
v.v. TREKVOGELS                              verslag jaarvergadering 24-11-2011   
 
Aanwezig: bij aanvang vergadering 23 personen 
 

1. Opening door voorzitter om  20.35 uur 
               Hierna een stilmoment voor de overleden leden van onze vereniging in het afgelopen jaar. 

 Mededeling dat de jaarverslagen 2010-2011 de afgelopen week op de website in te4 
zien waren en tevens lagen enkele gedrukte exemplaren in de bestuurskamer. 
Mededeling Hoofdbestuur: Henny Lensen en Edwold Rossen zijn op dit moment de 
bestuursleden die nog volledig in functie zijn. De overigen hebben allen aangegeven 
te willen stoppen met een functie in het hoofdbestuur. HEEL GRAAG NIEUWE 
AANMELDINGEN VOOR CANDIDATEN!!!!  

 Afmeldingen van Ab Appelmans, Leo Noordermeer en Henk Jans. 

 Agenda en aantal aanwezigen. Er zijn op dit moment 23 personen met stemrecht 
aanwezig. Dit is beneden het vereiste quorum om besluiten te kunnen nemen in een 
officiële ledenvergadering. Vergadering wordt gesloten en gaat verder als reguliere 
verenigingsbijeenkomst met de toezegging dat in maart 2012 wederom een 
Algemene Ledenvergadering gehouden zal worden, waarvan de datum ruim van te 
voren bekend zal worden gemaakt. 

 Naar aanleiding van de agenda: Karel Brendel vraag;  waarom geen overleg over 
aanschaf van verlichting voor veld 3? In notulen van vorige jaarvergadering zou 
staan, dat bij een aanschaf van boven de 10.000 euro altijd de ledenvergadering 
geraadpleegd wordt. Antwoord HB: Deze aanschaf was reeds aangekondigd en 
verder moest er afgelopen zomer snel beslist worden omdat het hier om een 
overname gaat van verlichting van SCE, waarvoor wij in verhouding ‘goedkoop’ uit 
waren. K BR. Nogmaals: licht veld 3 overbodig, want het aantal elftallen is te groot. 
Zou terug moeten.  
 

2. Notulen vorige keer:  Ben Jeuken: Sponsorcie heeft contract met kledingsponsor Zonneberg 
voor 6 jaren verlengd. Vragen:  

 Waarom voor 6 en niet voor 3 jaren? 

 Was Fränk Örth gemachtigd om voor Trekvogels te tekenen? 

 Was dit contract de reden dat de oude sponsorcie is gestopt? 
BJ krijgt bijval van Ronald Brussen en Koen van Kemenade, met name om de 6 jaar ipv de 
gebruikelijke termijn van 3 jaren. Er ontstaat een heftige  discussie. Antwoord HB: Er was een 
kledingwerkgroep (bestaande uit: Edwold Rossen, Leo Noordermeer en Henk Jans) waarvan 
FO geen deel uitmaakte, die vier offertes vergeleken heeft. Zonnenberg was op grond van 
deze offertes zondermeer de goedkoopste en voor een termijn van 6 ipv 3 jaren was er nog 
een extra voordeel. Dus werd besloten om voor een termijn van 6 jaren te kiezen met een 
evaluatie moment na 3 jaren. Daags voor het verstrijken van de deadline van de offertes is in 
het te tekenen contract nog een adreswijziging aangebracht door het hoofdbestuur. Na de 
vergadering is FO namens het bestuur naar Groesbeek gereden om in opdracht van het 
bestuur het contract te tekenen.  
De sfeer blijft vervelend, waarbij herhaaldelijk wordt gezegd geen vertrouwen te hebben in 
het contract met Zonneberg. Voorstel van orde: in kleine groep, HB met oude en nieuwe 
sponsorcie, het contract nogmaals bekijken, en verslag uitbrengen in de volgende 
ledenvergadering, zodat de interpretatie van het contract geen misverstanden meer oproept 
(Actie HB: Voorstel tijdelijke cie met Edwold Rossen, Roos Brussen, Koen van Kemenade, 
Henk Jans en Henny Lensen, die eenmalig bijeenkomt, en alles omtrent de kleding nogmaals 
op een rijtje zet.)   



