Algemene Ledenvergadering VV Boskant 5 november 2015
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 5 november 2015 in het
clubhuis “De Scheken”, aanvang 21.30 uur.
Agenda was als volgt:
1. Opening
2. Notulen en openstaande punten ALV april 2015
3. Samenvatting jaarverslag 2014-2015
4. Stand van zaken speerpunten:
5. Bestuursverkiezing
6. Uitslag bestuursverkiezing
7. Financiën:
8. Vacatures bestuur en commissies
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 Bert Habraken, Stan van Hastenberg, Ron van Breemen, Ad van
der Velden, Ad van der Laar, Wilco en Joanita van den Biggelaar. 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 2014-2015 overleden (Tom van Heeswijk en
Tinus van der Heijden).
2a.
Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 9 april 2015.
Dit verslag (van 9 april 2015) 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 9 april 2015.
Er is kritisch gekeken naar de vrijwilligersvergoedingen die bij v.v. Boskant relatief erg hoog
lagen in de voorgaande jaren. Dit is ook door de kascontrolecommissie geconstateerd. Dit
seizoen is er een flinke besparing op deze vergoedingen gerealiseerd doordat functies met
een vergoeding voortaan op vrijwillige basis worden uitgevoerd door andere personen en
doordat de vergoedingen van een aantal vrijwilligers verlaagd is.
3.
Jaarverslag 2014-2015 door secretaris
In dit jaarverslag zijn de belangrijkste zaken betreffende het voetbalseizoen 2014-2015
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 5 november 2015 is een selectie van onderwerpen uit het
jaarverslag gepresenteerd.

Overzicht leden, bestuurswisselingen, kaderfuncties e.d.
Ledenoverzicht
Het seizoen 2014-2015 is gestart met 326 leden (overzicht per oktober 2014).
De verdeling is als volgt: 149 senioren, 48 junioren, 35 pupillen en 94 rustende /
kaderleden/ereleden en leden van verdienste. Het totaal aantal leden daalde licht ten
opzichte van seizoen 2013-2014 (331).
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015 is Jan van Hastenberg Dzn door voorzitter
Ronald ter Haak voor zijn vele verdiensten voor de club benoemd tot “Lid van Verdienste”.
De Boskant-leden Tom van Heeswijk (juli 2014) en Tinus van der Heijden (december 2014)
overleden tijdens het seizoen 2014-2015.
Bestuursmutaties
Op de Algemene Ledenvergadering donderdag 6 november 2014 was Rudy Neggers
aftredend en herkiesbaar. Hij heeft daarbij aangegeven te stoppen als secretaris en een
andere rol binnen het bestuur te gaan vervullen. Voor het penningmeesterschap van de
vereniging droeg het bestuur Mark van Kaathoven voor. Jori van de Wijdeven werd
voorgedragen als bestuursvertegenwoordigster van de kantine- en activiteitencommissie. In
een stemronde hebben 75 leden en ouders/verzorgers van jeugdleden hun mening over de
kandidatuur van Rudy, Mark en Jori gegeven. De uitkomst was als volgt:
Rudy: 75 voor 0 tegen 0 blanco
Mark : 72 voor 1 tegen 2 blanco
Jori : 75 voor 0 tegen 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.
Mutaties in de commissies
De commissie Pr en Media wordt tijdens het seizoen 2014-2015 uitgebreid met Ben
Heijmans, die zich bezig ging houden met het onderhouden van de website. De kantine- en
activiteitencommissie werd uitgebreid met Marian Veldkamp en Astrid Vogels. Na afloop van
het seizoen 2014-2015 verlieten Astrid Vogels en Gérard Eeuwes de commissie.
Binnen de jeugdcommissie waren er ook in 2014-2015 mutaties. Peter Smulders gaf aan te
stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester van de jeugdcommissie. Na afloop
van het seizoen gaf ook Marc Saris aan niet verder te gaan als voorzitter van de TC Jeugd.
Met Jolanda Eijkemans (af en toe vervangen door Edwin Eijkemans) en Inge Rovers traden
er ook 2 nieuwe leden toe tot de jeugdcommissie.
Kaderfuncties
In het najaar van 2014 werd besloten in het seizoen niet verder te gaan met hoofdtrainer
Henry van Wanrooij. Na het seizoen stopten bovendien ook verzorger Gérard Eeuwes (naar
Wilhelmina Boys) en leider Eddy van der Heijde . Als opvolger voor Henry werd Mayk van
Driel van SCMH vastgelegd, terwijl Gérard en Eddy werden opgevolgd door respectievelijk
Lindy Bright en Jan van Hastenberg. Thom Saris (als assistent-scheidsrechter), Fred van
Bussel (als keeperstrainer van de selectie) en Cor Rovers (als hersteltrainer van de selectie)
blijven ook in 2015-2016 hun functies vervullen.
Huub van der Zanden volgde Ties Brans op als trainer/coach van Boskant 2. Tijdens het
seizoen werd besloten dat Huub dit ook in het seizoen 2015-2016 zou blijven. Rien van der
Zanden volgde Ad van Heesch op als assistent-grensrechter van Boskant 2.
Frans van Hastenberg was de opvolger van Wil van der Linden als leider van Boskant 3. Ad
Nouwens ging als assistent-scheidsrechter fungeren. Gedurende het seizoen nam Will van

