Algemene ledenvergadering S.V. Stiphout Vooruit d.d. 25-09-2017.
Aanwezig: Michel Letschert, Marc de Wit, Janton. van de Hurk, Mark Relou, Han Jonkers, Bjorn Janssens, Elly
de Vries Reilingh, Peter van de Rijdt, Dave van Bladel, Theo Visser, Harry de Vries, Maurits Nooijen, Gerard de
Wit, Kyle Koenraadt, Jan Jaap Sampon, John de Vries, Wessel Vervoort, Hans Deelen, Bart van Esdonk, Henk
van de Mortel, Broer Kerkhof, Geert Gijsbers, Harald van de Ven, Willem Jan Verkerk, Wim Josephs, Maria
Josephs, Lex Mollmann, Sebastiaan Smits, Pepijn Hockers, Jerry Molenaar, Yvonne Molenaar, Peter van den
Eijnden, Frans Jozef van Poppel, Hans van de Ven, Willem van der Sluis, Twan van de Westerlo, Pierre
Schoemacher, Gerrit Adriaans, Arjen Vos, Ed Colen, Theo van de Ven, Walter Swinkels, Davy van Bokhoven,
Stan van Doren, Dirk Ceelen, Marc Amijs, Robert Swinkels, Jeroen van Bilsen, Martin Brouwers, Nick
Meulendijks, Meike van Bree, Rick Janssen, Joop Vos, Koen Beks, Anne van Vlerken, Jacques Houet, Tim van
Asten, Michel Korff, Sander van Esdonk, Paul Verschuren, Bart Remers, Bart Derison, Marco van Toll, Annabel
van Veghel, Freddy de Kimpe, Juul Vos, Ruth de Vocht, Vera van de Poel, Stefan Langewouters, Marcel van
Duijnhoven, Tijn Rooijakkers, Jan Boonen, Willem van Oorschot, Ronald Steijlen en Hans van de Wassenberg.
Afmeldingen voor de vergadering ontvangen van: Erik van de Westerlo, Leon van Zon, Nigel Parr, Martijn de
Wit, Louis van de Hurk, Joop Verlijsdonk, Mies van de Burgt, Frank Verberne, Erik Dinkgreve, J. van Hout, Bjorn
Stommels en Jo de Wit.
1.

Opening
Marc de Wit heet alle aanwezigen van harte welkom op de ALV van 2017. Speciaal welkom aan de
ereleden Henk v.d. Mortel, Gerard de Wit, Paul Verschuren, Hans Deelen, Walter Swinkels en Wim
Josephs.
Marc de Wit verzoekt alle aanwezigen de presentielijst te tekenen.

2.

Mededelingen
-

-

-

Marc de Wit wil graag aan de agenda punt 9A Bouw kleedlokalen toevoegen.
Elk jaar is het een traditie dat de club een bloemetje geeft aan Maria Josephs. Zo ook deze keer.
Dit doen we omdat wij het een prestatie vinden dat Maria op deze leeftijd en al zo lang
werkzaamheden voor SV verricht. Er gaat bijna geen dag voorbij of zij is samen met Wim op ons
sportpark te vinden.
Afgelopen seizoen zijn we niet lekker begonnen. We konden niet op veld 3 spelen omdat de
grasmat niet bespeelbaar was. Daarna kregen we het bericht over de kunstgraskorrels en hebben
wij besloten niet op kunstgras te spelen. Dit tot er meer duidelijkheid kwam. Dit is best lastig
geweest voor onze jeugdafdeling en heeft ons ook omzet gekost in onze kantine.
Afgelopen seizoen was een sportief redelijk goed jaar. Doelstellingen voor het eerste elftal zijn
ruimschoots gehaald. Misschien had er zelfs nog iets meer in gezeten, maar zeker een mooi
seizoen gedraaid met een erg jonge ploeg. Het 2e hadden we iets hoger ingeschat, maar met een
minimale bezetting uiteindelijk een redelijk resultaat behaald. Het 3 e, 5e en 6e hebben een
gemiddeld seizoen gedraaid. Het 4e elftal is kampioen geworden doordat een beslissingswedstrijd
niet gespeeld kon worden.