 
3. Voetbalacademie. Presentatie van Ben Klaassen over inhoud en presentatie van de VA. De 

VA geeft invulling aan de voetbalopleiding van de jeugd, maar is er nadrukkelijk voor alle 
jeugdspelers. Trainers en leiders van alle teams kunnen gebruik maken van de uitgewerkte 
oefenstof (in boekje overzichtelijk bijeen gezet, tevens basis voor stagiaires ROC, 
jeugdtraining op de WO-middagen, etc.). In september is de VA gestart met zich in eerste 
instantie te richten tot de F en E jeugd. Extra techniektrainingen voor de selectie teams (1,2 
en 3), voor alle F en E-spelers 4 X 4 wedstrijden en  extra zaalvoetbal. In de decembermaand 
worden groepsgewijs alle ouders uitgenodigd en krijgen zij uitleg over de VA. In de komende 
jaren wordt de aanpak van de VA eerst uitgerold naar  de D- en C- teams en daarna naar de 
B- en C-groep. Er is een basisdocument waarin opzet, organisatie, financiën en 
verantwoordelijkheden van de VA zijn opgeschreven.  Duidelijk verhaal, iedereen knikt 
instemmend en wordt uitgenodigd de informatiemomenten voor de ouders te bezoeken 
omdat dan tevens ook voorbeeldtrainingen met de spelers worden verzorgd. Praten en doen 
tegelijkertijd. Verder geen vragen. 

 
4. Financiën. Edwold Rossen geeft op hoofdlijnen uitleg over begroting, inkomsten en uitgaven. 

De jaarcijfers op papier zijn niet duidelijk voor de meeste aanwezigen en er ontstaat  een  
discussie, die alle kanten opvliegt. Veel misverstanden en vragen over de inkomsten en 
uitgaven, die niet direct beantwoord kunnen worden. Dit tot ieders verdriet, zeker tot dat 
van Edwold, die zich verantwoordelijk voelt voor het geheel. Theo Jansen is lid van de 
kascontrolecommissie en kan geen goedkeuring verlenen aan de jaarcijfers, omdat cruciale 
stukken ontbreken, de cijfers nog redelijk veel vragen oproepen en de stukken waren zo laat 
voorhanden dat de tijd ontbrak om er goed naar te kunnen kijken.  

       Conclusie:  

 De jaarcijfers moeten verder worden uitgewerkt en aan de kascie ter beschikking 
worden gesteld, ruim voor de volgende jaarvergadering. Edwold zegt toe dit te doen.  

 Wat al wel duidelijk wordt is dat er afgelopen seizoen verlies is gemaakt en dat er 
ingeteerd wordt op het kleine beetje spaargeld, dat aanwezig is. VRAAG van Tijs van 
Kemenade om een gedegen bezuinigingsplan voor de komende jaren op te stellen. 
Vele leden ondersteunen hem hierin. Het  HB zegt toe hieraan te gaan werken en de 
komende ledenvergadering voorstellen tot bezuiniging te presenteren. (Actie in 
kleine werkgroep (Edwold Rossen, Henny Lensen, Frank Orth, Henk Jans en Louis 
Fliervoet) goed voorbereiden, inkomsten en uitgaven doornemen en tevens 
inschatten de jaarlijkse stijging van onderhoudskosten, gas/water/licht en huur 
velden)  

 HIERBIJ aandacht gevraagd voor: 

 De staat van het onderhoud van kleedaccommodatie en clubhuis op dit moment(Jan 
Janssen, Johan Klaassen). In kleedkamer 3 dient nog steeds een strip gerepareerd te 
worden en verder bestaat er nog steeds een lek in de muur van kleedkamer 1. 
Kleedkamer 9 en 10 heeft een riolering die regelmatig verstopt zit. Etc. 

 Melssen meldt dat de waardering van het vastgoed ivm de OZB veel te hoog is. Hoe 
zit dat? 

 Wie zorgt voor het onderhoud? Is dat Johan Klaasen? 
 
 

5. Rondvraag: 

 Jan Jansen en Karel Brendel: Uitnodiging voor ledenraadvergadering voortaan graag 
op schrift. 

 Ballensysteem in materiaalhok voldoet niet. Wie zorgt daarvoor? Pieter van Assen? 

 Doet Pieter van Assen tevens de bestellingen voor het onderhoud?  



 Erik Brouwer, zorgt hij voor het vullen en ophangen van de sponsorborden? 

 Jan Janssen. “Vrienden voor Trekvogels” is in eerste instantie bij betaling van een 
rekening voor sporttenues (meisjes B1)  door Zonnenberg dubbel aangeslagen voor 
BTW. Dit was een vergissing en is direct hersteld, maar hoe kan dat? 

 Erik Brouwer. Gebruik defibrillator. Wie daar verantwoordelijk voor en moet er niet 
geöeffend worden?  

 Verder geen alcoholisch drank in de kleedkamers. Zeker niet bij gasten, die soms hele 
kratten de kleedkamer mee innemen. 

 Karel Brendel. Waarom licht aan op velden als er niet getraind wordt? Na de laatste 
training wordt het altijd direct uitgedraaid. Kan soms enkele minuten duren. Verder 
waarom voor het seizoen 2011-12 geen cijfers en begroting van de sponsor cie. 
 