Haaren deze taak van hem over i.v.m. fysiek ongemak bij Ad. Het vierde elftal bleef in
handen van leider Bart Rovers, die daarbij ondersteund werd door Falco Visser.
In het seizoen 2014-2015 zijn het voormalige 5e en 7e samengevoegd tot een nieuw 6e
elftal, met als leiders Peter Beekx en Lambert van Kronenburg. Ad Heijmans fungeerde als
assistent-scheidsrechter. Het 6e elftal wordt in 2014-2015 het 5e elftal en Gijs Dekkers blijft
leider van dit team.
Toon Vervoort was ook in 2014-2015 door als leider/trainer dames. Gerrie van Hastenberg
was leidster bij dit team. Tijdens het seizoen is besloten in het nieuwe seizoen niet verder te
gaan met Toon.
Aan het einde van het seizoen 2014-2015 is na een evaluatie besloten niet verder te gaan
met Astrid Vogels als verantwoordelijke voor de kantine. Met Marian Veldkamp werd een
nieuwe kantinebeheerster gevonden voor het seizoen 2015-2016.
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. In maart 2015 heeft een grote groep vrijwilligers voor het tweede jaar dit
groenonderhoud uitgevoerd.
Tijdens het seizoen 2014-2015 is in de kantine een ondergrondse kluis aangelegd, die
gebruikt wordt voor het afstorten van contant geld en consumptiemunten. Eveneens zijn een
nieuw informatiebord en een nieuwe welkomstbord geplaats bij de ingang van het sportpark.
Tijdens de zomerstop van 2014-2015 zijn de wanden van de friettent in de kantine opnieuw
betegeld en is een nieuwe frituur- en afzuiginstallatie geïnstalleerd. Daarnaast zijn alle
trainingsmaterialen van de mini’s en lagere pupillen verplaats naar de kleedlokalen op het
hoofdcomplex. Verschillende doeltjes zijn verplaatst naar het voormalige korfbalveld. De
bedoeling is dat de mini’s, F- en E-pupillen vanaf het seizoen 2015-2015 daar gaan trainen.
Een verplaatsing van de lichtinstallatie staat op de planning voor het seizoen 2015-2016.
Overig
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015 werden traditiegetrouw de jubilarissen in
het zonnetje gezet. Dit jaar ging het om Hans Sijnen en Huub van der Zanden, die allen 40
jaar lid van v.v. Boskant waren en Piet van Hastenberg, die 50 jaar lid was. Naast een
bloemetje ontvingen zij een mooi certificaat ter herinnering aan deze mijlpaal. Ine de Koning
en Jeanne van Uden ontvingen een bloemetje voor het feit dat zij gestopt waren met hun
poetsactiviteiten voor de kantine. Daarnaast werd er door voorzitter Ronald nog kort
stilgestaan bij het vele werk dat Ans en Jan van Hastenberg als kantinebeheerders 10 jaar
lang hebben uitgevoerd. Tijdens de afsluitingsavond op zaterdag 31 mei 2014 was daar al
ruim aandacht aan geschonken, maar gezien de wat mindere opkomst indertijd was een
“herkansing” meer dan gerechtvaardigd.
Begin 2015 presenteerde v.v. Boskant een compleet vernieuwde website. Er is een directe
koppeling met de database van de KNVB waardoor wedstrijd- en competitiegegevens
voortaan real-time en volledig actueel beschikbaar zijn.
Tijdens de gecombineerde sponsor-, vrijwilligers- en afsluitingsavond op 6 juni werd door het
bestuur afscheid genomen van Henry van Wanrooij, Eddy van der Heijden en Gérard
Eeuwes als trainer/coach, leider en verzorger van ons eerste elftal. Daarnaast werd er
afscheid genomen van Rien van der Zanden (vlagger 2e), Will van Haaren (vlagger 3e), Gijs
Dekkers (leider 5e), Toon Vervoort (trainer/coach dames) en Peter Beekx (leider 6e). Ook de
traditionele klompenoverdracht tussen oude trainer (Henry) en de nieuwe trainer (Mayk)

