
Ledenvergadering 25 Oktober 2019 
Aanwezig/Afgemeld: Lijst op te vragen bij secretaris 

1. Welkom- en openingswoord door de voorzitter. 

Beste leden van Eendracht, ere leden van Eendracht en belangstellenden, van harte welkom bij deze 
Algemene ledenvergadering van Eendracht op 25 oktober 2019 

Ik verklaar hierbij de vergadering voor geopend 

Allereerst willen we als bestuur 1 minuut stil staan bij de leden die afgelopen jaar zijn overleden: 

• Ben Hooghof 
• Gerrie Toonen 
• Tinie Thijssen 
• Mia Broekmans 
 

2. Vaststellen notulen 2018. 

Er zijn geen opmerkingen betreffende de notulen 2018 
 

3. Seizoen 2018-2019 door de ogen van  door de voorzitter. 

Na vele seizoenen met promoties en een kampioenschap kregen we ook dit jaar weer een toetje. Ons 
eerste elftal moest nu in de 2e klasse van de KNVB aan de slag. Geen eenvoudige opgave en klasse 
behoud was dan ook de doelstelling. De nacompetitie was het lot na een boeiende competitie waarin 
het team langzaam aan zijn weg wist te vinden. Na diverse beslissingswedstrijden werd in Lent, met 
de steun van een grote supporters gare in een wedstrijd tegen VDZ het klasse behoud veilig gesteld.  
Inmiddels hebben we afscheid genomen van de trainer Fred Razing en is nu Bas van Bon aangesteld 
als hoofdcoach. De start van het huidige seizoen is veel belovend maar klasse behoud blijft de 
doelstelling. 

Ons 2e selectie elftal deed tot het laatste moment mee voor het kampioenschap maar moest in 
Bemmel toch zijn meerdere erkennen. Ook nu is de start weer veel belovend en kijken we uit naar de 
volgende stappen die deze jonge groep onder leiding van Roy Pool gaat maken. Waarbij we hopen 
dat enkele spelers aansluiting gaan vinden bij het eerste elftal. 

Het 1e korfbal team maakte moeilijke tijden door. Door te weinig speelsters werd er veelvuldig een 
beroep gedaan op de jeugd. Dermate dat overbelasting dreigde en er goede afspraken voor nodig 
waren om beide teams draaiende te houden. Inmiddels is afgezien van de wedstrijdkorfbal 
competitie en zijn de A junioren ingestroomd en mochten we afgelopen zondag weer het eerste 
herfstkampioenschap vieren. Ook bij de jeugd waren zowel bij de korfbal als bij het voetbal weer 
kampioenschappen te begroeten.  

De vorig jaar vernieuwde TC jeugd heeft helaas weer wat personele wisselingen moeten ondergaan 
maar verdienen meer dan een compliment. Ondanks de vele vervelende kwesties die deze commissie 
moet ondervinden zijn er toch stappen gemaakt. Bij aanvang van dit seizoen hebben we alle 
jeugdleden kunnen voorzien van nieuwe wedstrijdkleding doormiddel van een constructie met 
Brandsfit en de kledingleverancier Patrick. Vanuit deze constructie en eigen middelen hebben we alle 
jeugdteams ook kunnen voorzien van een presentatiepak. Hiermee hebben we de jeugd op 
representatief vlak een impuls gegeven. Een laatste stap hierin gaan we ook maken door ook de 



leiders/trainers te voorzien van een polo en een presentatie jack zodat ook zij er net zoals hun teams 
er prima op staan. 

Nu staat voor ons de moeilijke taak om ook op technisch vlak sprongen te maken richting een 
structurele Jeugdopleiding waarbij de doelstelling is dat op alle niveaus, binnen alle teams, het 
trainingsniveau wordt verbetert. De eerste stappen zijn hierin gemaakt echter is gebleken dat er 
onvoldoende leden binnen onze vereniging zijn die zich hiervoor in willen zetten waardoor we zullen 
moeten besluiten om ook een externe partij hiervoor te benaderen. Binnen de jeugdtrainers en 
leiders zijn inmiddels een behoorlijk aantal fanatieke jeugdige trainers waaronder ook een aantal 
selectiespelers. Wij zullen deze groep gaan ondersteunen in de vorm van het aanbieden van 
cursussen en vergoedingen.  

Er is ook progressie gemaakt met veld 3. Het veld verkeerd nog steeds in goede staat en we hebben 
er na vele jaren vertrouwen in dat het nu ook bespeelbaar blijft. Echter zijn we nog steeds verwikkelt 
in een financiële afwerking met de leverancier aangezien wij als bestuur van Eendracht en als bestuur 
van de Stichting Sportpark de Maasvallei van mening zijn dat een behoorlijke schadevergoeding op 
zijn plaats is. 

Hoe staat de vereniging er verder voor? 
Ledenaantal: 
Als we kijken naar het aantal leden dan zijn we de afgelopen jaren tegen alle stromingen in gestegen 
in het aantal leden. Volgens cijfers van de gemeente zou de vergrijzing in de gemeente Mook en 
Middelaar al veel eerder gevolgen moeten hebben voor ons ledenaantal. Het lijkt er op dat we nu op 
een keerpunt zitten en zien we bij de jongste jeugd minder aanwas. Er zijn echter ook positieve 
signalen. Zo zien we nu sinds lange tijd een Jo17-1 en Jo17-2 en een Jo19-1. Een groep waar we als 
bestuur en TC jeugd vol op in zullen zetten om ze uiteindelijk door te laten stromen naar de senioren.  
Dit geldt natuurlijk ook voor de Meisjes 017-1 en de MO19-1 en 2. Een ander positief signaal is de 
komst van een dames 1 voetbalteam. En bij de korfbal zijn de jongste jeugdteams ook weer iets 
gegroeid. Neemt niet weg dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de vergrijzing die vroeg of laat 
zijn gevolgen zal hebben. Al met al zullen we alert moeten zijn in de aangroei van de jeugd, reden te 
meer om in te zetten op de jeugd al zal dat mogelijk op termijn ook consequenties hebben voor de 
contributie. 

Accommodatie 
Elke week mogen we weer complimenten ontvangen over ons prachtige sportpark als het gaat om de 
ligging, de velden en de kantine. Echter de overige faciliteiten als kleedkamers en bestuur en 
materiaalruimtes blijven daarbij ver achter.  Op de zaterdagochtenden hebben we met grote 
regelmaat een gebrek aan kleedkamers. Teams delen dan een kleedkamer, niet onoverkomelijk, 
maar ideaal is anders. Gisteren zijn we weer in gesprek geweest met de gemeente om de toekomst 
te bespreken. Het gaat dan om de ondersteuning voor het onderhouden van de velden en de 
medewerking in het vervangen van het kunstgrasveld, wat ook niet meer zo lang op zich zal laten 
wachten. 

Vrijwilligers 
De discussie over het ontbreken van voldoende vrijwilligers blijft een landelijk discussie punt. 
Gelukkig zien wij nog veel mensen op vrijwillige basis actief binnen de vereniging. Bijvoorbeeld de 
jeugdleiders, zaterdagcoördinatoren, commissieleden en barvrijwilligers hebben ook afgelopen 
seizoen weer prachtig werk verricht. Alle waardering voor degene die zich als vrijwilliger hebben 
ingezet. Toch zien wij ook een terugloop en hebben we vorig jaar al aangekaart dat het lid zijn van 
een vereniging meer betekend dan alleen je sport beoefenen. De leden moeten gezamenlijk een club 



draaiende houden. Hoe meer mensen hier een bijdrage aan willen leveren des temeer we er met z’n 
allen van kunnen maken. De plannen die we hiervoor hadden hebben we helaas nog niet uit kunnen 
rollen. We zullen hiermee toch van start moeten gaan om op deze manier de toekomst van alle 
huidige commissies te waarborgen en nieuwe ideeën te kunnen ontplooien. Dit zal een weg van de 
langste adem zijn maar we zullen iedereen bewust moeten maken dat dit de basis van een vereniging 
is.  

Inmiddels zijn we met het dagelijks bestuur  10 jaar onderweg. Om een goede drive te houden 
moeten we blijven dromen en groot blijven denken binnen de mogelijkheden van onze club. Goede 
uitdagingen blijven houden zoals het aanstellen van gekwalificeerde jeugdtrainers en wie weet  het 
plaatsen van tribunes. 10 jaar geleden was de doelstelling om op alle fronten de kwaliteit te 
verhogen. We hebben fantastische sprongen gemaakt maar we mogen niet tevreden zijn er zijn nog 
genoeg uitdaging om te realiseren.  

De speerpunten het komende jaar zijn: 

• Trainers aanstellen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de jeugd 
• Als teams uitdragen dat lid zijn van een vereniging meer betekend dan alleen sporten 
• Actief werven van leden voor voetbal en korfbal 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen.  

1. Wijziging naam van RKSV Eendrscht’30 naar SV Eendracht’30? 
In de vorige Algemene Ledenvergadering heeft Ton Broekmans verzocht om in deze ALV aan 
te kaarten of er binnen de vereniging een wens bestaat om onze RKSV te veranderen in SV 
Eendracht’30. Het bestuur heeft uitgezocht dat deze naamswijziging minimaal € 1500,- zal 
gaan kosten. De procedure om de naam te vervangen zou zijn dat in deze algemene 
ledenvergadering een met een 2/3 meerderheid  ingestemd zou moeten worden. Zo ja, dan 
komt er in november een ingelaste ledenvergadering waar deze vraag ter stemming wordt 
gebracht, en waar ook, ongeacht de opkomst,  een 2/3 meerderheid noodzakelijk zal zijn om 
tot een naamswijziging te komen. We willen hierbij dan ook de vergadering deze stelling 
voorleggen om te beoordelen of een ingelaste ledenvergadering moet worden gepland. 
Willen we RKSV Eendracht’30 veranderen in SV Eendracht’30? 
 
De  leden stemmen de naam niet te wijzigen. 

2. Benoeming Vertrouwens contactpersoon 
Weliswaar niet als bestuurslid maar wel in nauw contact met het bestuur wil ik de 
vergadering voorstellen aan Manon Wegerif . Zij gaat de rol als vertrouwens contactpersoon 
vervullen en zal zich nu ook even aan u voorstellen. 

De leden geven goedkeuring met een hartelijk applaus voor Manon. 

3. 90 jarig bestaan commissie? 

13 september 2020 bestaat Eendracht 90 jaar, en op 3 november werd de oprichting 
notarieel vastgelegd. Het is geen officieel jubileum, daarom vragen we ons als bestuur af hoe 
dit 90 jarig bestaan leeft binnen de vereniging.  Zijn er mensen die geïnteresseerd zijn om 
een commissie te vormen en hoe uitgebreid willen we dit vieren. 



Bas Gijsbers, Fleur Awater, Kim Thomassen, Puck Poelen en Rik 
Verseput willen hier invulling aan geven.  
 

5. Overzicht Financiën Eendracht’30 en Stichting Sportpark de Maasvallei. 

Het financiele overzicht heeft ter inzage in de bestuurskamer gelegen. Er zijn geen 
opmerkingen. 

6. Verslag kascontrolecommissie en Verkiezing kascontrolecommissie.  

Thei en Marco hebben kascontrole uitgevoerd en spreken hun complimenten uit naar de 
penningmeester. Volgend seizoen zullen Marco en Bart de kascontrole uitvoeren 

7. Behandeling voorstel begroting seizoen 2019-2020. 

Begroting wordt behandeld en goedgekeurd 

8. Vaststellen huishoudelijk reglement 

Er zijn dit seizoen geen wijzigingen 

9. Verkiezing bestuursleden. 

• Petra Awater, aftredend maar niet meer herkiesbaar 
• Wienie Nilissen, aftredend maar herkiesbaar als Consul 

Bij goedkeuring van de vergadering wil ik graag een hartelijk applaus voor Wienie Nillissen 
• Bas Gijsbers, aantredend als bestuurslid Korfbalzaken 

Bij goedkeuring van de vergadering wil ik graag een hartelijk applaus voor Bas Gijsbers  

10.Rondvraag. 

Bertus Rieken: 
Opmerking: De verwarming werkt slecht of te warm of te koud 
Antw:  Moet inderdaad iets aan gebeuren, zijn advies is om over te gaan naar thermostaat 
kranen. 
Danielle Verhoeven: 
Vraag: Zijn er plannen om de kleedkamers van de korfbal aan te pakken? 
Antw: Nee, zijn geen plannen voor. 
Marcel Poelen: 
Vraag: Kan de contributie van de vrijwilligers gekort worden? 
Antw: Het bestuur buigt zich hier nog over, zie woorden voorzitter eerder in verslag. 

11.Huldiging Jubilarissen. 

De jubilarissen worden gehuldigd 

12.Afsluiting 

Charles dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


