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Notulen 
Algemene ledenvergadering 

 
Datum: 21-4-2022 Tijd: 20:45 Locatie: Kantine - SC Welberg 
   

 

Aanwezig Algemeen bestuur:  Gidion Tunders, Loes Baselier, Rien Bartels, Emil Veldboer, Peter 
van Giels en Jesse de Decker. 

Afwezig Algemeen bestuur:  
Aantal leden aanwezig: 42 leden 
Notulist: Gidion Tunders 
 
 

 

Agenda 

1. Opening 
 

2. Vaststelling van de agenda 
 

3. Vaststelling van de notulen december 2020 
 

4. Seizoen 2020-2021 
4.1. Jaarverslag secretaris 
4.2. Jaarverslag penningmeester 
4.3. Kascontrolecommissie 

4.3.1. Decharge Algemeen Bestuur 
4.3.2. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie 

 
5. Bestuurssamenstelling 

5.1. Aftredend en wel/niet herkiesbaar 
5.2. Aandragen nieuwe bestuursleden* 
5.3. Uitslag stemming na korte pauze 

 
6. Verloop huidig seizoen 2021-2022 

6.1. Vernieuwing statuten vereniging 
 
7. In stemming brengen 

7.1. Vernieuwing statuten vereniging. 
 
8. Rondvraag ** 
 
9. Afsluiting 
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1. Opening 

Interim-voorzitter, Gidion Tunders opent met een welkomstwoord deze jaarvergadering. De notulen van 
de jaarvergadering, d.d. december 2020 worden kort besproken en de vergadering stelt deze notulen 
zonder op- aanmerkingen vast. 

2. Vastelling agenda 

Gidion Tunders ligt de agenda toe en stelt daarbij de agenda vast. 

3. Vaststelling van de notulen december 2020 

 Geen bijzonderheden van uit de leden, notulen wordt aangenomen. 

4. Seizoen 2020-2021 

4.1 – Jaarverslag secretaris 
De secretaris Gidion Tunders, geeft in het kort de belangrijkste gebeurtenissen weer met betrekking tot het 
seizoen 2020-2021 
4.2 – Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester Emil Veldboer, doet verslag over de financiële situatie over het seizoen 2020-2021. 
4.3 – kascontrolecommissie 
De kascontrole is door de kascontrolecommissie, bestaande uit Tonnie Vughts en Annette Schuurman 
uitgevoerd. 
4.3.1 – Decharge Algemeen Bestuur 
Het verslag wordt voorgelezen en de kascontrolecommissie verklaart dat er geen bijzonderheden te melden 
zijn. Vervolgens wordt ter stemming gebracht het verlenen van decharge aan het bestuur. De vergadering 
verleent unaniem decharge aan het bestuur voor het gevoerde algemeen en financieel beleid over het 
afgelopen jaar. 
4.3.2 – Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie 
Annette Schuurman en Corne Koenraadt  zijn beschikbaar voor de kascontrolecommissie voor het seizoen 
2021-2022. 

5. Bestuurssamenstelling 

4.1 – Aftredend en wel/niet herkiesbaar 
Gidion Tunders, Loes Baselier en Emil Veldboer zijn aftredend en wel herkiesbaar. 
Loes  = 29 voor  2 blanco 8 tegen 
Emil = 37 voor 2 blanco  2 tegen 
 
4.2 – Aandragen nieuwe bestuursleden 
Het Algemeen Bestuur wil Gino Seesing voordragen bij de stemming als nieuw bestuurslid 
 
4.3 – Uitslag stemming na korte pauze 
Stemming 39 uitgebrachte stemmen 
Gidion  = 35 voor 2 blanco 2 tegen 
Loes  = 29 voor  2 blanco 8 tegen 
Emil = 37 voor 2 blanco  2 tegen 
Gino = 34 voor  2 blanco 5 tegen 
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6. Verloop huidig seizoen 2021-2022 

6.1 – Verloop huidig seizoen 2021-2022 
Gidion Tunders en Emil Veldboer geven inzicht in het verloop van het huidige seizoen en waar de 
uitdagingen liggen. 
6.2 – Vernieuwing statuten vereniging 
Vanwege een nieuwe wet is het noodzakelijk om de statuten bij het eerstvolgende moment te vernieuwen 
conform de nieuwe wetgeving. Piet Gladdines vraagt of 2 personen uit hetzelfde gezin mag. Hier is op geen 
enkele grond bezwaar tegen. 