vond deze avond plaats. Henry van Wanrooij sprak bovendien nog een speciaal woord van
dank uit aan Willy van der Heijden en overhandigde hem een presentje.
Het spelen met zes heren seniorenteam in het seizoen 2014-2015 is geëvalueerd. Omdat
het door de vele afmeldingen erg moeilijk bleek alle teams gevuld te krijgen, werd in eerste
instantie besloten in het seizoen 2015-2016 slechts vijf herenteams in te schrijven. Gezien
het grote aantal spelers per team is daarop op initiatief van de TC en de spelers een
bijeenkomst belegd, waarin besloten werd alsnog met zes teams van start te gaan. Duidelijk
was dat hiervoor meer discipline van de spelers verwacht werd.
Financieel nieuws
De sponsorcommissie werkte in het seizoen 2014-2015 voor het eerst 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 voortvloeiden uit de nieuw getekende sponsorovereenkomsten.
Ook werd er door de sponsorcommissie op 6 juni 2015 voor de tweede keer een speciale
avond voor al onze sponsoren georganiseerd. Dit keer werd e.e.a. gecombineerd met de
vrijwilligers- en de afsluitingsavond. Sponsoren en vrijwilligers werden eerst ontvangen. Voor
hen was er een barbecue (verzorgd door Puur Brabant), een korte presentatie door voorzitter
Ronald ter Haak en een lezing door een gastspreker Edward van den Elzen.
Rabobank Hart van de Meierij liet in het najaar van 2014 haar leden stemmen op
verenigingen en instanties die in aanmerking kwamen voor een sponsorbijdrage. Deze
bijdrage werd bepaald op basis van het aantal stemmen. De Boskantse Rabobank leden
hebben goed gestemd, hetgeen de club een bijdrage van €500 opleverde.
Helemaal aan het einde van het seizoen liep bij de Jumbo filialen in Sint-Oedenrode en
Schijndel ook nog een spaaractie. Klanten kregen muntjes bij aankoop van een bepaald
bedrag aan boodschappen en konden die daarna in de buis van een vereniging naar keuze
stoppen. Boskant nam ook deel aan deze actie en verdiende daarmee uiteindelijk €385.
Sportieve prestaties
In het bekertoernooi werd Boskant 1 tweede in een poule met SDDL (1-1 gelijk uit), Avesteyn
(1-2 winst uit) en EVVC (3-3 gelijk thuis). Ook Boskant 2 overleefde de eerste bekerronde
niet. Twee gelijke spelen (tegen Nijnsel 2 en Schijndel 2) en een flinke nederlaag (Sparta’25
2) waren het resultaat. Boskant 3 overleefde de eerste ronde wel, schakelde daarna FC De
Rakt 2 uit om uiteindelijk in de kwartfinale te stranden op de latere winnaar Rood-Wit’62 3.
Boskant 1 eindigde op een 9e plaats in de competitie en wist zich te handhaven. Boskant 2
eindigde op een 11e plaats en degradeerde rechtstreeks. De prestaties in een overzicht:
Team
Boskant 1
Boskant 2
Boskant 3
Boskant 4
Boskant 5
Boskant 6
Boskant Vr 1

Plaats
9
11
4
4
8
11
10

Wedstrijden
22
22
22
22
22
21
19

Punten
24
18
48
37
25
13
9

Doelp. voor
32
39
72
70
67
49
17

Doelp. tegen
39
72
38
43
54
64
88

Activiteiten
Na afloop van eerste thuiswedstrijd van Boskant 1 tegen Herpinia 1 op 14 september werd
een ‘90’s party’ georganiseerd. Het DJ duo Extremendous verzorgde de muziek.

Na de wedstrijd Boskant 1 - VOW 1 op zaterdag 26 oktober werd er in de kantine een
‘Halloween Party’ georganiseerd en na de wedstrijd Boskant 1 - Nijnsel 1 op zaterdag 29
november was er een drukbezochte feestavond met als thema ‘Avondje Boskant’. Op beide
avonden zorgde DJ Latour voor de muzeik.
Na afloop van de laatste training van het jaar op donderdagavond 18 december werd in de
kantine het spel 'Mutsje op, mutsje af' gespeeld 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.
Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2015 (dit seizoen voor het eerst
georganiseerd op een zaterdagavond) werd nogmaals afscheid genomen van Jan en Ans als
uitbaters van onze kantine en van Ine de Koning en Jeanne van Uden omdat zij gestopt
waren met hun poetsactiviteiten voor de kantine. Daarnaast werd Jan van Hastenberg
(‘lange Jan’) 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 Evert van Hoeven. Later op de avond was er een optreden van
feestzanger Ruud van Broekhoven.
De ‘Boskant’s got Talent’ wedstrijden werden gehouden op vrijdag 9 en zondag 11 januari
2015. De prijs voor het meest originele optreden ging naar de jeugdcommissie met een
muzikale ‘Hans Klok verdwijntruc’. Winnaar van de avond werd het damesteam met een
medley van kinderliedjes ‘uit de oude doos’. Bij de jeugd ging bij de 7-tallen de 1e prijs, met
hun medley, naar de F1. Bij de elftallen viel die eer te beurt aan het D1-team met het
nummer “Stuiterbal”. De prijs voor het meest originele optreden ging naar het E1 team met
hun vertolking van “Thriller” van Michael Jackson.
Op 28 februari werd een casino avond voor de alle seniorenelftallen georganiseerd.
Op donderdag 12 maart stond de Pubquiz op het programma. Evenals voorgaande jaren
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 Kleine
Kale Leider en De Rest was de uiteindelijke winnaar.
Op de algemene ledenvergadering van 9 april 2015 werden Mike van der Heijden en Jan van
Hastenberg gekozen als sportman en sportvrijwilliger van 2014.
Op zondag 12 april werd de thuiswedstrijd tegen Ollandia gespeeld. Voor de wedstrijd was er
een voorwedstrijd tussen de F1 van Boskant en de F1 van Ollandia. Na afloop was er de het
themafeest “Boeren, Burgers & Buitenlui” met muzikale omlijsting door DJ Willem Mede door
het wederom grote aantal bezoekers uit Olland werd het een uiterst geslaagde middag
/avond.
Op zondag 3 mei speelden de meeste elftallen hun laatste competitiewedstrijd en was er een
barbecue geregeld. Om de laatste speelronde een feestelijk tintje te geven werd ook zanger
Bas Vermeer nog even opgetrommeld.
Joan van Hastenberg kroonde zich tot winnaar van de biljartcompetitie en op donderdag 7
mei werd het traditionele hutspottoernooi georganiseerd i.v.m. de laatste training van het
seizoen.
Op zaterdag 6 juni werd het seizoen 2014-2014 op feestelijke wijze afgesloten met een
gecombineerde sponsor-, vrijwilligers- en afsluitingsavond. Sponsoren en vrijwilligers werden
eerder ontvangen en kregen een barbecue en 2 lezingen aangeboden (Ronald ter Haak en
Edward van den Elsen). Daarna begon de feestavond voor alle leden, met onder meer een
optreden van tonprater Erik Mulder. Tijdens deze afsluitingsavond werden de volgende
personen gehuldigd:

Minst gepasseerde keeper:
Topscorer:
Meeste trainingen lagere teams:

Tim van Haaren
Geert Habraken
Thieu Dekkers

Het familietoernooi werd gewonnen door de familie Brans. De sportiviteitprijs ging naar de
familie Schepens. Het kratje trappen werd eveneens gewonnen door de familie Schepens.
Jeugd
Overzicht
Boskant startte het seizoen 2014-2015 met een groep mini’s (in het najaar gestart), een mini
F-team, 3 pupillen teams en 3 junioren teams. De mini F speelde nog geen officiële
wedstrijden, maar nam deel aan een onderlinge competitie van de Boxtelse Kring. Zowel
voor als na de winterstop wist de mini F van Boskant deze onderlinge competitie te winnen.
Voor de winter was er daarnaast ook een kampioenschap voor de C1. De prestaties van de
teams in de voorjaarsreeks in een overzicht:
Team
Boskant A1
Boskant B1
Boskant C1
Boskant D1
Boskant E1
Boskant F1

Plaats
6
6
7
6
10
6

Wedstrijden
9
9
9
9
9
9

Punten
12
13
9
14
1
13

Doelp. voor
25
21
21
19
17
25

Doelp. tegen
13
18
28
19
43
32

Activiteiten
De activiteiten, georganiseerd door de jeugdafdeling, zijn prima verlopen. Een overzicht:
• Sinterklaasviering 29 november 2014.
• Zaalvoetbaltoernooi Boskant en Ollandia 2 januari 2015.
• Boskant’s got Talent jeugd 11 januari 2015.
• Speurtocht 21 februari 2015.
• Vlooienmarkt 14 mei 2015.
• Jeugdkamp (pinksteren).
• Meerdaags voetbaltoernooi junioren (pinksteren).
• Kinder-ouder wedstrijden 5 juni 2015.
• Thuistoernooi 30 mei 2015.
• Nieuwjaarsloterij 3 januari 2015.
• Darten junioren 7 februari 2015.
• Profdag op 21 oktober 2014.
• Open dag mini’s (25 oktober 2014 en 18 april 2015).

Overig Jeugd
Na een verschil van inzicht over de invulling van zijn functie besloot de techniektrainer van
de jeugd, John Geeven, zijn werkzaamheden tijdens het seizoen per direct te staken.
Aan het einde van het seizoen 2014-2015 is besloten na 10 jaar afscheid te nemen van de
trainingspakken en nieuwe aan te schaffen. Alle jeugdleden zijn in de gelegenheid gesteld
hun oude trainingspak voor €10,- aan te schaffen. De opbrengsten zijn aangewend voor de
financiering van de nieuwe pakken.
Tijdens het seizoen zijn op initiatief van Anita van de Oever en Gerrie Onland op vrijdagen
vrije trainingen voor meisjes georganiseerd. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat we
voor het seizoen 2015-2016 een meisjesteam konden inschrijven namens v.v. Boskant.

Overig
Masterplan: toekomstscenario’s
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, liet het bestuur de leden tijdens de ledenvergadering
van 9 april 2015 zien wat de verschillende opties inhielden en welk standpunt is ingenomen.
De scenario’s
Voorzitter Ronald ter Haak presenteerde eerst alle scenario’s van Buro R.I.E.T. Hieronder
een beknopte omschrijving van de vijf scenario’s:
1. Huidige situatie verbeteren op noodzakelijke punten: snel te realiseren en minste
consequenties voor de clubs. Boskant blijft op de huidige locatie.
2. Leefbare kernen met omniclubs: er komt een omnivereniging in Boskant met
gedeeltelijk kunstgras voor de voetbalvereniging. Voorwaarde is dat eerst de
trainingsvelden verkocht moeten worden (woningbouw).
3. Stevige clubs, compacte complexen: Boskant en Ollandia fuseren.
4. Uitplaatsen Rhode: Boskant gaat samen met Rhode naar een nieuw complex op de
Kienehoef. De gemeente legt kunstgras en de accommodatie aan. In dit scenario is
er geen voetbalclub meer in Boskant.
5. Centralisatie: een fusie van alle sportclubs. Deze krijgen dan een groot, nieuw
complex op de Kienehoef. De kerkdorpen verliezen hun sportclubs.
Standpunt BRON-verenigingen
Boskant blijft op de huidige locatie en voor een fusie met Rhode dan wel Ollandia bestaat op
dit moment geen draagvlak. Wel wil v.v. Boskant op termijn de trainingen naar het
hoofdcomplex verhuizen en is er dus meer capaciteit op dit hoofdcomplex nodig. De BRONverenigingen benadrukken het belang van leefbare kernen en pleiten voor het behoud van
aparte clubs in de kernen. 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
Het bestuur van v.v. Boskant heeft 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 legde deze toekomstvisie 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

