Algemene Ledenvergadering VV Boskant 6 november 2014
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 6 november 2014 in het
clubhuis “De Scheken”, aanvang 21.30 uur.
Agenda was als volgt:
1. Opening
2. Notulen en openstaande punten ALV maart 2014
3. Samenvatting jaarverslag secretaris 2013-2014
4. Stand van zaken speerpunten:
- Financiën en Sponsoring
- Accommodatie en Sportpark
- Kwaliteit en Imago
4b. Datum nieuwjaarsreceptie

5. Bestuursverkiezing
- voorstel tot uitbreiding bestuur: Mark van Kaathoven (penningmeester)
- voorstel tot uitbreiding bestuur: Jori van de Wijdeven (kantine en activiteiten)
- aftredend en herkiesbaar: Rudy Neggers

6. Uitslag bestuursverkiezing
7. Financiën:
- overzicht 2013-2014
- verslag kascontrolecommissie
- begroting 2014-2015

8. Kantine
9. Mededelingen
10. Rondvraag
Het verslag van deze vergadering:
1.
Opening door Ronald ter Haak
Voorzitter Ronald ter Haak heette alle belangstellenden van harte welkom. Afmeldingen
waren binnengekomen van Edwin Eykemans, Thijs Dekkers, Joep Dekkers, Peter van den
Elsen, Igo van Roosmalen, Stan van Hastenberg, Lamber van Kronenburg, Peter Beekx en
Ilona Rovers. Voor aanvang van de vergadering werd een kort moment van stilte in acht
genomen ter nagedachtenis van de leden v.v. Boskant, die tijdens het seizoen 2013-2014
overleden (Ger Persoons, Antoon Opheij en Tom van Heeswijk).
2a.
Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2014.
Dit verslag (van 27 maart 2014) is in zijn geheel terug te vinden op de website van v.v.
Boskant. Het verslag is zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
2b.
Openstaande actiepunten Algemene Ledenvergadering 27 maart 2014.
Er waren geen openstaande actiepunten.
3.
Jaarverslag 2013-2014 door secretaris
In dit jaarverslag zijn de belangrijkste zaken betreffende het voetbalseizoen 2013-2014
samengevat. Het jaarverslag is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:
 Overzicht leden, bestuurswisselingen, kaderfuncties e.d.
 Bestuursmutaties
 Financieel
 Onderhoud





Sportief
Jeugd
Overig

Tijdens de ledenvergadering van 6 november 2014 is een selectie van onderwerpen uit het
jaarverslag gepresenteerd.
Overzicht leden, bestuurswisselingen, kaderfuncties e.d.
Ledenoverzicht
Het seizoen 2013-2014 is gestart met 331 leden (overzicht per oktober 2013).
De verdeling is als volgt: 150 senioren, 50 junioren, 37 pupillen en 94 rustende /
kaderleden/ereleden en leden van verdienste. Het totaal aantal leden steeg licht ten opzichte
van seizoen 2012-2013 (329). Het aantal senioren en junioren steeg licht, terwijl er bij de
pupillen sprake was van een beperkte daling.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2014 is Hans van Driel benoemd tot lid van
verdienste van v.v. Boskant. De Boskant-leden Ger Persoons (september 2013), Antoon
Opheij (Februari 2014) en Tom van Heeswijk (juli 2014) overleden tijdens het seizoen 20132014.
Bert Habraken uit Liempde, lid van v.v. Boskant, werd in april 2014 benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Bestuursmutaties
Op de Algemene Ledenvergadering donderdag 7 november 2013 is Ronald ter Haak met
algemene stemmen gekozen tot voorzitter van v.v. Boskant. Hij vult daarmee een positie in
binnen het bestuur, die sinds het aftreden van Wil van der Linden in oktober 2012, vacant
was. In een stemronde hebben 93 leden hun mening over de kandidatuur van Ronald
gegeven. De stemmen zijn geteld door Stan van Hastenberg en Ron van Breemen.
De uitkomst was als volgt:
93 stemmen uitgebracht, waarvan 79 voor, 4 tegen en 10 blanco.
Hiermee trad Ronald officieel toe tot het bestuur.
Michael van den Hove en Hans van Driel beëindigden hun bestuursperiode officieel per 7
november 2013. Laatstgenoemde werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2014 benoemd tot
lid van verdienste van v.v. Boskant.
Vanwege privé omstandigheden besloot Ad Nouwens in april 2014 per direct te stoppen als
bestuurslid van v.v. Boskant. Na het terugtreden van Ad neemt Willy van der Heijden
(opnieuw) de taak van voorzitter van de Commissie Materiaal en Onderhoud op zich.
In juni 2014 vindt het bestuur Mark van Kaathoven bereid om de functie van penningmeester
over te nemen van Hans van Driel. Hij zal daarbij ondersteund worden door Jolanda van den
Elsen. Tevens geeft Jori van de Wijdeven aan als voorzitster van de kantine- en
activiteitencommissie toe te willen treden tot het bestuur. Zowel Mark als Jori zullen tijdens
de algemene ledenvergadering van november 2014 officieel kandidaat gesteld worden.
Mutaties in de commissies
De commissie Pr en Media wordt tijdens het seizoen 2013-2014 flink uitgebreid. De volgende
personen treden tijdens het seizoen toe tot de commissie: Giel van den Dungen (geprinte
media), Roy van der Linden (clubblad en social media), Peter van den Elsen (clubblad) en
Mark van der Heijden (social media).