-

-

-

-

-

Damesvoetbal zit in de lift. Zo ook ons damesteam. Zoals ik vorig jaar al zei is het damesteam
flinke stappen aan het zetten. Jonge meiden uit onze eigen jeugd zijn ingestroomd, maar ook door
een goede begeleiding hebben zij vorig jaar een mooi seizoen gedraaid. Gezien het enthousiasme
van de speelsters hoop ik voor hen dat zij dat dit jaar kunnen vervolgen. Jammer is dat we voor
het huidige seizoen geen trainer en leider hebben kunnen vinden. Gelukkig zijn twee vaders
tijdelijk voor dit team beschikbaar. Maar mocht iemand zich geroepen voelen…….
Bij onze jeugdafdeling waren ook dit jaar weer enkele kampioenschappen te vieren. Heel positief
is het feit dat alle standaardteams zich hebben kunnen handhaven in de hoofdklasse. De
kwaliteitsverbetering zet zich dus voort. Natuurlijk zijn ook de overige teams erg belangrijk in deze
ontwikkeling.
Helaas is in het begin van dit jaar ons lid van Verdienste Jan van Berkel overleden. Jan is, naast
leider en trouwe supporter, jarenlang kantinebeheerder bij ons geweest. Ook ons lid Bert
Wouters is begin 2017 overleden Bert was 75 jaar lid van onze vereniging. Graag een momentje
stilte.
Vorig seizoen zijn wij begonnen met onze digitale nieuwsbrief. Dit heeft dit seizoen nauwelijks een
gevolg gekregen. Dit komt omdat er geen input vanuit de vereniging komt, maar enkel van het
bestuur. Deze hebben het al veel te druk met andere zaken en kunnen dit dus niet ook nog op zich
nemen. Wij vragen dan ook vanuit de vereniging om informatie die gedeeld zou moeten worden
te zenden aan molenvenner@stiphoutvooruit.nl
Waar zijn wij als bestuur op dit moment mee bezig?
1.

2.
3.

4.

Zoals jullie misschien al weten is de visie amateurvoetbal Helmond door de gemeenteraad
goedgekeurd. Dit houdt voor ons in dat wij een keuze hebben tussen een 4 e speelveld of
kunstgras en verlichting op ons hoofdveld. Onze keuze is gevallen op het vervangen van gras
in kunstgras op ons hoofdveld. De voordelen hiervan is dat dit snel geregeld kan worden.
Verwachting is zomer 2018. We kunnen altijd spelen en trainen omdat er dan ook verlichting
op ons hoofdveld komt. Waarom hebben wij niet gekozen voor een 4 e speelveld? Wij zijn erg
bang voor de lange procedures die zullen volgen. Kijk maar eens naar de hockeyvereniging.
Daar is het extra veld ook weer voor de zoveelste keer uitgesteld. Ook zouden we dan
minimaal 1x met 2,5 veld vooruit moeten kunnen, daar veld 3 dan ook niet bespeelbaar is. Dit
is voor ons niet wenselijk gezien de ervaring van afgelopen jaar toen we uit zijn geweken naar
RKPVV.
Bouw van extra kleedlokalen. Deze is in volle gang en het komt er erg mooi uit te zien. De
verwachte oplevering is eind oktober gepland.
Te weinig parkeerplaatsen. Hier heeft Marc goed nieuws over. Zoals jullie misschien al
gelezen hebben zou er binnen 3 maanden een parkeerplaats komen in het bos tussen de
Gerwenseweg en ons sportpark. Op 12 oktober heeft Marc hierover een overleg met
Wethouder de Vries en HAC. Ook dit heeft toch een vertraging van 1 jaar opgelopen door
diverse procedures.
Vrijwilligers. Ook bij SV is het soms moeilijk om alle functies ingevuld te krijgen door
vrijwilligers. Wij zien ook bij onze vereniging een tendens dat ouders en spelers steeds vaker
nee zeggen wanneer zij voor een functie gevraagd worden. Laat staan dat iemand zich

5.

6.

7.

8.

9.

3.
4.
5.
6.