De ledenvergadering ging akkoord met dit stappenplan.
3a. Overdenkingen secretaris
Secretaris Rudy Neggers gaf al tijdens de ledenvergadering van november 2014 aan zich
herkiesbaar te stellen als bestuurslid, maar dat dit niet in de functie van secretaris zou zijn.
Binnen het bestuur was destijds al afgesproken dat Rudy de functie van TC voorzitter zou
overnemen van Huub van der Zanden, zodra er een vervang(st)er voor het secretariaat was
gevonden. Huub kon zich in dat geval toeleggen op het coachen/trainen van het tweede
elftal. Hoewel er een groot aantal personen is benaderd in de tussenliggende periode, is het
tijdens de ledenvergadering van november nog altijd zo dat Rudy en Huub hun functies ad
interim (en inmiddels met frisse tegenzin) vervullen. Rudy geeft op eigen titel aan tot op
heden bereid te zij geweest om dit te doen omdat hij de mede-bestuursleden niet in de steek
wil laten en omdat er voorheen ook een prettige sfeer heerste om in de besturen. Bij dit
laatste zet Rudy hardop vraagtekens tijdens de vergadering. Daarbij gaat hij in op 2
aspecten die voor deze prettige sfeer zouden moeten zorgen: een grote betrokkenheid van
de leden en het begrip dat er bij de leden is voor de situatie waarin de vereniging zich
bevindt. Vooraf geeft Rudy wel duidelijk aan dat er gelukkig nog altijd een groot (maar
slinkend) aantal uitzonderingen is en dat de aanwezigen wellicht niet de personen zijn die
met het verhaal bereikt zouden moeten worden. Voor dit podium is echter gekozen omdat de
ledenvergadering bij uitstek het moment is om als bestuur dingen met de leden te delen. De
hoop is dan ook dat de boodschap opgepikt wordt en dat leden het er ook eens over hebben
met degenen die niet aanwezig waren. Een toelichting op de twee genoemde aspecten:
1. De betrokkenheid van de leden:
De secretaris constateert een groot verschil tussen hetgeen er tijdens
ledenvergaderingen en in de kantine gezegd wordt (mooie club, altijd zelfstandig
blijven, samen met Rhode is geen optie, de vereniging is onmisbaar voor de
leefbaarheid van de kern, de gemeente begrijpt de clubcultuur niet) en de realiteit die
hij ervaart als bestuurslid:
* Vacatures zijn nauwelijks in te vullen
* Bestuurstaken sneeuwen onder: 80% is werving
* Steeds kleinere groep vrijwilligers verdeelt de taken
* Leden bestuur en commissies raken overbelast
Tijdens alle overleggen met de gemeente en Buro RIET over de toekomst van de
buitensport in Sint-Oedenrode heeft het bestuur zich hard gemaakt voor een eigen
sportpark in Boskant. Dit ondanks de vraagtekens die in het opgestelde masterplan
werden gezet bij de levensvatbaarheid van een zelfstandige vereniging in Boskant.
Het bestuur staat hier nog steeds achter, maar het gebruikte argument van een club
met een grote ledenbetrokkenheid kan duidelijk een nieuwe impuls gebruiken. De
vraag die de secretaris zichzelf daarom stelt (en waarover iedereen kritisch zou
moeten nadenken): Is de betrokkenheid wel zo groot of zijn we niet zo levensvatbaar
als we zelf denken?
2. Begrip voor de huidige situatie:
Ten opzichte van 5 jaar geleden moet de vereniging (ten gevolge van de door de
gemeente opgelegde verhoging van de veldhuur) jaarlijks zo’n €15.000 euro extra
ophoesten. Rudy geeft aan dat er best wat meer begrip mag zijn voor bepaalde
maatregelen die hierdoor onvermijdelijk zijn geworden. Het bestuur neemt vrijwillig
deze ondankbare taak op zich en is genoodzaakt sommige impopulaire maatregelen
te nemen. De reacties op dergelijke maatregelen zijn vaak echter ronduit negatief,
met als belangrijkste argumenten dat ‘dit vroeger toch ook niet hoefde’. De vraag die
de secretaris de leden daarom voorlegde: Dringt de nieuwe situatie tot ons door of
blijven we het bestuur opzadelen met onrealistische vergelijkingen met het verleden?

