen 2015-2016 bestond de jeugdcommissie uit de volgende leden:
Nick Thielen, Mario Peters, Marc Gijsbers en Erik Wallerbos. Nick Thielen heeft besloten te
stoppen met werkzaamheden voor de jeugdcommissie omdat hij begonnen is met een
studie. Aan het eind van het seizoen hebben we besloten vanaf het nieuwe seizoen de
jeugdcommissie, en de technische jeugdcommissie en de toernooicommissie samen te
voegen tot een nieuwe jeugdcommissie die alles gaat regelen wat met de jeugd van Bruheze
te maken heeft. Mario Peters zal in het volgende seizoen geen lid meer zijn van deze nieuwe
jeugdcommissie.
Aan het begin van het seizoen zijn de teamtassen in orde gemaakt en uitgedeeld, evenals de
spelerspassen per team. Deze zijn aan het eind van het seizoen weer ingenomen. In het
najaar van 2015 hebben we het maken van teamfoto’s gecoördineerd. Gedurende het
seizoen hebben we de volgende activiteiten georganiseerd voor de jeugd:
•

de Grote Club Actie (667 verkochte loten, meer dan het jaar ervoor),

•

de Sinterklaas-avond voor de mini’s en F-jeugd,

•
een carnavalsavond samen met de Brouwhaasjes voor de D-E-F en mini’s en hun
ouders,
•

het E-F kamp en C-D kamp, die beide plaats vonden op ons eigen sportpark.

Het zaalvoetbaltoernooi voor de E- en F-jeugd van Bruheze en MULO, dat normaliter in de
winterstop plaats vind, is helaas niet doorgegaan omdat er geen sportzaal beschikbaar was
op geschikte data.
Het wedstrijdsecretariaat op de zaterdagen is bemand door leden van de jeugdcommissie en
een viertal vrijwilligers, zodat we geen beroep meer hoefden te doen op de leiders en
trainers van de A, B, C, en D-teams. Op een na zijn deze mensen voor het komende seizoen
weer beschikbaar voor het wedstrijdsecretariaat.
Om de jeugd beter te bereiken, hebben we behalve email en de site van Bruheze, ook een
Facebook pagina gemaakt, en daar regelmatig berichten voor de jeugd op gezet. We
onderhouden ook contacten met BVO’s, met name Helmond Sport. Voor de line-up tijdens
een thuiswedstrijd van HS hebben we voor pupillen gezorgd.
We hadden 5 najaar kampioenen en 6 voorjaarskampioenen. We hebben gezorgd voor een
huldiging van deze teams in de kantine, en voor de spelers van deze teams een frietje en een
standaardje geregeld (B-teams: bijdrage voor een feestje).

Jaarverslag penningmeester:
Verslag kascontrolecommissie
Aan de Algemene Ledenvergadering en
het bestuur van
V.V. Bruheze
Betreft: Controle kascommissie boekjaar 2015-2016.
Geachte leden, geachte bestuursleden,
De kascontrolecommissie, in persoon van Miranda van Zantvoort en Jessica van de Ven,
heeft op 12 oktober 2016 de administratie van V.V. Bruheze over het seizoen 2015-2016
ingezien en gecontroleerd.
De penningmeester had alle transacties en bijbehorende bescheiden netjes voorbereid,
zodat de kascontrolecommissie haar taken zo goed mogelijk kon uitvoeren.
De transacties zijn globaal doorgenomen en waar nodig zijn deze toegelicht door de
penningmeester. Steekproefsgewijs zijn er diverse posten gekozen waar dieper op in is
gegaan. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd. Alle onderbouwingen, in de vorm van
facturen en/of bonnen waren aanwezig. Hierdoor heeft de commissie geconstateerd dat alle
transacties op de juiste grootboekrekeningen zijn ingevoerd.
Het is natuurlijk ook van belang dat al deze transacties juist op de winst- en verliesrekening
en balans van de vereniging worden gepresenteerd. Ook hierbij zijn geen afwijkingen
geconstateerd, de bedragen zoals vermeld in de winst- en verliesrekeningen sloten aan met
de ingevoerde mutaties.
Bank- en kassaldo per 30 juni 2016 sloten ook aan met de officiële afschriften van de bank
en kas.
Het resultaat van seizoen 2015-2016 is volledig ten laste gebracht van het eigen vermogen
van de voetbalvereniging. Het eigen vermogen is afgenomen van € 2.914 naar € -478.
Gelet op het vorenstaande stellen ondergetekenden de Algemene Ledenvergadering voor,
de penningmeester en het bestuur van VV Bruheze te dechargeren voor het boekjaar 20152016.
Helmond, 12 oktober 2016.
De kascommissie,

M. van Zantvoort

J. van de Ven

Nieuwe vrijwilligers die de kascontrole willen gaan doen Jan Coolen en Mike Martens.
Bedankt voor jullie aanmelding.

