Verslag algemene ledenvergadering VV Moerse Boys d.d. 10 oktober 2019. Aanwezige
leden: 66. Afgemeld: Paula Goossens, Eric van Gastel, Richard van Hoof, Jurgen Arnouts.
1. Opening
Voorzitter Anton Daamen opent de vergadering en vraagt eerst een minuut stilte voor overleden
erelid en clubicoon Harrie van Trijp en laatste mede oprichter van de vereniging Wim Taks.
De leden die dit jaar 50 jaar lid van zijn van Moerse Boys zijn:
•
Jack Braspenning
•
Jan van de Broek
•
Ron van de Broek
•
Andre van Hooijdonk
•
Ludo Vriends
•
Fred Zagers
Het bestuur stelt voor om agendapunt 7a toe te voegen als zijnde contributieverhoging.
2. Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 19 oktober 2017
Over het jaarverslag 2017 – 2018, die zijn uitgereikt en ook op de website staan, zijn geen
opmerkingen. Notulen worden vastgesteld met dank aan Arno Weijgers voor het opstellen.
3. Ingekomen stukken
Er zijn ingekomen stukken ontvangen of ingebracht.
4. Hoofdpunten uit het jaarverslag senioren-/juniorenafdeling seizoen 2017 – 2018
Secretaris Arno Weijgers en voorzitter jeugdcommissie Justin Broeders benoemen de activiteiten,
hoogte- en dieptepunten van de senioren- en junioren afdeling.
Het jaar van het onvergetelijke 75-jarige jubileumfeest. Het jaar van (opnieuw) een historische
promotie van Moerse Boys 1. Het jaar waarin de leden van Moerse Boys werden vereeuwigd in een
voetbalplaatjesboek. Het jaar waarin de vereniging Moerse Boys naar 800 leden groeit. Kortom: een
bijzonder succesvol jaar mede met dank aan de jubileumcommissie.
5. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2017 – 2018
Penningmeester Maurice Vermeiren geeft met een presentatie inzicht in de financiën. Seizoen 20182019 wordt met een klein exploitatieverlies afgesloten. Belangrijkste redenen was de verschoven
datum van de Rabo Clubkas campagne en het laten vervallen van de grote clubactie i.v.m. de
jubileumloterij.
De jubileumcommissie had eerder in het seizoen inzicht gegeven in de totale kosten en zijn binnen
budget gebleven.
Voor seizoen 2019-2020 wordt gerekend met een sluitende begroting. Investeringen in beeld en
geluid (extra randvoorwaarden op voetbaltechnisch gebied) en 30% hogere KNVB kosten i.v.m.
promotie zijn hierin meegenomen.
Conclusie: Moerse Boys is een kerngezonde vereniging.
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie wordt vertegenwoordigd door Ludo Vriends, Daan Dekkers en Daan van den
Broek. De kascommissie heeft van penningmeester Maurice Vermeiren een uitgebreid en
gedetailleerd verslag en uitleg van de begroting en jaarrekening gekregen. Op alle vragen is
duidelijk antwoord gegeven. Namens de kascommissie wordt decharge verleend aan het bestuur.
7. Verkiezing van de kascommissie
Ludo Vriends treedt na 3 jaar af. Daan Dekkers en Daan van den Broek blijven aan. Sjoerd Broos
meldt zich als 3e lid van de commissie. De leden stemmen hiermee in.
7a. Contributie verhoging
Moerse Boys is een financieel gezonde vereniging maar wil anticiperen op de toekomst en
structureel gezond blijven. Denk hierbij aan de stijging van accommodatiekosten door o.a. extra
verlichting op het C veld en een hogere huurprijs bij een kunstgrasveld.

