Verslag algemene ledenvergadering VV Moerse Boys d.d. 10 december 2020.
Online aanwezige leden: 49. Afgemeld: 1. Opening
Bas van den Bogaert is door het bestuur aangesteld als voorzitter van de online Algemene
Ledenvergadering. Bas opent de vergadering en vraagt eerst een minuut stilte voor de leden Henk
Schrauwen, Frans Gommers, John Zagers en Charles van Gils die zijn overleden.
Jubilaris Jos Hereijgers is 50 jaar lid van Moerse Boys.
2. Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 10 oktober 2019
Over het jaarverslag 2018 – 2019, gepubliceerd op website, zijn geen opmerkingen. De notulen
worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen of ingebracht.
4. Hoofdpunten uit het jaarverslag senioren-/juniorenafdeling seizoen 2019 – 2020
Zoals ook in de uitnodiging vermeld wordt het jaarverslag van de senioren en jeugd op de site
gepubliceerd. Ondanks dat het seizoen in februari al ten einde kwam is er genoeg georganiseerd in
de maanden dat er weer gesport mocht worden. Het jaarverslag komt binnenkort op de site.
5. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2019 – 2020
Penningmeester Maurice Vermeiren geeft met een presentatie inzicht in de financiën. Seizoen 20192020 wordt met een klein exploitatieoverschot afgesloten. Dat is met name te danken aan de
diverse subsidies die Moerse Boys ontving in het kader van de coronacrisis. De begroting over 20202021 toont een minder rooskleurig beeld. Verwacht wordt dat boekjaar 2020-2021 zal resulteren in
een negatief resultaat van enkele duizenden euro’s.
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie wordt vertegenwoordigd door Daan Dekkers, Daan van den Broek en Sjoerd
Broos. De kascommissie bij monde van Daan Dekkers verleend decharge aan het bestuur.
Na dit officiële moment was voor Maurice Vermeiren zijn laatste officiële taak als penningmeester
voltooid. Maurice neemt na dertien jaar afscheid van het bestuur. Dertien jaar lang werden zwarte
cijfers geschreven. Zelfs in het afgelopen financieel lastige jaar is dit een topprestatie die
Hoofdklasse waardig genoemd mag worden. Mede door de inzet van Maurice is Moerse Boys een
financieel gezonde club. Zodra de omstandigheden het toelaten zal Maurice zeker nog in het
zonnetje worden gezet.
7. Verkiezing van de kascommissie
Daan Dekkers treedt na 3 jaar af. Daan van den Broek en Sjoerd Broos blijven aan. Het bestuur
heeft Maurice Rockland bereid gevonden om zitting te nemen in de kascommissie.
8. Bestuursverkiezing
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Leo Brait en Bas
van den Bogaert. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Maurice Vermeiren.
Bas van den Bogaert wordt door het bestuur voorgedragen als voorzitter. John van Rijsbergen wordt
door het bestuur voorgedragen als penningmeester. Barry Gommers wordt door het bestuur
voorgedragen als bestuurslid Technisch Commissie.

Na enige haperingen zijn de online stemmen uitgebracht. Het resultaat is: John: 49 voor; Barry: 49
oor; Leo 49 voor 1 blanco; Bas: 48 voor. Alle voorgedragen kandidaten zijn hiermee gekozen en
herkozen in het bestuur.
Bas bedankt de leden voor het vertrouwen.
9. Mededelingen
1) Kunstgrasveld: het heeft even geduurd maar sinds augustus hebben we de beschikking over
een kunstgrasveld. Ondanks een kleine vertraging kijken we terug op een goed gelopen project. Een
project dat Anton Daamen op zijn manier wederom tot een goed einde heeft gebracht. Een woord
van dank aan Anton. De voordelen van het kunstgras zijn ervaren. Ondanks hevige regen kon bijna
iedereen toch zijn trainingen afwerken. Daarnaast hebben we nu de mogelijkheid om de grasvelden
minder te belasten. In het begin van het seizoen hebben is het C veld overbelast waardoor het al
veel heeft geleden. Mocht het seizoen weer beginnen dan zullen de grasvelden meer ontzien worden
en wordt zoveel mogelijk op het B veld gespeeld. De officiële opening van het kunstgrasveld is
uitgesteld en volgt zodra de omstandigheden het toelaten.
2) Robotmaaiers: op 24 juni eindigde de pilot met de robotmaaiers van Schenk. De gemeente
heeft aan Schenk laten weten om niet door te gaan met hun robotmaaiers. De robotmaaiers leverde
volgens de gemeente niet de gewenste kwaliteit van het veld op.
3) Teerfeest: dit jaar wordt geen teerfeest georganiseerd. Wanneer de mogelijkheid er is dan
gaat zeker nog iets georganiseerd worden. Ook is er voor gekozen om dit jaar geen
verenigingspersoon te benoemen, de waardering en het podium die deze persoon verdiend kan niet
gegeven worden.
4) Inzet vrijwilligers: Bas bedankt namens het bestuur alle mensen die zich in de afgelopen
periode hebben ingezet voor de vereniging. Ondanks alle beperkingen is Moerse Boys actief
gebleven. Denk hierbij aan het regelen van activiteiten, trainingen en wedstrijden voor de jeugd, de
selecties die toch hebben kunnen doortrainen op een alternatieve manier, het opzetten van 2 tenten
op het voorplein, het onderhoud van het sportpark door de maandagploeg en nog veel meer. De
benoeming tot meest actieve club van Nederland door deelname aan de VoetLab-activiteiten is dus
niet onterecht.
10.Rondvraag
- Mark Foesenek vraagt of de voetbalactiviteiten voor de jeugd ook in 2021 worden georganiseerd.
Dit wordt bevestigd door Bas.
- Anton Daamen geeft namens de leden een compliment aan het bestuur voor hun inzet in het door
Corona verstoorde voetbalseizoen 2019-2020 en 2020-2021.
- Jos van Laerhoven vraagt “Hoe zit het met het rondje van de club, doelend op het traditionele
rondje van de vereniging ter afsluiting van de ALV. Scheidend penningmeester Maurice stelde Jos
gerust: “als het straks weer kan, komt dat zeker goed.” Een afsluiter met een knipoog en een lach.
11.Sluiting
Bas sluit zijn eerste en de eerste online ALV in de clubgeschiedenis af.

Arno Weijgers
Secretaris