Jaarverslag Technische commissie:
De Technische Commissie (TC) is een commissie, die zich bezig houdt met het totale
voetbalplaatje van Bruheze, zowel op prestatief gebied (selectie) als recreatief gebied
(lagere elftallen). De TC is permanent vertegenwoordigd (Ed Snoeren en Toon v. Oorschot)
die de dagelijkse gang van zaken behandelen wat voetbalaangelegenheden betreft. Als er
gesprekken plaatsvinden wat betreft selectiezaken senioren worden zij terzijde gestaan door
Twan Verleijsdonck en Luc v. Veghel. Deze gesprekken vinden 1x maandelijks plaats met de
hoofdtrainer Peter Verstappen seizoen 2016/2017 en assistent-trainer Leon Hesen over
lopende zaken en 2x als evaluatiegesprek voor en na de winterstop. Seniorenzaken lagere
elftallen worden in eerste instantie behandeld door Jan v. Hoof en Jos Kuijpers, die weer op
hun beurt in gesprek kunnen met de TC als er zich zaken aan dienen waarbij meer overleg
nodig is. De TC heeft verder 1x in de maand een gesprek en 2 evaluaties voor en na de
winterstop, met de Algemeen Jeugd coördinator(Mario Plugers) , om jeugdzaken te
bespreken op voetbalgebied.
Afgelopen seizoen heeft de Technische Jeugdcommissie in samenwerking met het
hoofdbestuur en de Technische commissie een voorstel gedaan om een nieuw jeugdbeleid
te gaan voeren. Dit staat inmiddels voor een groot gedeelte op papier , en wij als TC willen
hier graag prioriteit aan geven.
Doel van de TC is om iedereen met plezier te laten trainen en voetballen, zodat iedereen
een niveau kan halen wat individueel haalbaar is. Verder willen wij zoveel mogelijk spelers
door laten stromen naar de senioren op zowel prestatief (selectie) gebied als op recreatief
(lagere seniorenelftallen) gebied. Kortom, wij willen voor iedereen een platform kunnen
bieden binnen de club Bruheze, zodat men zich zowel prestatief als recreatief thuis kan
voelen bij onze vereniging. Op termijn hopen wij hiervan de vruchten te kunnen gaan
plukken. Het is een begin, maar met ieders goede wil en samenwerking kunnen we laten
zien dat bepaalde doelstellingen haalbaar zijn.

Namens de Technische Commissie
Toon v. Oorschot

Uitleg jaarcijfers
Klaas Jan bespreekt de jaarcijfers een groot verlies is te zien bij de sponsoren, we zouden
nieuw leven moeten blazen in de sponsorcommissie maar daar hebben we nieuwe mensen
voor nodig. We hebben dit in het vizier maar of daarmee dit jaar de problemen opgelost zijn
is niet te zeggen. Maar dat we meer bedrijven moeten gaan benaderen is in ieder geval een
feit en zeker haalbaar als we de vrijwilligers hebben.
Mocht je iemand in je omgeving kennen dan is hij/ zij meer dan welkom.

7.Vrijwilligers.
Ad heeft een PowerPoint gemaakt en die kunt u op de site nalezen.

Reactie van de aanwezigen: Willen we een grote interactieve vergadering of een kleine
actieve club? Waar zijn de leden? Dit alles blijft een terug komend iets, hoe krijgen we de
overige leden betrokken bij de club. Ook dit gaat Ad meenemen in zijn vrijwilligers aanpak.
Reactie van de aanwezigen: Het scheidsrechters probleem blijft een gesprek van de dag,
Het verhogen van de contributie heeft niet het beoogde resultaat gehaald. Misschien het
verplicht stellen van bepaalde klussen is een optie die in de pen zit. Ad heeft dit in het vizier
en wil dit gaan uitwerken

9.Site
De nieuwe site is deze week live gegaan, het is nog een basis site maar wordt de komende
tijd nog uitgebreid. Ook krijgen alle teams dadelijk een eigen inlog code om op de
persoonlijke site te komen. Dus wil je op de hoogte blijven bezoek dan onze nieuwe site.

10.Rondvraag
Mario Plugers: Het afgelegen veldje kunnen we daar niet iets mee, lampen erop zodat daar
ook gevoetbald kan gaan worden? Bestuur is er mee bezig.
Gerrie van Deursen: KNVB wil naar twee tegen twee en 6 tegen 6 wat zijn onze
voorbereidingen hierin? Erik Wallerbos is afgelopen week bij een overleg geweest bij
Brandevoort er gaan een aantal dingen veranderen. In de winterstop hoopt Erik Wallerbos
hier meer over te kunnen vertellen.
Theo Smits: Hoe krijgen de lagere elftallen de spullen en de ballen? Ze zijn hier volop mee
bezig maar dit is niet meteen te realiseren. Toon vult aan dat we gaan voor de jeugd en deze
meer training tijd geven. Waardoor de senioren met een half uurtje minder moeten doen.
Wel is er de mogelijkheid om op dinsdag iets langer te trainen.
Oud Papier: We kunnen bij de club een container plaatsen voor oud Papier, hier zouden we
meer inkomsten mee kunnen vergaren. Wel is het nog uitwerken hoeveel tijd we er mee
bezig zijn. En hoe we het verder kunnen uitwerken. We houden u op de hoogte
Sluiting:

