
Verslag algemene ledenvergadering V.V. Moerse Boys d.d. 14 oktober 2021.  

Aanwezige leden: 68. Afgemeld: Hans van Peppen sr, Cees van Overveld, Eric van Gastel 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Bas van den Bogaert opent zijn eerste officiële ledenvergadering. Door respectievelijk 

werk en vakantie moeten bestuursleden Justin Broeders en penningmeester John van Rijsbergen 

verstek laten gaan.  Bas vraagt eerst een minuut stilte voor Rudo Gommers die recent is overleden.  

Jubilarissen Jan Rombouts en Jan van Steen zijn beiden 50 jaar lid van Moerse Boys.  

 

 

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 10 december 2020 

Over het jaarverslag 2019 – 2020, 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 2020 – 2021 

Justin Broeders heeft een verslag, van met name activiteiten, van de jeugdafdeling gemaakt. Dit zal 

worden gepubliceerd met de notulen van de algemene ledenvergadering. Enkele activiteiten zijn 

opgenomen in de PowerPoint presentatie waarmee secretaris Arno Weijgers de hoogte- en 

dieptepunten van de senioren- en junioren afdeling in seizoen 2020 – 2021 de revue laat passeren. 

 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2020 – 2021 

Het verslag van de penningmeester heeft nadere uitleg nodig. Maurice Vermeiren is namens het 

bestuur gevraagd het financieel jaarverslag te behandelen. Dit mede omdat Maurice het eerste half 

jaar van het afgelopen seizoen nog voor zijn rekening heeft genomen en zoals gemeld is John van 

Rijsbergen op vakantie. Maurice geeft met een presentatie inzicht in de financiën. Seizoen 2020-

2021 wordt door ontvangen subsidies en steun vanuit de gemeente met een exploitatieoverschot 

afgesloten. 

Een begroting ontbreekt omdat: 

- Voor het 2e jaar op rij een door corona afgebroken seizoen, waardoor al 2 jaar de begroting 

niet in lijn is met de verwachting; 

- Afwachten wat de nieuwe aankondigingen zullen zijn door overheid op 1 november. Dan kan 

hopelijk beter bepaald worden of er weer een volledig seizoen gedraaid kan worden. 

Het bestuur zal tijdens de winterstop de begroting op gaan maken, hopelijk is er dan meer duidelijk 

hoe het gaat verlopen met de financiën. Het voornemen is om de begroting tijdens de 

nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022 te presenteren. 

 

 

6. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie wordt vertegenwoordigd door Daan van den Broek, Sjoerd Broos en Maurice 

Rockland. De administratie en met name de subsidies zijn in detail kritisch doorgenomen. 

Compliment aan de financiële commissie die bestaat uit John van Rijsbergen, Michiel van den Broek 

en Maurice Vermeiren hoe seizoen 2020 – 2021 is afgerond. 

De kascommissie bij monde van Daan van den Broek verleend decharge aan het bestuur. 

 

 

7. Verkiezing van de kascommissie 

Daan van de Broek treedt na 3 jaar af. Sjoerd Broos en Maurice Rockland blijven aan. Joris Jochems 

is bereid om zitting te nemen in de kascommissie.  

      

 



8. Bestuursverkiezing 

Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Periodiek aftredend en herkiesbaar is Ron Hendrikx. 

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn secretaris Arno Weijgers en voorzitter jeugdafdeling 

Justin Broeders. 

Joost Voeten wordt door het bestuur voorgedragen als secretaris. Niek Bastiaensen wordt door het 

bestuur voorgedragen als afgevaardigde van de jeugdafdeling.  

Na het nuttigen van een drankje zijn de stemmen geteld. Het resultaat is: Ron: 68 voor; Joost: 68 

voor; Niek: 68 voor. Alle voorgedragen kandidaten zijn hiermee herkozen en gekozen in het 

bestuur.  

Bas bedankt de leden voor het vertrouwen. 

 

 

9. Mededelingen 

1) Kunstgrasveld: in de vorige ledenvergadering is het al benoemd, het kunstgrasveld  moet 

nog officieel geopend worden. Omdat we dit samen met de leden, supporters en sponsoren willen 

vieren is hier lang mee gewacht. De officiële opening zal nu plaatsvinden op zaterdag 13 november 

om 19.00. We hopen op een massale opkomst. 

2) Teerfeest: de nodige feestjes staan op de agenda.  

Zondag 31 oktober wordt een 90’s party georganiseerd.  

Vrijdag 17 december zal het teerfeest plaatsvinden bij den Hoek.  

Zondag 9 januari is het nieuwjaarsreceptie.  

Zet deze datums dus omcirkelt in de agenda. 

 

 

10. Rondvraag 

- Geen vragen voor de rondvraag 

 

 

11. Sluiting 

Bas sluit de ALV en vraagt aftredend secretaris Arno en reeds afgetreden penningmeester Maurice 

naar voren. Beide zet hij, in het bijzijn van hun naasten, in het zonnetje als dank voor hun bewezen 

diensten. 

 

 

 

Arno Weijgers 

Secretaris 

 