Ook in de sponsorcommissie veranderde er veel qua personele bezetting. Martien van den
Hove trok zich terug als voorzitter van deze commissie en besloot na een periode van
overweging om als adviseur van deze commissie verder te gaan. Piet van de Warenburg
stopte definitief als lid van deze commissie. Ronald ter Haak nam de rol van voorzitter van
de sponsorcommissie eind 2013 over van Martien van den Hove. De commissie werd verder
uitgebreid met Rien van der Zanden en Boudewijn de Poorter.
Binnen de jeugdcommissie waren er ook in 2013-2014 weer diverse mutaties. Zo werd Ron
Lenting als secretaris van deze commissie opgevolgd door Inge Schenning. Stan van
Hastenberg en Maarten van der Linden gaven aan na het seizoen te zullen stoppen bij de
Technische Commissie Jeugd. Rob van der Heijden en Marc Saris (als voorzitter) werden
bereid gevonden hun taken over te nemen.
Kaderfuncties
In november 2013 werd met hoofdtrainer Henry van Wanrooij overeengekomen de
samenwerking ook in het seizoen 2014-2015 voort te zetten. Hetzelfde geldt voor de
samenwerking met Gérard Eeuwes als verzorger van de selectie. Eddy van der Heijden bleef
aan als leider van Boskant 1, Thom Saris als assistent-scheidsrechter, Fred van Bussel als
keeperstrainer van de selectie en Cor Rovers als hersteltrainer van de selectie.
Ties Brans gaf aan te stoppen als trainer/coach van Boskant 2. Een opvolger kon tijdens het
seizoen 2013-2014 nog niet gepresenteerd worden. Ad van Heesch stopt als assistentscheidsrechter van Boskant 2. Wel blijft hij actief als trainer van het 2e elftal op dinsdagen.
Zijn taak als assistent-scheidsrechter wordt overgenomen door Rien van der Zanden.
Wil van der Linden stopt na het seizoen 2013-2014 als leider van het 3e elftal. Zijn opvolger
is Frans van Hastenberg.
In het seizoen 2014-2015 worden het voormalige 5e en 7e samengevoegd tot een nieuw 3e
elftal, met als leiders Peter Beekx en Lambert van Kronenburg. Ad Heijmans zal als
assistent-scheidsrechter fungeren. Carlo Opheij stopt als leider. Het 6e elftal wordt in 20142015 het 5e elftal en Gijs Dekkers blijft leider van dit team.
Toon Vervoort gaat ook in 2014-2015 door als leider/trainer dames. Marnita stopt als leidster
en wordt vervangen door Gerrie van Hastenberg.
Jan van Hastenberg (‘Lange Jan’) stopt na het seizoen 2013-2014 als keeperstrainer van
v.v. Boskant. Jan stopt na ruim 33 jaar en tijdens zijn allerlaatste officiële keeperstraining
werd hij daarom door een groot aantal jeugdkeepers en voormalige keepers van de selectie
(die hij ook getraind heeft) in het zonnetje gezet.
Na 10 seizoenen kantinebeheer werd er tijdens de afsluitingsavond op 31 mei 2014 officieel
afscheid genomen van Jan en Ans als beheerders van onze kantine. Astrid Vogels werd
bereid gevonden het kantinebeheer op zondag over te nemen. Voor de donderdagen en de
zaterdagen werd besloten om met een pool van vrijwilligers te gaan werken.
Onderhoud
Door een gedeelte van het groenonderhoud op ons sportpark in eigen beheer te nemen, kan
de vereniging flink besparen op de kosten voor de veldhuur. Deze besparingen zijn hoogst
noodzakelijk omdat de gemeente Sint-Oedenrode rigoureuze veldhuurverhogingen heeft
doorgevoerd. Op zaterdag 8 maart 2014 heeft een grote groep vrijwilligers een eerste aanzet
gegeven tot dit in eigen beheer uitvoeren van het groenonderhoud.
Tijdens de zomerstop (juni en juli 2014) zijn er verbouwingen doorgevoerd in de kantine. De
toiletgroepen zijn geheel vernieuwd. Daarnaast is de bar onder handen genomen en is er
ook aan de inrichting gewerkt. Mede door de inzet van vele vrijwilligers heeft dit geleid tot
een frisse, nieuwe uitstraling van onze kantine.

Overig
Behalve van de ex-bestuursleden Michael van den Hove en Hans van Driel werd er tijdens
de nieuwjaarsreceptie 2014 ook afscheid genomen van Jessica de Wit en Hilde Bakx, die na
jarenlange trouwe dienst voor de laatste keer als bardames te bewonderen waren. Ook
werden traditiegetrouw de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar ging het om Frans van
Hastenberg, Wim van Kronenburg en Jan Konings, die allen 50 jaar lid van v.v. Boskant zijn.
Naast een bloemetje ontvingen zij een mooi certificaat ter herinnering aan deze mijlpaal.
Tijdens de afsluitingsavond op 31 mei werd door het bestuur officieel afscheid genomen van
Ties Brans, Wil van der Linden en Marnita Merks als respectievelijk trainer/coach van
Boskant 2, coach van Boskant 3 en leidster van ons dameselftal. Daarnaast werden Jan en
Ans gehuldigd voor liefst 10 seizoenen kantinebeheer bij v.v. Boskant!
Het spelen met zeven heren seniorenteam in het seizoen 2013-2013 is geëvalueerd. Omdat
het door de vele afmeldingen te moeilijk bleek alle teams gevuld te krijgen, werd uiteindelijk
besloten in het seizoen 2014-2015 zes herenteams in te schrijven.
Financieel nieuws
Nadat het team van Boskant 1 in 2012-2013 door ‘beschermvrouw’ Marielde de Koning werd
voorzien van een compleet nieuw tenue, maakte Marielde de outfit in september 2014
compleet met splinternieuwe inloopshirts.
Ton van de Wijdeven, eigenaar van het bedrijf Van de Wijdeven Isolatie, leverde een flinke
financiële bijdrage: alle lagere elftallen, Boskant 2 en het dameselftal ontvingen compleet
nieuwe tenues. Daarnaast sponsorde Van de Wijdeven Isolatie ook de coachjassen voor de
lagere elftallen en de dames!
Ook bij de jeugdteams waren er nieuwe shirtsponsors te verwelkomen: onze E1-pupillen
werden geheel in het nieuw gestoken door de firma Bo-Max, terwijl Timmer- en Klusbedrijf
Mari Scheepens de C2 van nieuwe tenues voorzag.
De sponsorcommissie besloot met ingang van het seizoen 2014-2015 te gaan werken met
sponsorpakketten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot diverse nieuwe sponsoren voor onze
vereniging. Een grondige vernieuwing van de bebording rondom het hoofdveld is één van de
zaken die zullen voortvloeien uit de nieuw getekende sponsorovereenkomsten.
Ook werd er door de sponsorcommissie op 4 juli 2014 voor het eerst een speciale avond
voor al onze sponsoren georganiseerd. Het programma bestond uit een barbecue, een korte
presentatie door voorzitter Ronald ter Haak en een lezing door een gastspreker van de firma
Van den Berk.
Als dank voor meer dan 30 jaar shirtsponsoring door Roxs Elektro werden Tonnie en Marian
Heijmans door v.v. Boskant getrakteerd op een etentje bij Brasserie De Beleving.
ING zette in het voorjaar van 2014 een pitch uit waaraan alle amateurclubs konden
deelnemen. Boskant heeft hieraan deelgenomen met een presentatie inclusief prachtige
video. Uiteindelijk leverde dit Boskant een sub-sponsorschap voor drie jaar op. De vereniging
ontvangt €1000 per jaar en moet als tegenprestatie een reclamebord rond het hoofdveld
hangen.
Sportieve prestaties
In het bekertoernooi werd Boskant 1 winnaar in een poule met Udi’19 2 (3-0 winst thuis) en
EVVC (0-2 winst uit). In de eerste knock out ronde werd uiteindelijk met 2-0 verloren bij
Blauw Geel’38. Ook Boskant 2 overleefde de eerste bekerronde niet: Boskant 2 verloeg
Rhode 2 (5-1), maar verloor vervolgens van Mierlo Hout 2 (5-1) en Nijnsel 2 (1-0). Boskant 3

