Notulen bestuursupdate 25 jan 2021 20:00 uur
Bestuursupdate heeft online plaatsgevonden via Microsoft teams. Leden zij via facebook, whatsapp
en mail geïnformeerd.

1. Opening
Sven opent de vergadering om 20:05 uur en vertelt dat door het uitstellen van de ALV in september
het nu tijd werd om onze leden op een andere manier van informatie te voorzien.
2. Mededelingen vanuit verschillende disciplines
- Penningmeester.
Tot maart 2020 was het een regulier seizoen voor ons als vereniging. Daarna kwam corona om de
hoek en miste we veel inkomsten. Gelukkig was er langs verschillende kanten subsidies. Denk aan
overheidssubsidie, BoZa subsidie en loonsubsidie. Mede daardoor hebben we het seizoen 2019-2020
met een kleine plus af kunnen sluiten.
Seizoen 2020-2021 ziet er tot op heden negatief uit. Vanaf het begin van het seizoen minimale tot
geen inkomsten vanuit de kantine. Na lang overleg hebben we als bestuur besloten om
seniorencontributie voor 50% geïnd. Jeugd kan nog wel voetballen (trainen) daarvan hebben we
100% geïncasseerd. Begin van het seizoen hebben we nog wel tegemoetkomingen ontvangen van
onder andere de Gemeente Rucphen, Amateurverenigingen en een tegemoetkoming in vaste lasten.
Sinds de 2e coronagolf lijkt de steun van de overheid en Gemeente beperkt. Loonsubsidie is niet
toegekend en BoZa subsidie komen we niet aan het minimale subsidiebedrag. 2021 zal een
financieel zwaar jaar worden.
-

Wedstrijdsecretaris

Begin van het seizoen zijn we gestart met 5 heren elftallen en 2 dameselftallen op zondag en 1 7x7
dames elftal op vrijdagavond.
De KNVB heeft tot op heden nog 2 scenario’s om de competities te hervatten. Scenario 1 is de eerste
seizoenshelft uitspelen met behoud van resultaten van de gespeelde wedstrijden. Scenario 2
competities in tweeën delen en dan opnieuw starten. Op 9 februari zal de KNVB-uitsluitsel geven.
-

Accommodatie

Kees Vissers, lid van de klusploeg is overleden aan de gevolgen van Corona. Klusploeg heeft de hele
zomer door geklust met de corona maatregelen in acht genomen.
De Gemeentelijke bijdrage onderhoud velden wordt verhoogd. Dat zou al in 2020 gebeuren maar
door corona is dat opgeschoven naar 2021.
Samenwerking met buurtverenigingen en Gemeente zal er op zaterdag 23 januari gestart worden
met aanleg van led verlichting. Middels BoZa en gemeentelijke bijdrage van 50% kost het voor ons
als vereniging 24.300 euro. Voor dit bedrag krijgen we verlichting op 3 velden. Het A veld
wedstrijdverlichting (220 lux), B-veld trainingsverlichting (75 lux) = + extra mast voor verlichting hoek
skatebaan, C veld trainingsverlichting (120 lux). Verwachting is dat het eind februari opgeleverd

wordt. Alle velden kunnen half geschakeld worden. Door de komst en kosten van de ledverlichting
waren we wel genoodzaakt om het opknappen van kleedkamer 4 uit te stellen.

-

Sponsoring

Er zijn weinig stoppende sponsoren in seizoen 2019-2020. Vera Suijkerbuijk heeft aangegeven dat ze
stopt als commissielid.

-

Activiteiten

Seizoen 2020-2021 zijn we normaal gestart. Helaas kwam corona alweer snel om de hoek kijken een
werden alle activiteiten geannuleerd. Coronaproef bingo was een leuk en gelaagd alternatief.

-

Jeugd

Seizoen 2019-2020 bestond de jeugdafdeling uit 76 spelende leden welke waren onderverdeeld in 6
jeugdteams: JO7, JO8, JO11, JO12, JO14 en JO17. Ieder team had minimaal 2 jeugdtrainers en/of
jeugdleiders.
Jeugdbestuur telde aan het begin van het seizoen5 personen, Hans van Merrienboer, Jose
Verhoeven-Braat, Martijn Naenen, Kristel Snepvangers en Floris Naalden. Gedurende het seizoen
heeft Marcel Gesell zich bij het jeugdbestuur aangesloten.
Het seizoen werd geopend zoals de laatste jaren een gewoonte is met de clubvoetbaldagen. 48
spelers en speelsters hebben we als vereniging 3 fantastische voetbaldagen kunnen geven. Onze
voetbaldagen zijn zeer gewild want de inschrijving was binnen 3 dagen VOL.
Ook hebben we bij de jeugd vanaf dit seizoen in de rust, naast de gebruikelijke ranja ook stukjes
appel uitgedeeld. Dit is door de spelers en begeleiders van bezoekende teams ook zeer positief
ontvangen.
Daarna zorgde het coronavirus ervoor dat het seizoen abrupt ten einde kwam. Helaas dit jaar geen
gemeentelijk penalty bokaal en ook geen jeugdkamp. Ook Sjors Sportief hebben we helaas moeten
annuleren. Dit is normaal een leuke en effectieve manier voor het werven van nieuwe jeugdleden.
Middels een flyer welke is verspreid via school aan de kinderen van groep 1-2 hebben we toch nog
een aantal nieuwe leden kunnen werven voor onze vereniging.
De jeugd heeft na een korte onderbreking de training weer op kunnen pakken en hebben we
doorgetraind tot juli 2020.
Het nieuwe seizoen 2020 -2021 is natuurlijk weer afgetrapt met de clubvoetbaldagen. Deze dagen
waren binnen 14 uur volgeboekt. Een unicum, wat de organisatie nog nooit had meegemaakt.
We zijn dit seizoen gestart met 5 jeugdteams, jo8- jo9- jo11-jo13 en j18. Na het spelen van een paar
wedstrijden is de competitie helaas stilgelegd. De jeugdteams zijn wel tot op heden blijven
doortrainen. Sommige teams zelfs ook op de zaterdag. Sinds kort hebben ook een 2de JO8 team
binnen onze vereniging. Ook zijn dit jaar 2 zwarte pieten op het sportpark geweest voor de jongste
jeugdteams. Helaas zat sinterklaas op dat moment in quarantaine en moest deze verstek laten gaan.
Helaas kon de afsluiting van de najaarscompetitie en ons jaarlijks zaalvoetbaltoernooi niet
doorgegaan door de aangescherpte regels rondom Corona. We hopen voor de jeugd de komende

tijd nog wel wat activiteiten te organiseren als de regelgeving rondom Corona het toelaat. Het zou
mooi zijn als ons jaarlijkse jeugdkamp dit jaar door kan gaan.
-

Kantine

Paul ligt toe dat het slechte tijden zijn voor de kantine. De ingeslagen voorraad raakte weer aan de
houdbaarheidsdatum door verkoop van deze voorraad heeft al 370 euro opgeleverd. Mocht je nog
interesse hebben laat het Paul Suijkerbuijk weten.
3. Rondvraag
Christ Havermans; Komt er een verslag van deze avond? Ja secretaris zal verslaglegging op de
website plaatsen.
Rien Vanlaerhoven; Blijven alle bestuursleden zitten? Rob Adreansen heeft te kennen geven dat hij
stopt aan het eind van het seizoen 2020-2021. Rob antwoord dat hij op zoek is naar een vervanger.
4. Sluiting
We sluiten de vergadering om 20.40 uur en bedanken ieder voor zijn aanwezigheid.