Vanuit de ledenvergadering kwamen geen concrete antwoorden op deze vraag. De
situatie werd wel onderkend en de problematiek ook, maar de vraagtekens bij de
secretaris konden niet meteen worden weggenomen,
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 aantal mutaties in de sponsorcommissie geweest. Zo heeft Ad de Bever wegens
privé omstandigheden aangegeven uit de commissie te stappen. In Eddy van der Heijden
was een vervanger gevonden, maar hij is inmiddels ook alweer gestopt (in verband met
zijn nieuwe rol in De Vriendschap).
Afgelopen seizoen was het eerste seizoen waarin er met sponsorpakketten is gewerkt. Dit
heeft geleid tot een stijging van de sponsorinkomsten. Verder zijn alle jeugdteams door de
stersponsoren in het nieuwe gestoken en zijn heeft iedere sponsor een nieuw bord (of
doek) rond het hoofdveld.
De Jumbo actie heeft de vereniging in totaal €385 opgeleverd. De voorzitter bedankt de
leden die er hun boodschappen hebben gekocht en Ron van Breemen voor het trekken
van deze kar.
Tot slot licht Ronald de Hart voor Elkaar actie 2015 van de Rabobank toe. Net als vorig
jaar keert de Rabobank weer een sponsorbijdrage uit op basis van het aantal stemmen
dat een vereniging krijgt in een peiling onder de leden van de Rabobank. In 2014 leverde
dit Boskant een bedrag op van €500. De voorzitter roept daarom alle Rabobank
rekeninghouders op om ook lid te worden van de bank, zodat zij mee mogen stemmen.
2. Accommodatie en Sportpark

Door de voorzitter worden een aantal veranderingen tijdens het afgelopen seizoen
genoemd, die hebben geleid tot een betere uitstraling van de vereniging:
- Welkomstbord
- Plattegrond sportpark
Daarnaast zijn er investeringen gedaan in de kantine: de betegeling van de friettent en de
installatie van een kluis om het cash geld en de consumptiemunten af te storten.
Tot slot somt Ronald de vervolgstappen op die nodig zijn in het kader van de opgestelde
toekomstvisie m.b.t. het sportpark:
-

Verplaatsing jeugdmaterialen naar hoofdcomplex
Pupillen trainingen op voormalig korfbalveld
Overleg met gemeente over vervolgstappen
To do: verplaatsen lichtinstallatie
To do: afstoten unit trainingsveld

3. Kwaliteit en Imago

Tijdens het afgelopen seizoen is een volledig nieuwe website in gebruik genomen. De
voorzitter complimenteert de commissie pr en media hiermee. De nieuwe site heeft een
directe link met de KNVB database, waardoor altijd per direct de meest actuele informatie
over programma’s, standen en afgelastingen te bekijken is. Verder wordt er op dit moment
ook gewerkt aan een webshop, zodat leden via de site hun materialen kunnen bestellen.

Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuwe trainingspakken voor de jeugd. Alle jeugdteams
staan er nu weer goed op en hiermee moet een goede uitstraling voor de komende jaren
gegarandeerd zijn. Een deel van de kosten is gedekt door de verkoop van de oude
trainingspakken (€10 per stuk) aan de jeugdleden.
5.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is Wouter Jacobs. Voor zijn opvolging (hoofd commissie pr en
media) draagt het bestuur Roy van der Linden voor. Om de leden voor de bestuursverkiezing
een duidelijk beeld te geven van de redenen waarom Roy wordt voorgedragen door het
bestuur en waaruit zijn takenpakket zal bestaan is eerst een korte toelichting gegeven:
Voorstel: Roy van der Linden bestuurslid v.v. Boskant:
Taken:
- contactpersoon tussen bestuur en commissie pr en media
- verantwoordelijk voor de aansturing van alle media uitingen
Doelstellingen:
- voortzetten ingezet beleid m.b.t. media en communicatie
- verbeteren communicatie rondom activiteiten / inzetten nieuwe media
Waarom Roy?
- hij voldoet aan het door het bestuur opgestelde profiel
- hij heeft al ruime ervaring in de commissie pr en media
- hij is een bekend gezicht binnen de vereniging en is zeer regelmatig in de kantine te vinden
- hij zorgt voor verjonging in het bestuur
6.
Uitslag bestuursverkiezing.
In een stemronde hebben 70 leden en ouders/verzorgers van jeugdleden hun mening over
de kandidatuur van Roy. De stemmen zijn geteld door Jori en Linda. De uitkomst was als
volgt:
70 voor

0 tegen

0 blanco

Hiermee treedt Roy van der Linden officieel toe tot het bestuur voor een periode van 3 jaar.
7.

Financiën

Overzicht 2014-2015
Penningmeester Mark van Kaathoven presenteert de financiële cijfers over het seizoen
2014-2015. 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 €3.403. Het uiteindelijke resultaat viel iets lager uit dan was
begroot (-€ 3.328). Tegenover een opbrengstendaling van 4,8% stond een daling van de
kosten van 3,89%.
De opvallendste zaken aan de opbrengstenkant zijn:
• De kantine inkomsten lagen € 15 K lager dan in 2013-2014
• De subsidie op het onderhoud van de terreinen lag€ 5 K hoger dan in 2013-2014
• De sponsorbijdragen lagen € 3 K hoger dan in 2013-2014
De opvallendste zaken aan de kostenkant zijn:
• De kantinekosten lagen € 5 K lager dan in 2013-2014
• De energiekosten lagen € 4 K hoger dan in 2013-2014
• De vrijwilligersvergoedingen lagen € 3 K lager dan in 2013-2014
• De huur van de sportvelden lag € 2 K hoger dan in 2013-2014