spontaan aanmeld als vrijwilliger. Een voorbeeldje is dat wij al enkele jaren op zoek zijn naar
een wedstrijdcoördinator.
Nu heeft Joop Vos zich bij ons gemeld om eens te kijken naar ons huidige vrijwilligersbeleid.
Dit om te kijken of dit voor de komende jaren anders ingevuld zou kunnen worden. Joop
geeft aan het einde van de vergadering een presentatie van zijn plannen.
Wij hopen dat er een gedegen plan komt waar wij in de toekomst de vruchten van kunnen
plukken.
De nieuw opgerichte sponsorcommissie heeft al enkele successen behaald. Ook hebben zij
een bijeenkomst voor alle sponsoren georganiseerd. Deze is volgens ons goed ontvangen
door de aanwezige sponsoren. Laten we hopen dat zij de komende jaren dit vol kunnen
houden.
Natuurlijk is het bij jullie allemaal al bekend. Dit jaar wordt de kantine beheerd door Judith
v.d. Heuvel. Wij zijn erg blij dat zij deze handschoen opgepakt heeft en wensen haar veel
succes en plezier bij onze vereniging.
Marc vraagt Jerry en Yvonne naar voren. Jerry en Yvonne, worden namens SV hartelijk
bedankt voor de manier waarop zij de afgelopen 2 jaar de kantine beheerd hebben. Twee jaar
geleden gingen zij erg enthousiast van start met allerlei nieuwe ideeën. Ze hebben zich met
ziel en zaligheid ingezet voor onze vereniging. Helaas ging dit wel ten koste van jullie gezin en
dat heeft jullie doen besluiten om te stoppen. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet en het
bestuur wil jullie een klein presentje overhandigen. Uiteraard met bloemen.
Dan wil Marc nog wel even iets kwijt over de prijsverhogingen die doorgevoerd zijn. Dit komt
voort uit het feit dat de inkoop van onze producten zijn gestegen en wij al enkele jaren geen
verhogingen hebben doorgevoerd. Hierdoor zagen wij onze marges dalen. Vandaar de
verhoging.
Dan even iets geheel anders. Bij onze vereniging loopt een man rond die inmiddels 37 jaar lid
is en daarnaast al vele jaren vrijwilligerswerkzaamheden voor onze vereniging heeft verricht.
Hij is bij ons gestart als keeper van de A1. Daarna jarenlang keeper of speler van ons 1e elftal
geweest. Op dit moment is hij met tussenpozen actief bij ons veteranenteam. Als vrijwilliger
is hij enkele jaren lid van de jeugdtoernooicommissie geweest, keeperstrainer van de selectie
en jeugd, waarbij hij dan ook vaak zondags achter onze goal onze keeper coachte. Hij is lid
geweest van de activiteitencommissie waarbij hij jarenlang de toepavond organiseerde.
Afgelopen jaar is hij trainer geweest van ons damesteam. Eigenlijk kun je altijd een beroep op
hem doen en is hij een graag geziene vrijwilliger bij onze vereniging. Graag zouden wij Marc
Amijs even naar voren willen vragen. Aan de ALV wil ik vragen of zij akkoord gaan met de
benoeming van Marc Amijs als lid van verdienste van onze vereniging. De ALV gaat hiermee
akkoord.

De Notulen Algemene ledenvergadering 2016 hebben jullie per mail of post ontvangen. Ook staan
deze op onze internetsite. Met dank aan onze secretaris Michel.
Het jaarverslag van de secretaris hebben jullie eveneens per mail, post of internet kunnen lezen. Dank
aan secretaris Michel.
Het jaarverslag van de jeugdafdeling ligt hier ter inzage. Dank aan jeugdvoorzitter Elly.
Het jaarverslag van de veteranen hebben jullie ook per mail, post of internet kunnen lezen, dank aan
de secretaris van de veteranen, Willem-Jan Verkerk.

7.

8.
9.

Financieel Jaarverslag, Janton onze penningmeester doet een verslag van de financiën van afgelopen
jaar. Er wordt gevraagd of wij deze cijfers niet voor de vergadering kenbaar kunnen maken. Het
bestuur neemt dit mee in de volgende vergadering.
Verslag kascommissie, bestaande uit Patrick Sanders, Marco van Toll en Willem Jan Verkerk. Woord
aan Willem Jan Verkerk. Hij leest het verslag voor. Speciaal dank weer aan de kascommissie.
Benoeming kascommissie. Normaal wordt er elk jaar iemand gewisseld in deze commissie. Op dit
hebben wij geen nieuwe kandidaat. Is er iemand dit zich geroepen voelt om in de commissie deel te
nemen? Niemand, dan stellen wij voor dat ook voor het komende seizoen Patrick Sanders, Willem Jan
Verkerk en Marco van Tol deze commissie bemannen. De ALV gaat hiermee akkoord.