7. In stemming brengen 

7.1 – Vernieuwing statuten vereniging. 
Stemming nieuwe statuten: 35 stemmen, 1 blanco en 34 voor 

8. Rondvraag 

8.1 – Piet Gladdines vraagt waarom Gino Seesing wel is aangedragen als bestuurslid en hij niet nadat hij dit 
kenbaar heeft gemaakt bij Gidion Tunders. Gidion Tunders heeft toen al aangegeven dat de termijn voor 
aandragen in de statuten is vastgelegd en dat dit voor iedereen (en ook bij de agenda en uitnodiging) bekend 
is. 
8.2 – Er komt een levendige discussie op gang over gedrag in de kantine en glaswerk rond het veld. Er wordt 
aangegeven dat de terugkomst van een wedstrijd coördinator hiervoor misschien een oplossing biedt. Gidion 
Tunders geeft aan dat we allemaal als lid van dezelfde vereniging die verantwoordelijkheid hebben en dat 
we hier elkaar best op mogen aanspreken. Niemand hoeft voor Politieagent te spelen wordt hierbij nog 
aangegeven. 
8.3 – Vanuit Stephan Jonk wordt aangegeven dat er een aantal plekken schaars zijn binnen de vereniging en 
vraagt zich af of het niet verstandig is om hiervoor vacature’s openbaar te maken. Dit plan is er al binnen het 
Algemeen Bestuur geeft Gidion Tunders aan en daar wordt binnenkort meer uitwerking aan gegeven zoals 
een centrale plaats op de website etc. 
8.4 – Pim van Rooij maakt een opmerking dat er m.b.t. scheidsrechters bij de seniorenteams zelf veel 
geregeld moet worden en hoe we dit kunnen oplossen. Het simpele antwoord is dat scheidsrechters schaars 
zijn en het steeds lastiger wordt om dit wekelijks goed gevuld te krijgen 
8.5 – Corne Koenraadt vraagt of het mogelijk is om alle nieuwe leden en huidige leden de gedragsregels te 
geven. Ja dit is technisch zeker mogelijk. 
8.6 – Corne Koenraadt is benieuwd hoe het staat met de extra parkeerplekken. Dit ligt bij de gemeente 
Steenbergen om te beoordelen. 
8.7 – Tom Bogers vraagt of er plannen zijn om te stoppen met het Zondag voetbal. Op dit moment heeft het 
Algemeen Bestuur geen plannen om te stoppen met het Zondag voetbal. Wel kan er gekeken worden naar 
gezamenlijk spelen op dezelfde zondag etc. 
8.8 – Tonnie Vugts stelt vragen over het ervoor staat met de jeugd. Hier wordt vanuit de aanwezige 
jeudbestuursleden antwoord op gegeven. Ook heeft hij vragen of de poort aan de zijkant open kan tijdens de 
trainingen. Dit is mogelijk maar we zien dat er ook dan nog vaak over de hekken geklommen wordt. Ook 
komt de vraag of het 75 jarig bestaan nog gevierd gaat worden. Die intentie is er zeker alleen is nog 
onduidelijk wanneer. 
8.9 – Er komt een vraag waarom de kantine de komende periode om 19:30 dicht is. Gidion Tunders geeft aan 
dat bepaald gedrag binnen de vereniging niet gewenst is en dat we daarom hebben besloten de 
openingstijden in te korten en het sterke drank af te schaffen. 
8.10 – Bas van Elzakker heeft gehoord dat er wordt nagedacht over een speeltuintje en pannaveldje en of we 
hier gedacht hebben aan de sponsor Abos. Ja hier is onder andere contact mee geweest maar Abos doet zelf 
geen installatie alleen maar onderhoud.  
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9. Sluiting 

 Om 23:06 uur sluit de Gidion Tunders de jaarvergadering af. Hij dankt ieder voor zijn/haar 
aanwezigheid en positieve inbreng. 
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