en Boskant Dames namen eveneens deel aan de bekercompetitie, maar wisten de tweede
ronde niet te bereiken.
Boskant 1 eindigde op een 2e plaats in de competitie nam de eerste periodetitel over van
kampioen FC Uden. In de nacompetitie schakelde Boskant vervolgens SES uit Langenboom
uit (1-1 uit, 3-2 winst thuis), maar moest het vervolgens de meerdere erkennen in Bavos (3-2
verlies thuis, 3-0 verlies uit). Boskant 2 eindigde op een 4e plaats en won de tweede
periodetitel. Na een dubbele ontmoeting met Someren 4 in de nacompetitie (4-3 verlies uit,
1-1 thuis) werd duidelijk dat Boskant 2 niet zou gaan promoveren. De prestaties in een
overzicht:
Team
Boskant 1
Boskant 2
Boskant 3
Boskant 4
Boskant 5
Boskant 6
Boskant 7
Boskant Vr 1

Plaats
2
4
7
12
2
4
10
5

Wedstrijden
22
22
20
22
20
22
22
8

Punten
47
36
23
7
44
43
16
5

Doelp. voor
39
53
50
23
66
73
31
13

Doelp. tegen
15
47
45
123
26
61
55
24

Activiteiten
Op het sportpark van v.v. Boskant vond in augustus 2013 de 1e editie van het toernooi om
de Mooi Rooi schaal plaats. Het sportpark zag er, mede door het voorbereidende werk van
de gemeente en het harde werken van een groot aantal (eigen) vrijwilligers, prima uit. Het
evenement werd een groot succes. Boskant behaalde een 3e plaats in het toernooi, dat
gewonnen werd door Rhode 1. Ron van Uden van v.v. Boskant werd verkozen tot beste
middenvelder van het toernooi.
Na afloop van thuiswedstrijd van Boskant 1 tegen VOW 1 op 9 september werd een ‘Derde
Helft’ georganiseerd. DJ Insound verzorgde de muziek.
Op donderdag 31 oktober stond voor de tweede keer de Pubquiz op het programma.
Evenals een jaar eerder werd dit weer een groot succes. Presentatie was in handen van Jos
van der Zanden, terwijl de organisatie verzorgd werd door Peter Beekx en Michael van den
Hove. Het team
Na de wedstrijd Boskant 1 - Cito 1 op zondag 3 november werden de prijzen uitgereikt aan
de winnaars van de eerste periodetitel van zowel de clubperiode als 'De Amateurcoach'
DJ Night Fly zorgde voor de feestmuziek.
Op 21 november 2013 ging het rikconcours van start in de kantine. Op meerdere
donderdagavonden rikken leden en niet-leden in de kantine.
De vrijwilligersavond werd gehouden op 22 november 2013. Ans had wederom voor een
heerlijk buffet gezorgd en werd daarvoor ook bedankt. Voorzitter Ronald ter Haak bedankte
namens de vereniging alle kaderleden en vrijwilligers voor hun onmisbare bijdragen.
Na afloop van de laatste training van het jaar op donderdagavond 19 december werd in de
kantine het spel 'Mutsje op, mutsje af' gespeeld. Er werd gestreden worden om de titel 'Muts
van het jaar'! Uiteindelijk wist Maurice Vorstenbosch deze titel voor zich op te eisen.
Op 21 december 2013 was er een casino avond voor de lagere elftallen en op 31 december
werden er bij de kantine van v.v. Boskant oliebollen gebakken. Vooraf waren in Boskant en
omgeving bestellijsten verspreid. Ook op de dag zelf kon men nog oliebollen bestellen. De
oliebollenactie verliep in alle opzichten succesvol.