9A. Bouwploeg.
Zoals jullie weten wordt er op dit moment hard gewerkt aan de bouw van 3 kleedlokalen en een
coördinatieruimte. Dit is een erg kostbare aanbouw en gelukkig kunnen wij de kosten drukken doordat
wij een beroep kunnen doen op vrijwilligers binnen onze vereniging. Anders is dit echt onbetaalbaar.
We weten dat de bouw nog niet geheel gereed is, maar toch wil het bestuur alle mensen die tot op
heden meegeholpen hebben bedanken met een klein presentje.
Graag zou ik de volgende personen even naar voren willen hebben: Theo Slegers, Jan Boonen, Jacques
Houet en Paul Verschuren. Dit zijn mannen van de vrijwilligersgroep die zich ook op allerlei gebied
inzetten voor de bouw.
Sander van Esdonk, Marcel van Duijnhoven, Willem van Oorschot en Jerry Molenaar. Zij hebben
diverse specifieke timmer- en interieurwerkzaamheden verricht.
Hans v.d. Wassenberg, Eric v.d. Westerlo, John de Vries en Jan van Heesch. Zij hebben
voegwerkzaamheden, laswerkzaamheden en div. hand en spandiensten voor de bouw verricht.
Martien v.d. Laar en Johnny Thijssen. Zij zijn geen lid van onze vereniging maar hebben op vrijwillige
basis grondwerkzaamheden verricht. Helaas zijn zij beide afwezig.
Ook willen wij graag Koen van Herk en Johan v.d. Berkmortel noemen en bedanken. Zij zijn de
architecten van dit project. Helaas zijn ook zij beide afwezig.
Daarnaast willen we nog aangeven dat op dit moment Gerrit Adriaans en John Ullrich beginnen met
schilderwerkzaamheden.
Graag wil ik ook even Dirk Ceelen even naar voren hebben. Dirk begeleidt de bouw als aannemer
geheel belangeloos. Hij geeft aan wat er moet gebeuren, stuurt onderaannemers aan, besteld
materialen en behoud dan ook nog het overzicht.
Dan blijven er nog enkele mensen over die we graag 1 voor 1 naar voren zou willen vragen. Deze vier
mensen hebben de afgelopen 4,5 maanden vele uren op de bouw vertoeft.
-

-

Als eerste willen we graag naar voren hebben, Broer Kerkhof. Broer heeft tijdens de bouw
meegeholpen met het sloopwerk, upperen bij het metselen, schilderen van de plafondplanken en
nog diverse hand- en spandiensten. Broer is ook geen onbekende als vrijwilliger bij ons. Ook heeft
hij jarenlang door weer en wind bij de kassa gestaan bij wedstrijden van ons 1e elftal. Daarnaast is
hij reeds meer dan 10 jaar lid van de vrijdagochtendploeg. Graag zouden wij aan de
ledenvergadering een akkoord willen vragen voor het benoemen van Broer Kerkhof als lid van
Verdienste van SV. De ALV gaat akkoord.
Als tweede zou ik graag Geert Gijsbers naar voren willen vragen. Geert is vanaf het begin van de
bouw erg betrokken. Hij heeft geholpen bij de sloopwerken, upperen bij het metselwerk,

-

-

schilderen van de plafondplanken, openen en sluiten van de accommodatie voor
onderaannemers, maar vooral de hulp van de uitvoerders Bart en Hans. Daarnaast is Geert
jarenlang leider geweest van ons 2e elftal. Hierdoor zouden wij graag aan de ledenvergadering
willen vragen om akkoord te gaan met het benoemen van Geert Gijsberts als lid van verdienste
van SV. De ALV gaat akkoord.
Als 3e zou ik graag Bart van Esdonk naar voren willen vragen. Bart is 1 van de 2 uitvoerders van de
bouw. Hij is elke dag actief op de bouw voor het leggen van tegels tot het plaatsen van het dak.
Van het schilderen en plaatsen van de plafondplaten tot het plaatsen van de ventilatie. Daarnaast
is Bart bij ons al jarenlang vrijwilliger. Volgens onze gegevens is hij begonnen bij de vouw- en
stencilploeg van de Molenvenner. Daarnaast is hij enkele jaren bestuurslid wedstrijdsecretaris
geweest. Ook heeft hij het archief van onze vereniging opgezet en onder beheer. Hij heeft alle
daken van onze accommodaties geplaatst en onderhouden. Daarnaast is hij al ongeveer 15 jaar lid
van de vrijdagochtendploeg. Voor al zijn verdiensten willen wij dan ook aan de ledenvergadering
vragen of zij akkoord gaan met de benoeming van Erelid van SV. De ALV gaat akkoord.
Dan als laatste maar zeker niet de minste wil ik Hans Deelen even naar voren vragen. Hans is
uitvoerder, metselaar, schilder, tegelzetter, plafondplaatser, bestrater en zeker ook een
sfeermaker, kortom van alle markten thuis. En dat laat hij de afgelopen 4,5 maanden ook zien. Ik
hoef jullie niet te vertellen wat Hans allemaal al gedaan heeft voor onze vereniging. En daar zit
ook precies het probleem voor ons. Hans is al lid van verdienste en inmiddels ook erelid. Het
bestuur heeft een presentje voor Hans laten maken waarbij hij zelf ook nog wel wat werk aan
moet verrichten.
Hans we hopen dat we je hiermee een plezier doen en dat je er erg trots op kunt zijn. Wat jij hier
gepresteerd hebt is uitzonderlijk. Hans Deelen krijgt een tegel met tekst bij het nieuwe Hans
Deelen lokaal.