Verslag kascontrolecommissie
Jos van der Zanden geeft namens de kascontrolecommissie (verder ook nog bestaande uit
Ad Nouwens; Gijs Dekkers was het derde lid maar hij besloot in de zomer zijn lidmaatschap
bij v.v. Boskant op te zeggen) door dat de financiële boekhouding in orde is. Hiermee is
tevens decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
Wel waarschuwt Jos de vereniging namens de commissie; het banksaldo slinkt snel en we
kunnen ons niet nog een paar van dergelijke jaargangen permitteren. Het is dus noodzakelijk
wederom heel kritisch naar de inkomsten en kosten te gaan kijken.
Gijs Dekkers is aftredend lid van de kascontrolecommissie. Rens van de Wijdeven wordt
door Jos voorgedragen als nieuw lid van de commissie. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Rens zal de komende drie jaar zitting nemen in deze commissie.
Begroting 2015-2016
Tot slot toont de penningmeester de concept begroting voor 2015-2016. Gezien het grote
negatieve resultaat dat eruit komt is de begroting nog altijd niet definitief. Wanneer het
gemiddeld resultaat over de laatste drie seizoenen wordt genomen en de extra kosten voor
de veldhuur en de BTW kosten worden erbij opgeteld, dan is er een negatief resultaat van
bijna €16.000.
Dit is duidelijk onacceptabel en het bestuur werkt dan ook nog hard aan een aangepaste
begroting. Een aantal maatregelen is al genomen. Zo gaat iedere commissie met een eigen
budget werken, dat door de penningmeester maandelijks strak gecontroleerd gaat worden.
Om tot de budgetten te komen heeft iedere commissievoorzitter een begroting ingediend
door het komende seizoen. In de komende periode wordt bekeken welke budgetten aan
iedere commissie worden toegekend en welke investeringen wel en geen prioriteit krijgen.
Ook is het aantal mensen dat namens de club aankopen mag doen ingeperkt en ook is er
een voorlopige investeringsstop. Totdat de begroting rond is en de budgetten zijn
vastgesteld, worden alleen direct noodzakelijke aankopen en investeringen gedaan.
Andere mogelijke maatregelen die door de penningmeester worden genoemd zijn:

-

Verhoging van de contributie;
Doorbelasting BTW in consumptieprijzen;
Schrappen vrijwilligersvergoedingen/kaderkorting.

Met betrekking tot het laatste punt heeft het bestuur besloten de kaderkorting voor dit
seizoen nog aan te bieden. Voor volgend seizoen staat deze ter discussie. De kaderkorting
voor dit seizoen kunnen kaderleden aanvragen door de reageren op een mailing die in
november 2015 door de penningmeester wordt verstuurd. In deze mail krijgen de kaderleden
de keuze om de €25 kaderkorting te ontvangen of om deze te schenken aan de vereniging.
De penningmeester benadrukt daarbij nogmaals dat de vereniging het geld heel hard nodig
heeft.
Bert de Koning vraagt of in de huidige cijfers wel alle kostenposten verwerkt zijn of dat er nog
openstaande posten zijn die nog betaald moeten worden. Mark geeft aan dat de vereniging
nu bij is qua betalingen, maar dat de nieuwe facturen voor de veldhuur er alweer aankomen.
Daarnaast constateert Bert dat de vereniging failliet gaat als er twee jaar achter elkaar
resultaten zouden worden geboekt zoals in de conceptbegroting. Mark geeft aan dat dit
inderdaad het geval is en dat het bestuur daarom ook niet met deze begroting gaat werken.
Het is echt noodzakelijk te snijden in de kosten en de omzet te verhogen.
Wilco Verhagen geeft alvast aan dat hij zijn kaderkorting graag aan de club schenkt.
Peter Habraken vraagt zich af in hoeverre de veldhuurverhogingen door de gemeente
rechtsgeldig zijn. Ronald geeft aan dat het bestuur dit ook al langer betwijfelt en meerdere