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2014 werd afscheid genomen van
Hans van Driel en Michael van den Hove als bestuursleden van v.v. Boskant. Hans werd
wegens bewezen diensten benoemd tot lid van verdienste. Ook werden traditiegetrouw de
jubilarissen in het zonnetje gezet. De hoofdprijs van de nieuwjaarsloterij werd gewonnen
door Patrick van den Hove.
De ‘Boskant’s got Talent’ wedstrijden werden gehouden op vrijdag 10 en zondag 12 januari
2014. De prijs voor het meest originele optreden ging naar de kantinedames met een
blacklight compilatie van het poppentheater. De twee gastoptredens op de vrijdag, in de
pauze van Steffie van de Braak en na afloop van Piet de Koning, zorgden voor een uiterst
sfeervolle ‘derde helft’. Bij de jeugd ging bij de 7-tallen ging de beker naar de Mini-F met hun
vertolking “Material girl” van Madonna. Bij de elftallen viel die eer te beurt aan het D1-team
met het nummer “Cups” van Anna Kendrik. De prijs voor het meest originele optreden ging
naar het E1 team met hun (blacklight) vertolking van het “Vliegerlied”. Na afloop van de
jeugdoptredens was er een optreden van Twan van Brabant.
De tijdens het evenement georganiseerde inzamelactie voor spelcomputers op de dialyse
afdeling van het Radboud Ziekenhuis werd een groot succes. Boskant jeugdspeler Jimmy
Vorstenbosch vertoefde vaak op deze afdeling en Jimmy’s teamgenoten wilden hem een
hart onder de riem steken door deze actie op te zetten. De bezoekers aan Boskant got
Talent gaven gul, waardoor uiteindelijk ongeveer 2000 euro opgehaald werd. Meer dan
genoeg voor een aantal nieuwe spelcomputers!
Na de wedstrijd Boskant 1 - Ruwaard 1 op zondag 23 februari werden de tweede
clubperiode en de periode bij de Amateurcoach uitgereikt.en op zondag 13 april, na de
wedstrijd Boskant 1 - DVG 1, werd een Beach Party georganiseerd in de kantine.
De tweede pubquiz van het seizoen is op donderdag 24 april gehouden.
Op zondag 4 mei werd de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Ollandia
gespeeld. Na afloop was er een barbecue en een ‘Ollandse avond’. Mede door het grote
aantal bezoekers uit Olland werd het een uiterst geslaagde middag /avond.
Op zaterdag 10 mei beleefde v.v. Boskant een primeur. Gérard Eeuws organiseerde die
avond, in samenwerking met de activiteitencommissie, een geslaagde Songfestival Party.
Henry van Wanrooij kroonde zich tot winnaar van de biljartcompetitie en Patrick Rovers
mocht zich de derde Boskantse winnaar van De Amateurcoach noemen.
Op de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 werden Erwin Brouwers en
Annemarie Rovers / Annie Raaijmakers gekozen als sportman en sportvrijwilligsters van
2013.
Op zaterdag 31 mei werd het seizoen 2013-2014 op feestelijke wijze afgesloten. De
organisatie van het feest was dit jaar in handen van het eerste elftal. Zij toverden de kantine
om tot een Irish Pub. Tijdens deze afsluitingsavond werd officieel afscheid genomen van Jan
en Ans als kantinebeheerders van v.v. Boskant. Daarnaast werden de volgende winnaars
van verschillende activiteiten gehuldigd:
Amateurcoach:
Minst gepasseerde keeper:
Topscorer:
Meeste trainingen lagere teams:

Patrick Rovers
Erwin Brouwers (15 goals)
Jan van Hastenberg jr. (28 goals)
Kelly van den Brand (35)

Gratis lidmaatschap 2014-2015:

Peter van den Elsen

(Verloot onder deelnemers aan verenigingsonderzoek)

Het familietoernooi werd gewonnen door de familie Van der Heijden / Van der Linden. De
sportiviteitprijs ging naar de familie Rovers. Het kratje trappen werd gewonnen door de
familie Brans.
Tijdens het wereldkampioenschap voetbal werd een Boskant WK-pool georganiseerd. Met
62 punten voorsprong op Ruud van der Zanden en Thijs van Asveldt is Leo Persoons de
onbetwiste winnaar geworden.
Overig
Door zijn goede optreden op zondag 24 november in de wedstrijd DVG 1 - Boskant 1 werd
Roy van der Linden verkozen tot "de kei van de week" in het Eindhovens dagblad. Roy was
met 2 andere spelers genomineerd en haalde maar liefs 55% van de stemmen. In het
Eindhovens Dagblad van zaterdag 30 november 2013 stond een reportage over de Kei van
de Week met in de hoofdrol Roy van der Linden.
In het voorjaar van 2014 zijn de leden van v.v. Boskant door onderzoeksbureau DUO
uitgenodigd om deel te nemen aan een verenigingsonderzoek onder alle leden. Het
onderzoek kende een zeer goede respons met in totaal 129 ingevulde vragenlijsten.
De ledentevredenheid ligt bij v.v.Boskant relatief hoog wat betreft:
- Sfeer + normen en waarden.
- Verenigingsgevoel.
- Extra activiteiten.
- Wedstrijden (m.u.v. Boskant 4).
- Communicatie.
- Trainers van de selectie.
- Kantine.
De belangrijkste verbeterpunten zijn:
- Opkomst en afwisseling trainingen van de lagere elftallen.
- Scheidsrechters (Boskant 1-3).
- Aandacht voor niet-selectieteams.
- Moderniteit kleedlokalen en temperatuur douches.
- Kwaliteit velden en afgelastingen hierdoor.
De vereniging heeft ook enkele vragen toegevoegd aan het onderzoek met betrekking tot de
toekomst. Een beknopt overzicht van de eerste resultaten:
- 68% is voorstander van een gedeelde kantine met andere verenigingen.
- 57% vindt het een goede optie om in de toekomst samen te gaan met andere verenigingen.
Eveneens meer dan de helft (52%) noemt dit zelfs een noodzakelijke voorwaarde.
- 71% is van mening dat een kunstgrasveld de vereniging aantrekkelijker zou maken. 63%
vindt kunstgras een noodzakelijke voorwaarde voor de toekomst.
Jeugd
Overzicht
Boskant startte het seizoen 2013-2014 een groep mini’s, een mini F-team, 3 pupillen teams
en 3 junioren teams. Voor de winterstop trad Boskant nam Boskant met een B-elftal deel aan
de competitie, terwijl er na de winterstop een A-elftal namens Boskant deelnam (dezelfde
groep spelers). De mjni’s en mini F spelen nog geen officiële wedstrijden. De prestaties van
de overige teams in de voorjaarsreeks in een overzicht:

Team
Boskant A1
Boskant C1
Boskant C2
Boskant D1
Boskant E1
Boskant F1

Plaats
6
9
10
9
10
11

Wedstrijden
10
11
11
11
11
10

Punten
14
11
6
13
12
5

Doelp. voor
20
26
29
25
23
21

Doelp. tegen
26
32
43
39
45
40

Activiteiten
De activiteiten, georganiseerd door de jeugdafdeling, zijn prima verlopen. Een overzicht:
 Sinterklaasviering 30 november 2013.
 Zaalvoetbaltoernooi Boskant en Ollandia 2 januari 2014.
 Boskant’s got Talent jeugd 12 januari 2013.
 Speurtocht 22 februari 2014.
 Vlooienmarkt 29 mei 2014.
 Jeugdkamp (pinksteren).
 Meerdaags voetbaltoernooi junioren (pinksteren).
 Kinder-ouder wedstrijden 23 mei 2014.
 Thuistoernooi 18 mei 2014.
 Nieuwjaarsloterij 5 januari 2014.
 Darten junioren 8 februari 2014 (winnaars Jimmy Vorstenbosch, Stef van de
Coevering en Marc de Laat).
 Trainingsdag o.l.v. Henry van Wanrooy voor alle jeugdleden op 21 december 2013
 Profdag op 16 oktober 2013 met Benjamin van den Broek (FC Den Bosch).
 Open dag mini’s (26 oktober 2013).
Overig Jeugd
Na evaluatie is besloten de samenwerking met John Geven als techniektrainer bij de jeugd
voort te zetten.
Jan van Hastenberg (‘Lange Jan’) besloot na ruim 33 jaar te stoppen als keeperstrainer van
de jeugd. Eerder al stopte hij met het trainen van de selectiekeepers. Tijdens zijn allerlaatste
officiële keeperstraining werd hij door een groot aantal jeugdkeepers en voormalige keepers
van de selectie in het zonnetje gezet.
4. Stand van zaken speerpunten
Tijdens de ledenvergadering van november 2013 formuleerde het bestuur een drietal
speerpunten voor de middellange termijn. Hieronder volgt een overzicht van de stand van
zaken per speerpunt, zoals door voorzitter Ronald ter Haak toegelicht tijdens de vergadering:
1. Financiën en Sponsoring
Er is een nieuwe sponsorcommissie geformeerd. Piet van de Warenburg stopte definitief
als lid van deze commissie. Martien van den Hove stopte als voorzitter van deze
commissie en fungeert inmiddels als adviseur. Ad de Bever bleef als enige in de
commissie zitten. Het voorzitterschap werd eind 2013 overgenomen door Ronald ter
Haak, terwijl Rien van der Zanden en Boudewijn de Poorter toetraden als nieuwe leden.
Ronald gaf tevens aan dat de sponsorcommissie nog veel werk te verzetten heeft en dat
uitbreiding van de commissie dus welkom is. Geïnteresseerden werden opgeroepen zich
te melden bij het bestuur.
De nieuwe sponsorcommissie heeft een aantal dingen anders aangepakt. Zo zijn er
sponsorpakketten geïntroduceerd, die met ingang van het seizoen 2014-2015 in gebruik
zijn genomen. Voor sponsoren is het op die manier overzichtelijk welke ‘tegenprestaties’
er tegenover een bepaald sponsorbedrag staat. Er zijn pakketten voor vier verschillende
typen sponsoren: stersponsoren (€1000 per jaar), subsponsoren (€500 per jaar),

bordsponsoren++ (€300 per jaar) en bordsponsoren (€100 per jaar). Op het moment van
de ledenvergadering hadden 91 sponsoren een overeenkomst voor 3 seizoen getekend.
Deze sponsoren dragen gemiddeld €290 per jaar bij (exclusief de bijdragen van
beschermvrouw Marielde de Koning en Bavaria).
De inspanningen van de sponsorcommissie hebben tot een toename van het aantal
sponsoren geleid. De bebording aan de tribune en rond het hoofdveld wordt geheel
vernieuwd. De nieuwe borden en doeken (voor stersponsoren) waren op het moment van
de vergadering reeds opgehangen aan de tribune en achter de doelen. De maandag
onderhoudsploeg heeft hieraan erg hard gewerkt en werd daarvoor tijdens de vergadering
bedankt door de voorzitter. Tevens ontvingen al onze jeugdteams nieuwe tenues, die
gesponsord zijn door onze stersponsoren.
Om ook in de toekomst sponsorbijdragen van de Rabobank te blijven ontvangen dient v.v.
Boskant deel te nemen aan de Hart voor Elkaar actie. Leden van de Rabobank kunnen
digitaal stemmen op de bestedingsdoelen waaraan Rabobank sponsorgeld gaat uitgeven.
Om voor een zo groot mogelijk bedrag in aanmerking te komen roept het bestuur alle
leden op om te stemmen. Dit kan in de periode van 26 november tot en met 8 december.
Alleen leden van Rabobank Hart van de Meierij mogen stemmen. Een klant dient zich
digitaal te registreren om ook lid te worden en daarmee stemgerechtigd te zijn.
In het voorjaar van 2014 nam v.v. Boskant deel aan een pitch die door ING werd
georganiseerd, specifiek voor amateurvoetbalverenigingen. In korte tijd werden een
prachtig filmpje en bijbehorende presentatie in elkaar gezet. Uiteindelijk viel v.v. Boskant
in de prijzen en verbond ING zich voor drie seizoenen als subsponsor aan v.v. Boskant.
2. Accommodatie en Sportpark
In de zomerstop heeft een grote groep vrijwilligers gewerkt aan een verbouwing van de
kantine. De toiletgroepen zijn geheel vernieuwd. Daarnaast onderging ook de bar een
facelift en werden er aanpassingen gedaan aan de inrichting van de kantine. De
kantinecommissie is nauw betrokken geweest bij de nieuwe inrichting. Dankzij sponsoring
en de inzet van heel veel vrijwilligers is dit alles gerealiseerd voor €5099.
Om een gedeelte van de kosten voor de veldhuur te kunnen terugverdienen ligt er een
afspraak tussen de verenigingen en de gemeente m.b.t. het in eigen beheer uitvoeren van
een gedeelte van het groenonderhoud. In maart 2014 heeft een groep vrijwilligers dit
onderhoud voor de eerste keer uitgevoerd. Dit levert de vereniging een flinke
kostenbesparing op.
In de winterstop van 2014-2015 is het noodzakelijk de tapinstallatie / koelcel in de kantine
te vernieuwen. Er lopen op dit moment gesprekken met Bavaria en ook Coca-Cola (voor
het plaatsen van koelkasten) om afspraken te maken over de aanpak en de kosten.
Voor de komende jaren worden de volgende zaken overwogen / onderzocht:
 Onderzoek naar afstoten van het kleine trainingsveld (korfbalveld) aan de
Populierenlaan. Veld 2 zou dan gebruikt kunnen worden als trainingsveld voor de
lagere jeugdteams. Hoewel dit een flinke kostenbesparing oplevert, lijkt dit praktisch
niet haalbaar omdat ook de lagere seniorenelftallen momenteel trainen op het
voormalige korfbalveld. Alleen met een kunstgrasveld lijkt dit daarom tot de
mogelijkheden te behoren.
 Het in eigen beheer grasmaaien.
 Nieuwe tegelvloer in de kantine.
 Aanpak van de friettent in de kantine.
 Nieuwe wand- en vloertegels, kranen, plafonds en banken in de kleedkamers.