Pauze
10. Bestuursverkiezing.
-

-

10.a

Dan beginnen we bij Janton van de Hurk. Janton is aftredend als penningmeester en niet
herkiesbaar. Janton is 6 jaar penningmeester geweest en het bestuur wil je hartelijk danken voor
al je werkzaamheden en je dit presentje overhandigen.
Dan hebben we een lege plek. Hiervoor hebben wij Bjorn Janssens beschikbaar gevonden. De ALV
gaat akkoord met de benoeming van Bjorn Janssens als penningmeester.
Dan is Marc nu gereed met zijn laatste officiële daad als voorzitter van SV en geeft de microfoon
aan vice –voorzitter Michel Letschert. Michel geeft aan dat Marc aftreedt en niet herkiesbaar is.
Michel vraagt aan de ALV of zij akkoord kunnen gaan met de benoeming van de enige kandidaat
Mark Relou als voorzitter van Stiphout Vooruit? De ALV gaat hiermee akkoord.
Mark stelt zich zelf voor en haalt Marc de Wit en Carin de Wit naar voren. Hij bedankt in een
persoonlijk woord Marc voor al zijn werkzaamheden voor de club. Hij overhandigd Marc een
beeldje. Daarnaast ontvangt Marc een aankondiging voor een tegel die in de nieuwbouw in het
pand zal komen. Voor al zijn verdiensten voor de vereniging vraagt het bestuur dan ook aan de
ledenvergadering vragen of zij akkoord gaan met de benoeming van Marc de Wit als Erelid van SV.
De ALV gaat akkoord.

De selectie overhandigt Marc een ingelijst shirt. Tevens is een afgevaardigde van de KNVB Rini van
Deursen aanwezig. Hij geeft Marc de Wit in het bijzijn van alle leden de zilveren speld van de KNVB
voor al zijn inzet voor de club. Marc blijft wel diverse werkzaamheden doen voor de club en zal
nog steeds aanspreekpunt zijn richting de visie amateurclubs.
Mark Relou geeft een presentatie Stiphout Vooruit 2017-2020 en ligt de plannen voor de toekomst
toe. Hij wil onder andere de jeugd naast de senioren plaatsen en prominenter zichtbaar maken.
Zie de powerpoint presentatie als bijlage.
Joop Vos licht de plannen m.b.t. het vrijwilligersbeleid toe aan de ALV.
11.

Begroting seizoen 2017-2018 wordt toegelicht door Bjorn Janssens.

12.

Rondvraag
Freddie de Kimpe: Freddie geeft aan de dat scheidsrechters prima begeleid zijn m.b.t. de nieuwe
app. Hij vraagt of de kluisjes in het scheidsrechterslokaal vernieuwd kunnen worden. Ook maakt hij
zich zorgen dat er te weinig scheidsrechters zijn en of er wellicht geïnteresseerden zijn. Zij kunnen
zich melden bij Freddie. Mark geeft aan dat de club verplicht is om elke zondag een coördinator te
hebben. Wij hebben nog niemand voor 24/9, 8/10, 5/11 en 19/11.
Dirk Ceelen: Welke korrel krijgt de club in het nieuwe kunstgras. Bestuur geeft aan een andere
korrel als rubber.
Belangrijke data: 3/11 jaarlijkse feestavond en 7/1/18 nieuwjaarsreceptie.
Mark Relou bedankt alle aanwezigen!
Om 22.00 uur wordt de vergadering gesloten.