malen bezwaar heeft aangetekend heeft. Het telkens terugkerende antwoord vanuit de
gemeente is dat de verhogingen in 2011 door de raad zijn vastgesteld en daarom definitief
zijn. Tijdens de sessies m.b.t. het masterplan in het voorjaar heeft de gemeente aangegeven
het verzoek om de huren te bevriezen op het niveau van 2013-2014 serieus in overweging te
nemen. Hierover is echter helemaal geen communicatie meer geweest, waarna de
verhoogde factuurbedragen simpelweg verwerkt zijn in de verstuurde facturen.
Jos van der Zanden oppert om de wethouder zijn dreigement (de poort gaat op slot als er
niet betaald wordt) ten uitvoer te laten brengen. Door hierbij voor veel media aandacht te
zorgen krijgen we dan een podium om ons verhaal te doen en onze visie op de extreme
huurverhogingen door te voeren. Het bestuur geeft aan op dit vlak in BRON-verband op te
trekken met Rhode, Nijnsel en Ollandia.
8.
Vacatures bestuur en commissies
Voor de volgende functies heeft v.v. Boskant dringend behoefte aan mensen:
Vacatures bestuur
- Prioriteit: secretaris
- Voorzitter TC (ingevuld zodra secretariaat bezet is)
- Vrijwilligerscoördinator
Vacatures kader
- Leider Boskant 4
- Leider Boskant 5
- Vlagger Boskant 2
- Vlagger Boskant 3
Vacatures jeugd
- Lid jeugdcommissie
- Lid TC jeugd
- Techniektrainer jeugd
Vooral bij de jeugd is er een urgent probleem: er zijn veel te weinig trainers / leiders om de
jeugdspelers goede trainingen en begeleiding te kunnen geven. Op dit moment wordt dit
gedeeltelijk opgelost doordat selectiespelers beurtelings de jeugdteams trainen. Er is echter
duidelijk behoefte aan een structurele oplossing, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Christ van Hastenberg geeft aan twijfels te hebben bij de toegevoegde waarde van een
techniektrainer. De resultaten zijn niet meetbaar. Gezien de financiële situatie lijkt het ook
niet verantwoord hierin te investeren. Het bestuur geeft aan dat met name vanuit de ouders
van de jeugdspelers positieve signalen kwamen over de aparte techniektrainingen door een
externe trainer. Omdat de vereniging een optimale aantrekkingskracht op jeugdleden wil
hebben, is besloten budget te reserveren voor een kwaliteitsimpuls binnen het jeugdkader.
Het bestuur sluit zich echter wel aan bij de kanttekening van Christ dat deze investering op
dit moment wellicht niet verantwoord is. Hoofdtrainer Mayk van Driel reageert op de
discussie. Hij geeft aan dat de resultaten van een aparte techniektrainer inderdaad
nauwelijks meetbaar zijn, maar dat het wel goed mogelijk is om techniektraining te
verwerken in de reguliere trainingen. Bij Heeswijk heeft hij in de praktijk ervaren dat dit werkt.
Mayk geeft aan bereid te zijn met de jeugdcommissie van gedachten te wisselen over de
manier waarop dit doorgevoerd zou kunnen worden. Het bestuur is blij met dit aanbod van
Mayk en geeft aan hiervan zeker gebruik te zullen gaan maken.

9. Mededelingen
Algemeen
Jori van de Wijdeven doet de volgende mededelingen namens de commissie kantine en
activiteiten:

-

De oude consumptiemunten kunnen nog tot en met 31 december 2015 worden
ingeleverd. Daarna zijn ze niet meer geldig.

-

De nieuwjaarsreceptie wordt in 2016 weer op zondag gehouden.

-

De gecombineerde afsluitingsavond aan het einde van het seizoen was een succes
en zal ook dit seizoen zo ingestoken worden.

Technische commissie
Namens de technische commissie haalt Huub van der Zanden de volgende punten aan:
Jeugd

-

Selectie spelers ondersteunen trainingen van de jeugd
Jeugdleiders/trainers gevraagd: zie eerder opmerkingen over dit urgente probleem.
Techniek/Jeugd trainer: zie eerdere opmerkingen.
Meisjesvoetbal: gestart met D-elftal
Profdag groot succes (Theo Lucius)

Senioren
- 6 senioren teams (kans of risico): oorspronkelijke beslissing om terug te gaan naar 5
herenteams is op verzoek van de spelers teruggedraaid. We spelen nu met 6 teams
en tot op heden gaat dat behoorlijk goed.
- Trainingen lagere 11 tallen: deze worden beter bezocht dan voorheen. Dit is een
goede zaak, die zich hopelijk voortzet.
- Het damesteam is noodgedwongen 7 tegen 7 gaan spelen. Hoewel dit goed bevalt
blijft het streven om in de (nabije) toekomst weer naar 11 tegen 11 te gaan.
- Invulling kaderfuncties: zie eerder vacatureoverzicht.
- Hulp zondagdienst: er is zowel binnen als buiten versterking nodig.
- Scheidsrechters: dit gaat goed, maar we blijven ze nodig hebben.
Tot slot licht Huub nog in eigen bewoordingen toe waarom hij besloten heeft te stoppen als
voorzitter van de TC.
10. Rondvraag
•
Christ van Hastenberg geeft aan dat het hem een goed idee lijkt de taken van de
secretaris te verdelen over meerdere personen. Op die manier is er wellicht ook meer
animo bij mensen om eraan te beginnen. Rudy geeft aan dit een goed idee te vinden.
Binnen het bestuur is die optie ook al besproken. Wel moet er rekening mee worden
gehouden dat de secretaris ook deel uitmaakt van het dagelijkse bestuur en dat dit
belangrijke onderdeel zonder meer bij 1 persoon moet worden ondergebracht.
•

Frans van der Heijden informeert naar de status van de Club van 50. Rudy geeft aan
hierover contact te hebben gehad met Martien van den Hove. Binnenkort zal Rudy
nogmaals contact opnemen, waarna definitief besloten wordt of er nieuw leven in
wordt geblazen of dat de Club ophoudt te bestaan. In het laatste geval zal er naar
alternatieven worden gezocht.

Rudy bedankt namens het bestuur Huub en Wouter voor hun jaren in het bestuur,
Sluiting
Ronald ter Haak dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