3. Kwaliteit en Imago
In het voorjaar van 2014 is door onderzoeksbureau DUO een uitgebreid
ledentevredenheidonderzoek gehouden bij v.v. Boskant. De resultaten hiervan zijn reeds
gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van maart 2014 en zijn ook te vinden in het
eerder weergegeven jaarverslag 2013-2014. Het bestuur wendt de uitkomsten van het
onderzoek aan om verder te werken aan verbetering van de kwaliteit en het imago.
Begin 2015 zal een v.v. Boskant een nieuwe website presenteren. De commissie pr en
media heeft in kaart gebracht op welke manier de communicatie verder verbeterd kan
worden. Een nieuwe website met meer mogelijkheden om onze leden, bezoekers en
geïnteresseerden van informatie te voorzien is daarbij cruciaal. Job van Kaathoven is
inmiddels druk bezig met de ontwikkeling. Het bestuur onderschrijft het belang van een
nieuwe website en is daarom bereid de noodzakelijke investeringen te doen.
Op de agenda voor 2014-2015 staan verder nog nieuwe trainingspakken voor alle
jeugdleden en er wordt bekeken of het mogelijk is te zorgen voor nieuwe coachjassen
voor de leiders en trainers van de jeugdteams.
Een overweging is het clubblad alleen nog digitaal uit te geven. Dit zou een
kostenbesparing van ongeveer €3000 opleveren. Omdat veel leden een gedrukt
exemplaar erg prettig vinden, zal het bestuur zal ook alternatieven zoals kleinere oplagen
overwegen.
Nieuwjaarsreceptie
De kantinecommissie is met het voorstel gekomen de nieuwjaarsreceptie van 2015 een keer
niet op zondagmiddag te houden, maar op zaterdagavond. Het bestuur staat op voorhand
niet afwijzend tegenover het idee, maar wil graag de mening van de leden hierover peilen.
Voorafgaande aan de bestuursverkiezingen is daarom kort aangegeven welke voor- en
nadelen er kleven aan de keuze voor de zaterdagavond dan wel de zondagmiddag. 74 leden
hebben vervolgens (gelijktijdig met de bestuursverkiezingen) de mogelijkheid gekregen om in
een stemronde hun mening m.b.t. de beste dag voor de nieuwjaarsreceptie te geven. De
uitslag was als volgt:
Voorkeur voor zaterdagavond: 58
Voorkeur voor zondagmiddag: 18
2 personen stemden voor zowel zaterdag als zondag.
Het bestuur neemt deze uitslag mee bij het maken van de definitieve beslissing. Deze
beslissing wordt de kantine- en activiteitencommissie zo snel mogelijk medegedeeld.
5.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is Rudy Neggers. Rudy geeft hierbij wel aan zijn taak als secretaris
geen drie jaar meer te blijven uitoefenen. Vanaf de ledenvergadering zal het bestuur op zoek
gaan naar een nieuwe secretaris voor de vereniging. Rudy zal wel binnen het bestuur actief
blijven, maar in een andere rol. Het bestuur beraadt zich nog op de meest geschikte functie.
Voor het penningmeesterschap van de vereniging heeft het bestuur Mark van Kaathoven
bereid gevonden de taak op zich te nemen. Het bestuur draagt daarom Mark voor als nieuwe
voorzitter van de vereniging. Om de leden voor de bestuursverkiezing een duidelijk beeld te
geven van de redenen waarom Mark wordt voorgedragen door het bestuur en waaruit zijn
takenpakket zal bestaan is eerst een korte toelichting gegeven:

Voorstel: Mark van Kaathoven penningmeester v.v. Boskant:
Invulling penningmeesterschap
- Dagelijkse, uitvoerende taken:
- Administratieve ondersteuning:
- Statutair penningmeester:

Jolanda van den Elsen
Afisca
Mark van Kaathoven

Taken:
- eindverantwoordelijk voor de financiën van de vereniging;
- lid van dagelijks bestuur (samen met voorzitter en secretaris);
- presentatie financiën tijdens leden- en bestuursvergaderingen;
- contacten met bankrelaties, Belastingdienst, verzekering e.d.
Waarom Mark?
- hij voldoet aan het door het bestuur opgestelde profiel
- hij beschikt over kwaliteiten die binnen bestuur onvoldoende aanwezig zijn
- heeft ruime ervaring binnen het bedrijfsleven
Voorstel: Jori van de Wijdeven bestuurslid v.v. Boskant:
Taken:
- contactpersoon tussen bestuur en activiteitencommissie
- contactpersoon tussen bestuur en kantinecommissie
- verantwoordelijk voor de aansturing van verenigingsactiviteiten
Doelstellingen:
- verhoging deelname aan activiteiten en daarmee kantineomzet
- evaluatie huidige activiteiten en organiseren nieuwe activiteiten per doelgroep
- structuur geven aan commissie / uitgewerkte draaiboeken per activiteit
- verbeteren communicatie rondom activiteiten / inzetten nieuwe media
Waarom Jori?
- zij voldoet aan het door het bestuur opgestelde profiel
- zij heeft al ruime ervaring in de activiteitencommissie
- zij is een bekend gezicht binnen de vereniging en is zeer regelmatig in de kantine te vinden
- zij zorgt voor verjonging en vrouwelijke inbreng in het bestuur
6.
Uitslag bestuursverkiezing.
In een stemronde hebben 75 leden en ouders/verzorgers van jeugdleden hun mening over
de kandidatuur van Rudy, Mark en Jori gegeven. De stemmen zijn geteld door Ilona van
Galen en Linda van Heesch. De uitkomst was als volgt:
Rudy:
Mark :
Jori :

75 voor
72 voor
75 voor

0
1
0

tegen
tegen
tegen

0 blanco
2 blanco
0 blanco

Hiermee is Rudy Neggers herkozen als bestuurslid van v.v. Boskant en treden Mark van
Kaathoven en Jori van de Wijdeven officieel toe tot het bestuur voor een periode van 3 jaar.
7.

