Algemene Voorjaar Ledenvergadering VV Boskant 2015.
De Algemene Voorjaar Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 9 april 2015 in het
clubhuis “De Scheken”, aanvang 21.30 uur.
De agenda was als volgt:
1. Opening door Ronald ter Haak
2. Notulen en actiepunten
3. Financiën:
- overzicht
- vergoedingen
- contributie
4. Masterplan: toekomstscenario’s
5. Sportman/vrouw en sportvrijwilliger
6. Uitslag verkiezing en huldiging
7. Mededelingen
8. Rondvraag
Het verslag van deze vergadering:
1.
Opening door Ronald ter Haak
Voorzitter Ronald ter Haak heette iedereen welkom tijdens deze algemene
ledenvergadering. Een vergadering die door ongeveer 90 leden werd bijgewoond.
Afmeldingen waren binnen gekomen van Ron van Breemen en Reijn Pepers.
2.
Notulen en actiepunten n.a.v. ALV 06-11-2014.
Er waren geen opmerkingen over de notulen van de ledenvergadering van 6 november
2014. Deze notulen zijn hiermee goedgekeurd. Een openstaand actiepunt was het advies
van de kascontrole commissie om kritisch naar de vrijwilligersvergoedingen te kijken. Dit
onderwerp kwam later in de vergadering aan de orde.
3.

Financiën:

Overzicht
Penningmeester Mark van Kaathoven presenteert een overzicht van de begrote en
gerealiseerde baten en lasten tot en met december 2014. Onderstaande tabel geeft een
beeld van de financiële situatie tot en met december 2014 in relatie tot de cijfers uit de
begroting voor dit seizoen en de vorig seizoen gerealiseerde cijfers:

Belangrijk bij de interpretatie van deze cijfers is om mee te nemen dat de cijfers voor
20134/2015 voorlopige cijfers zijn tot en met december, maar dat wel de volledige contributie
al verwerkt is aan de inkomstenkant.
Opvallendste zaken opbrengstenkant:
1. De inkomsten uit sponsoring liggen duidelijk hoger dan begroot.
2. Hetzelfde geldt voor de subsidie voor onderhoud. Deze staat in de begroting onder
“Accommodatiekosten/sportvelden”.

Opvallendste zaken kostenkant:
1. De overige kosten voor de speelvelden liggen een stuk hoger dan begroot. Dit houdt
verband met de hoger dan begrote subsidie voor het onderhoud.
2. De kosten voor het laten maken van nieuwe reclameborden en –doeken zijn hoger dan
begroot. Dit houdt verband met de hoger dan begrote sponsorinkomsten.
3. De kantinekosten zijn hoger dan begroot.
4. De kosten voor het clubblad liggen wat lager dan begroot.
Toon Hageman, Peter de Baaij en Bert de Koning stellen ieder afzonderlijk een vraag over
de kantinekosten in relatie tot de nog aanwezige voorraad. De uiteindelijke conclusie, die
door de penningmeester gedeeld wordt, is dat er gekeken gaat worden naar een goede en
nauwkeurige manier om te balansen.
Contributie
Met betrekking tot de contributie stelt het bestuur zich op het standpunt dat deze niet
verhoogd, maar wel geïndexeerd wordt. Verbetering van de financiële positie moet
gerealiseerd worden door o.a. het terugbrengen/afschaffen van vrijwilligersvergoedingen en
door besparingen op (spel)materialen en energie (afscheid velden Populierenlaan).De
definitieve contributie wordt vastgesteld na het raadsbesluit met betrekking tot de toekomst
van de sportparken op 30 april 2015. Indien er meer dan een indexering wordt doorgevoerd,
zal het bestuur hierop terugkomen bij de leden. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
Vrijwilligersvergoedingen
Eerder is door het bestuur geconstateerd dat het totaal aan vrijwilligersvergoedingen niet
goed in verhouding staat tot de totale begroting. Ook de kascontrolecommissie heeft dit
geconstateerd en tijdens de ledenvergadering van november 2014 het bestuur geadviseerd
hier kritisch naar te kijken. Dat is inmiddels gebeurd. Een vergelijking met andere BRONverenigingen maakte duidelijk dat er bij v.v. Boskant inderdaad relatief veel
vrijwilligersvergoedingen worden betaald. Om tot realistische vergoedingen voor 2015-2016
te komen neemt het bestuur de volgende stappen (stap 1 en 2 waren reeds gerealiseerd ten
tijde van de vergadering):
1. Een overzicht per vrijwilliger opstellen van het aantal uren per week in relatie tot de
vergoeding die hij of zij hiervoor krijgt.
2. O.b.v. bovenstaande hiervan bepaalt het bestuur de vergoedingen voor het seizoen
2015/2016.
3. Het bestuur gaat dit voor aanvang van het nieuwe seizoen met de vrijwilligers bespreken.
4.