Contributie moet wel in de pas blijven lopen met Zundertse verenigingen. Bestuur doet een voorstel
voor contributieverhoging voor de komende 3 jaar met 3 % per jaar. Dit houdt een stijging in van
€ 5,= per jaar voor een actief senioren lid. Contributie stijgt vanaf 2021 naar € 170,= In 2022 naar
€ 175,= en in 2023 naar € 180,=.
Voor de overige categorieën is de verhoging naar rato.
Het voorstel voor contributieverhoging wordt door de leden unaniem aanvaard.
8. Bestuursverkiezing
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Marij Marijnissen
en Stefan van Steen. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Anton Daamen.
Het Bestuur heeft afgelopen jaar benut om een opvolger te zoeken voor de voorzittersfunctie. Bas
van den Bogaert heeft aangegeven deze functie op zich te willen nemen. Maar i.v.m. persoonlijke
omstandigheden de functie pas te willen invullen vanaf het volgende seizoen 2020-2021. Het
Bestuur stelt voor om de functie van voorzitter dit jaar vacant te houden en deze intern, binnen het
bestuur, in te vullen. Met het bestuursvoorstel om de functie van voorzitter voor het seizoen 20192020 vacant te houden wordt ingestemd.
Met Anton is afgesproken dat hij op achtergrond nog aantal zaken zal blijven oppakken.
Op voorstel van de voorzitter nemen Chloë Bartels, Evert de Kruiff en Michiel van den Broek deel in
de stemcommissie. 66 Stemmen zijn uitgebracht. Na het tellen van de stemmen is het resultaat:
Marij: 66 voor; Stefan: 66 voor; Marij en Stefan zijn hiermee herkozen in het bestuur.
Anton bedankt de leden voor het vertrouwen.
9. Mededelingen
1) Onderhoud velden: Stefan van Steen geeft een update geven over de samenwerking met
aannemer Krinkels die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de velden. Stefan is, samen met
de gemeente, betrokken geweest bij de aanbesteding van het onderhoud. Vanaf januari is Krinkels
gestart en de eerste ervaringen zijn goed te noemen. Vereniging worden beter betrokken o.a. via
een onderhoudsapp.
2) Speeltuin: het talud is weggehaald en de glijbaan vervangen. Gehele ondergrond is
vervangen met nieuw kunstgras.
3) Het voorstel voor zelfbeheer, waarbij Moerse Boys het initiatief heeft genomen, was na vele
gesprekken met de gemeente in een vergevorderd stadium. In juni waren ambtenaren op bezoek
die het voorstel in een keer van tafel veegden.
4) Verlichting C veld: LED verlichting, die ingesteld kan worden op sterkte voor training of
wedstrijden, is aangelegd eind augustus. Na aanleg bleek de trafo voor de voedingsstroom
verzwaard moet worden om de verlichting te kunnen gebruiken. De netbeheerder moet dit uitvoeren
en hiervoor staat een doorlooptijd van 3 maanden. Verwachting is dat de verlichting op B en C veld
na de winterstop gelijktijdig kan worden gebruikt.
5) Kunstgras: het bestuur heeft wethouder Zopfi in een gesprek kunnen overtuigen van
noodzaak voor het aanleggen van een kunstgrasveld op het huidige B veld. De wethouder heeft
concreet toegezegd geld op te nemen in begroting 2020 en is zijn afspraak nagekomen. Een bedrag
van € 550.000 zit in begroting. De volgende stap is dat de gemeenteraad de begroting nog met
goedkeuren. Gemeenteraadsvergadering vindt plaats op 21 oktober en uiteindelijk 5 november moet
duidelijk zijn of het wordt goedgekeurd. Indien het akkoord is dan kan het worden aangelegd voor
seizoen 2020 – 2021. Ondertussen worden politieke fracties benaderd om de noodzaak toe te
lichten.
10.Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag vanuit de leden.
Voorstel namens bestuur om een “doe-dag” te organiseren op zaterdag 11 januari. Als bestuur
hebben we jaarlijks in zomermaanden een werkdag. Door het lange seizoen is het er deze zomer
niet van gekomen. In september is gestart met het opknappen van het plafond en wanden van de
kantine. Dit blijkt een intensieve klus waar meer mensen voor nodig zijn. Wie komt helpen?

11.Sluiting
Anton sluit zijn laatste algemene leden vergadering waarna Bas van den Bogaert het woord neemt.
De – naar verwachting – toekomstige voorzitter richt zich tot de aftredend voorzitter en vraagt de
aanwezige leden om te gaan staan. Een oorverdovend applaus volgt. Een staande ovatie voor de
man die als voorzitter dertien jaar lang, dag in dag uit, haast al zijn vrije tijd in onze
voetbalvereniging stak. Anton sprak vervolgens mooie woorden, doordrenkt met emotie. Vrouwlief
José aan zijn zij, evenals dochter Ellis en schoonzoon Patrick. Zoon Ivo keek mee vanaf boven en
zag dat het goed was. “De voetbalvereniging Moerse Boys heeft onze levens weer zin gegeven,
zeker na het overlijden van Ivo”, sprak Anton alleszeggende woorden.
Tijdens het teerfeest later dit jaar zal nog uitgebreid worden stilgestaan bij het afscheid van Anton,
die op die dag het afscheid krijgt dat hij verdient. De ALV werd afgesloten met een rondje van de
club. Een rondje om onze vereniging te vieren.

Arno Weijgers
Secretaris