Financiën

Overzicht 2013-2014
Penningmeester Mark van Kaathoven presenteert de financiële cijfers over het seizoen
2013-2014. De cijfers betreffen de cijfers van de volledige vereniging, dus zowel de
seniorenafdeling, de jeugdcommissie als het clubblad. Het afgelopen seizoen is afgesloten
met een negatief resultaat van € 1.968. Het uiteindelijke resultaat viel minder negatief uit dan
was begroot (-€ 5.934). Tegenover een opbrengstenstijging van 10,5% stond een toename
van de kosten van 7,6%.

De opvallendste zaken aan de opbrengstenkant zijn:
 € 22 K meer kantineopbrengsten dan in 2012-2013.
 € 18 K minder overige opbrengsten dan in 2012-2013.
 € 7 K meer opbrengsten uit sponsoring dan in 2012-2013.
De opvallendste zaken aan de kostenkant zijn:
 € 20 K minder huisvestingskosten dan in 2012-2013.
 € 5 K meer kosten voor accommodatie en sportvelden dan in 2012-2013.
 € 11 K meer wedstrijdkosten dan in 2012-2013.
 € 14 K meer kantinekosten dan in 2012-2013.
Verslag kascontrolecommissie
Carli Kreijveld geeft namens de kascontrolecommissie (verder ook nog bestaande uit Gijs
Dekkers en Jos van der Zanden) door dat de financiële boekhouding in orde is. Hiermee is
tevens decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
Carli gaf als tip aan het bestuur mee kritisch te kijken naar de vrijwilligerskosten omdat die
een erg groot deel van het totaal uitmaken. Daarbij stelde hij tevens de vraag aan het
bestuur wat er gebeurd is met de aanbevelingen van de werkgroep die vorig seizoen
uitgebreid bezig is geweest met de vrijwilligersvergoedingen. Het gevoel leeft bij Carli dat er
weinig mee is gedaan. Rudy geeft namens het bestuur aan dat er inderdaad vooralsnog
geen maatregelen zijn genomen n.a.v. de bevindingen, maar dat deze in het bestuur wel
degelijk besproken zijn. Het bestuur is het eens met de kascontrolecommissie dat de
vrijwilligersvergoedingen onder de loep genomen moeten worden en zal dit op korte termijn
ook gaan doen. In een eerder stadium is er bewust voor gekozen dit nog even te laten zitten
omdat er al op diverse andere plaatsen flink gesneden moest worden in de kosten. Het staat
dus echter wel gepland en de aanbevelingen van de werkgroep zullen worden meegenomen.
Ook gaf Carli namens de commissie het advies te gaan werken met een meerjarenbegroting
voor het onderhoud.
Carli is aftredend lid van de kascontrolecommissie. Ad Nouwens draagt zich voor om toe te
treden tot de kascontrolecommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. Ad zal de
komende drie jaar zitting nemen in deze commissie.
Begroting 2014-2015
Voor het seizoen 2014-2015 is een negatief saldo van € 3.328 begroot. Deze begroting is
gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 Wat minder kantineopbrengsten dan in 2013-2014 omdat er in dat seizoen sprake
wat van incidentele klappers in de vorm van de Mooi Rooi Schaal en de wedstrijd
Boskant 1 –Ollandia 1.
 Dientengevolge ook wat minder kantinekosten.
 Ongeveer gelijkblijvende kosten op de andere vlakken.
Tot slot toonde Mark een sheet met een grafische weergave van hoe de opbrengsten uit de
kantine (en de marge daarop), uit sponsoring en de overige opbrengsten zich verhouden tot
de verschillende kostenposten. Deze analyse van de opbrengsten en inkomsten maakte
duidelijk dat een opbrengstenstijging en/of kostendaling noodzakelijk is om niet jaarlijks rode
cijfers te blijven schrijven.
8.
Kantine
Jan en Ans zijn na afloop van het seizoen 2013-2014 gestopt met hun werk als
kantinebeheerders van v.v. Boskant. Het is voor het bestuur een hele opgave geweest om
een nieuwe invulling te geven aan het kantinebeheer. Uiteindelijk is dit gelukt en werkt de
vereniging alweer enige tijd in de nieuwe constructie. Ten opzichte van de voorgaande jaren
is er daardoor wel een aantal dingen veranderd. Hieronder volgt een opsomming van de
belangrijkste veranderingen:

9.



Op zondagen zal Astrid Vogels verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in de
kantine. Zij fungeert dan ook als aanspreekpunt.



Op donderdagen en zaterdagen zal een gemotiveerde groep vrijwilligers bardiensten
draaien. Dit levert de vereniging een enorme (en noodzakelijke) kostenbesparing op.
Voor de bezoekers betekent dit dat zij vaker verschillende gezichten achter de bar
zullen zien.



De kantine zal in principe alleen nog maar open zijn op donderdag, zaterdag en
zondag. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het plannen van oefen- en
inhaalwedstrijden en andere activiteiten.



De openingstijden zijn op donderdag van 20.00 uur tot en met 24.00 uur, op zaterdag
van 09.30 uur tot en met 17.30 uur (mits er thuis gevoetbald wordt) en op zondag van
09.00 uur tot en met 21.00 uur.



Het is niet meer mogelijk bestellingen op rekening te doen (op laten schrijven).
Ervaringen uit de laatste jaren hebben geleid tot deze beslissing.