Masterplan: toekomstscenario’s

Achtergrond
In januari 2015 heeft onderzoeksbureau R.I.E.T. de resultaten gepresenteerd van het
onderzoek naar de status van de buitensportparken in Sint-Oedenrode en de mogelijke
ontwikkelrichtingen die er op dat vlak zijn (de scenario’s). In het ‘Masterplan Buitensport’ is
één en ander uitgewerkt. Omdat er verschillende scenario’s zijn met verstrekkende gevolgen
voor de toekomst van ons sportpark, laat het bestuur de leden zien wat de verschillende
opties inhouden en welk standpunt (voorlopig) is ingenomen. Uiteindelijk beslist de
gemeenteraad op 30 april 2015 definitief welke koers gevaren gaat worden. In het voortraject
heeft het bestuur de toekomstvisie op hoofdlijnen uitgewerkt en aangeboden aan het College
van B&W en aan alle raadsleden afzonderlijk.

De scenario’s
Voorzitter Ronald ter Haak presenteert eerst alle scenario’s zoals die door Buro R.I.E.T. zijn
opgesteld en gepresenteerd in het Masterplan. Per scenario wordt steeds aangegeven wat
de voor- en nadelen zijn en wat het betekent voor v.v. Boskant. Hieronder volgt een overzicht
van de vijf scenario’s:

Standpunt BRON-verenigingen
In een gezamenlijke brief richting het college hebben de 4 BRON-verenigingen (Boskant,
Rhode, Ollandia en Nijnsel) hun standpunten en visie kenbaar gemaakt. Deze komt er voor
v.v. Boskant op neer dat we op de huidige locatie verder willen en dat een fusie met Rhode
dan wel Ollandia op dit moment niet op draagvlak kan rekenen binnen onze vereniging. Wel
willen we op termijn de trainingen naar het hoofdcomplex verhuizen en zal er dus meer
capaciteit op dit hoofdcomplex nodig zijn. De BRON-verenigingen benadrukken het belang
van leefbare kernen en pleiten daarom voor het behoud van aparte clubs in zowel Boskant,
Olland als Nijnsel. Rhode komt op het huidige sportpark capaciteit te kort en kan dit oplossen
door op een nieuw complex (met kunstgrasvelden) op de Kienehoef te gaan spelen. Alle
BRON-verenigingen vinden dit een goede oplossing.
Toekomstvisie bestuur
Als input voor het raadsbesluit op 30 april 2015 heeft het bestuur van v.v. Boskant de eigen
toekomstvisie op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit is gebeurd na overleg met vertegenwoordigers
van de tennisclub, de jeu-de-boulesvereniging en de dorpsraad. Voorzitter Ronald ter Haak
legt deze toekomstvisie, mede gebaseerd op de sterke en zwakke punten van onze
vereniging en de externe kansen en bedreigingen die zich voordoen, ter goedkeuring voor
aan de ledenvergadering. Op hoofdlijnen ziet de visie er als volgt uit:
1. Blijven op huidige locatie.
2.

Jeugdtrainingen naar hoofdcomplex:
- op ongebruikte strook voormalig korfbal
- afstoten oude korfbalveld Populierenlaan
- verplaatsen lichtinstallatie
- unit weg + materiaal op 1 plek (kostenreductie!)
- gevaarlijke oversteek weg

3. Senioren trainingen naar hoofdcomplex:
- afstoten trainingsveld Populierenlaan
- 1 kunstgrasveld op hoofdcomplex door kapitaliseren:




2,5 veld minder onderhoud voor gemeente
achterstallig groot onderhoud niet uitvoeren
reserveren vervanging toplaag door besparing op veldhuur

4. Mogelijkheden nieuwe gezamenlijke accommodatie onderzoeken:
- met tennis en jeu de boules
- voorlopig nog niet aan de orde
Het bestuur vraagt de ledenvergadering akkoord te gaan met het onderzoeken van de
mogelijkheid om eerst stap 2 en later stap 3 te realiseren. De ledenvergadering gaat hiermee
inderdaad akkoord en het bestuur zal in de komende maanden onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn.
5.
Verkiezing Sportman/vrouw en verkiezing vrijwilliger.
Genomineerd voor de titel ‘sportman of -vrouw 2014’ zijn:
De volgende personen waren genomineerd voor de titel sportman/vrouw van het jaar:
Roel Brans: Had kunnen kiezen voor spelen in een lager team net als zijn leeftijdsgenoten
vorig jaar. Heeft echter voor sportieve aspect gekozen en is nu grote meerwaarde voor de
jonkies van Boskant 2.
Mike van der Heijden: Al seizoenen achter elkaar zekerheid in de verdediging van Boskant
1 en levert eigenlijk altijd een goede prestatie. Zeurt niet, maar voetbalt gewoon.
Linda van Heesch: Kartrekker bij de dames, zit in de damescommissie, altijd aanwezig met
trainen en wedstrijden, gemotiveerd, aanvoerster. Belangrijke spil binnen het team.
De volgende personen waren genomineerd voor de titel sportvrijwilliger van het jaar:
Bart Rovers: In het diepe gegooid als leider van Boskant 4. Is er altijd en neemt vaak de
training van de lagere elftallen op zich.
Jan van Hastenberg: Lid van onderhoudscommissie, trekt lijnen, houdt de kleedlokalen
schoon, fanatieke supporter van alle teams van Boskant, veel langs de lijn te vinden. Verricht
al jarenlang allerlei werkzaamheden op en rond het sportpark en eerder uiteraard in de
kantine. Clubman in hart en nieren, blauw wit hart!
Marc Saris: Jeugdtrainer en -leider. Vervult daarnaast de lastige taak van voorzitter van de
Technische Commissie Jeugd. Is voor andere jeugdtrainers en –leiders aanspreekpunt
binnen de jeugd en geeft met veel enthousiasme richting aan het technisch beleid van de
jeugdafdeling.
6.
Uitslag verkiezingen en huldiging.
Stembriefjes werden uitgedeeld en in de pauze geteld door Ilona van Galen en Sandra van
der Laar.
Uitslag: Er werden 86 stemmen uitgebracht.
Sportman:

Mike van der Heijden
Linda van Heesch
Roel Brans
Blanco

31 stemmen
28 stemmen
26 stemmen
1

Vrijwilliger:

Jan van Hastenberg
Bart Rovers
Marc Saris

33 stemmen
28 stemmen
25 stemmen

Mike van der Heijden is hiermee gekozen als sportman van het jaar 2014 en Jan van
Hastenberg is sportvrijwilliger van het jaar 2014.
7.

Mededelingen.

Mededelingen TC
Namens de technische commissie deelt Huub van der Zanden de volgende zaken mede:
1. Er wordt gewerkt aan de elftalindeling voor de senioren. Het is daarbij twijfelachtig of
we verder kunnen met zes herenteams. Het afgelopen seizoen waren er op papier
meer dan genoeg spelers, maar door het grote aantal afmeldingen is het bijna
wekelijks een hele opgave geweest om de elftallen gevuld te krijgen. Dit is dan ook
niet in alle gevallen gelukt. Dit is erg vervelend voor de andere spelers en de leiders
die er ontzettend veel tijd in steken. Nogmaals wijst Huub op de verantwoordelijkheid
van iedere speler om zijn elftal niet in de steek te laten.
2. Ook het voortbestaan van het damesteam is onzeker omdat verschillende dames
hebben aangegeven er volgend seizoen mee te stoppen. Het bestuur vindt het erg
belangrijk dat het vrouwenvoetbal voor Boskant behouden blijft, mede met het oog op
de oprichting van één of meerdere meidenteams in het nieuwe seizoen. Het kader
voor het nieuwe seizoen is reeds ingevuld, dus de randvoorwaarden zijn aanwezig.
Het is daarom van belang nieuwe dames te werven. Dames die willen voetballen of
mensen die zulke dames kennen worden dan ook opgeroepen zich te melden bij de
technische commissie.
3. Bij de jeugdteams is de concept indeling voor het nieuwe seizoen gemaakt. Het
streven is om van elke lichting 1 team te hebben. Goed nieuws is er van het
meidenfront: de trainingen zijn dit seizoen in grote getalen bezocht en er is voldoende
animo om volgend seizoen met van één of meerdere meidenteams te starten. De
technische commissie jeugd gaat hieraan in de komende periode invulling geven.
4. Tot slot is er nog een aantal andere vacatures op technisch vlak:
- leider Boskant 1
- trainer Boskant 2
- vlagger Boskant 2
- vlagger Boskant 3
- trainer lagere elftallen
- scheidsrechters
Mededelingen overig
Daarnaast doet voorzitter Ronald ter Haak nog de volgende algemene mededelingen:
1. Op 6 juni zal het traditionele afsluitingsfeest gecombineerd worden met een sponsoren vrijwilligersavond.
2. Bij het bestuur en de verschillende commissies zijn de volgende vacatures:
- secretaris
- voorzitter pr en media
- lid technische commissie senioren
- barvrijwilligers
3. De voor 13 april geplande IVA instructie wordt verzet naar een nader te bepalen
datum. De reden is een gebrek aan animo in eerste instantie.

8.
Rondvraag.
Maarten van der Linden vraagt of er wat gedaan kan worden aan de douches in de
kleedlokalen. Dit gaat inderdaad zo snel mogelijk gebeuren.
Jolanda van Acht geeft aan dat er ook andere opties zijn om teams te laten voetballen, zoals
bijvoorbeeld zaterdagvoetbal of 7x7 voetbal en vraagt of de technische commissies deze
opties ook meeneemt. Huub geeft namens de TC aan dat deze opties inderdaad bekeken
zijn en nog altijd serieuze mogelijkheden voor het nieuwe seizoen zijn.
9.
Sluiting.
Ronald ter Haak dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van deze vergadering.