Alle prijzen zijn afgerond op rondere getallen om betalingen eenvoudiger te maken.
De komende periode wordt geëvalueerd of deze nieuwe prijzen wel of niet aangepast
moeten worden. Mogelijk wordt de vereniging per 01-01-2015 BTW-plichtig. Het
BTW-verschil tussen inkoop en verkoop (10,5%) zal dan in de prijs moeten worden
verrekend. Het bestuur is voornemens dit alleen op zaterdag en zondag te doen.



Donderdagprijzen wijken af van prijzen op andere dagen. Het personeel zal hierover
(nogmaals) geïnstrueerd worden.



Vanaf 1 januari 2015 worden er in de kantine geen sigaretten meer verkocht.
Mededelingen

Algemeen
De afgelopen jaren liep de belangstelling voor de vrijwilligersavond duidelijk terug. Hetzelfde
gold in nog sterkere mate voor het jaarlijkse eindfeest. In overleg met de kantine- en
activiteitencommissie werkt het bestuur daarom plannen uit om beide avonden te
combineren met een sponsoravond aan het einde van het seizoen. Hoe dit precies ingevuld
gaat worden is nog niet duidelijk, maar dit betekent onder meer wel dat er in november dus
geen vrijwilligers- of kaderavond zal worden georganiseerd.
De wedstrijd Boskant 1 – Nijnsel 1 zal op zaterdagavond 29 november gespeeld worden. De
activiteitencommissie zal zorgen voor een programma er omheen. Sowieso komt die middag
sinterklaas op bezoek in de kantine voor onze jeugdleden.
Ronald benadrukt dat de toekomst van de vereniging in grote mate afhankelijk is van de
bereidheid van de leden en vrijwilligers om hun steentje bij te dragen. Alle aanwezigen
worden opgeroepen zich te melden als zij interesse hebben in één de volgende functies of
iemand kennen die volgens hen geschikt is:
- vrijwilligers bardienst (met name zaterdagochtend)
- secretaris v.v. Boskant
- lid of leden van de sponsorcommissie
Doordat er in de bestuurskamer bijna permanent een laptop nodig is om het Digitale
Wedstrijd Formulier in te vullen, is de behoefte ontstaan aan een extra laptop voor andere
zaken zoals de presentatie op de beeldschermen in de kantine. Het bestuur roept de leden
op zich te melden als zij nog een goede laptop hebben die niet meer gebruikt wordt. Indien
niemand een laptop aanbiedt, dan zal een nieuwe aangeschaft moeten worden.

Technische commissie
Namens de technische commissie stipt Huub van der Zanden de volgende zaken aan:
Wil van der Linden is toegetreden tot de technische commissie. Hij zal de rol van
contactpersoon voor Boskant 1 tot en met 3 gaan vervullen. Ook bij de technische
commissie jeugd zijn met Marc Saris en Rob van der Heijden nieuwe leden toegetreden.
Voor de TC senioren geldt dat verdere uitbreiding zeer wenselijk is. De huidige leden hebben
een te groot takenpakket om alle werkzaamheden de benodigde aandacht te geven.
Hoewel we dit seizoen terug zijn gegaan van 7 naar 6 seniorenteams (heren), blijkt het bijna
wekelijks zeer lastig (en soms onmogelijk) alle teams met voldoende spelers op pad te
sturen. Er wordt erg snel en gemakkelijk afgemeld. Huub benadrukt dat dit absoluut anders
zal moeten als we met 6 teams willen blijven voetballen. Dit is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van speler en leiders.
Onder aanvoering van Gerrie Onland worden op vrijdagavond speciale trainingen voor
meisjes georganiseerd. Hij krijgt hierbij ondersteuning van Anita van den Oever, Maaike van
de Wijdeven en Rowan van der Pol. De opkomst is tot nu toe zeer goed en de animo lijkt dus
aanwezig. Het bestuur is zeer blij met dit initiatief want het komen tot een meisjesteam staat
al een tijdlang hoog op de prioriteitenlijst.
In het nieuwe seizoen zal Henry van Wanrooij geen trainer / coach van de selectie van v.v.
Boskant meer zijn. Huub geeft aan dat in de week voorafgaande aan de vergadering na
diverse gesprekken de knoop is doorgehakt door de technische commissie. Uiteraard zullen
club, spelers en Henry zelf er alles aan doen om het lopende seizoen goed af te sluiten. Ook
leider Eddy van der Heijden gaf al eerder aan na dit seizoen te stoppen. Voor 2015-2016
betekent dit dus dat de vereniging op zoek is naar een nieuwe trainer/coach en leider voor
Boskant 1. Een compleet overzicht van de vacatures op technisch vlak:
- trainer / coach Boskant 1
- leider Boskant 1
- trainer / coach Boskant 2
- trainer lagere elftallen
- verenigingsscheidsrechter
10. Rondvraag

Piet de Koning vraagt zich of het eventuele BTW-plichtig worden geen nadelen en
extra administratieve rompslomp met zich meebrengt. Het bestuur geeft aan dat er
inderdaad zowel voor- als nadelen aan het BTW-plichtig worden, maar dat het hier
niet gaat om een keuze. Boven een bepaald bedrag kantineomzet beschouwt De
Belastingdienst een vereniging als BTW-plichtig.


Peter van der Heijden geeft aan geen nieuwe factuur voor de Club van 50 te hebben
ontvangen. Hij vraagt zich sowieso af wat de status is van dit hele project. Rudy geeft
namens het bestuur aan dat de Club van 50 een initiatief is buiten het bestuur om.
Wel is er een doorstart is gemaakt en dat er ook nieuwe facturen zijn verstuurd. Dat
Peter er geen ontvangen heeft berust waarschijnlijk op een administratieve fout. Het
bestuur doet de toezegging bij Martien van den Hove te informeren naar de precieze
status van de Club van 50 en dit naar Peter terug te koppelen.



Ben Heijmans informeert naar de status van de nieuwe trainingspakken voor de
lagere elftallen, die volgens zijn bron Bart Rovers tijdens de laatste ledenvergadering
zouden zijn toegezegd. Namens het bestuur geeft Willy aan dat er van een dergelijke
toezegging geen sprake is geweest.

Sluiting
Ronald ter Haak dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

