
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

Sporting Swolgen Tienray 
Donderdag 6 september 2018 om 21.00u in MFA Kerkebos te Swolgen 

 
 

1. OPENING 

 
Voorzitter Hans van der Klij heet namens het bestuur iedereen van harte welkom op de 9e Algemene 
Leden Vergadering (ALV) van Sporting S.T. Zoals al vaker aangegeven is de ALV de belangrijkste 
vergadering van het jaar, waarbij de leden inspraak hebben tijdens de vergadering bij 
bestuursverkiezingen en andere te nemen besluiten. Iedereen wordt daarom verzocht om aandachtig 
en serieus met de aan de orde zijnde onderwerpen om te gaan, waarbij eenieders mening 
gerespecteerd dient te worden. 
De aanwezigen worden verzocht hun naam in te vullen op de presentielijst, die samen met de lijst 
van afmeldingen aan deze notulen worden bijgevoegd. 
Ook dit jaar biedt de vereniging iedereen koffie en borrelhapjes aan. 
 
 

2. VASTSTELLING NOTULEN ALV 21-09-2017 

 
De agenda voor deze ALV is samen met de notulen en het jaarverslag van het vorig seizoen te 
downloaden van de website van Sporting S.T. of op te vragen bij het secretariaat. 
Vanuit de vergadering komen geen inhoudelijke of tekstuele vragen en/of opmerkingen, zodat de 
notulen van de ALV 2017 ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan 
secretaris Han Joosten. 
 
 

3. VASTSTELLING JAARVERSLAG 2017-2018 
 
De terugblik op het afgelopen jaar gebeurt net als voorgaande ledenvergaderingen door middel van 
een presentatie, waarin de gebruikelijke onderwerpen betreffende het ledenbestand en organogram, 
de voetbal- en korfbalafdeling alsook algemene zaken en activiteiten aan bod komen. 
 
Vervolgens wordt het jaarverslag 2017-2018 aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 
Vanuit de vergadering komen geen inhoudelijke of tekstuele vragen en/of opmerkingen met 
betrekking tot het jaarverslag. 
Het jaarverslag 2017-2018 wordt dan ook ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, onder 
dankzegging aan het bestuur. 
 
 

4. VASTSTELLING FINANCIEEL VERSLAG 2017-2018 EN BEGROTING 2018-2019 

 
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Peter Hendrix, die een toelichting geeft op het 
financieel verslag 2017-2018. Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Sporting S.T. een 
negatief resultaat behaald. De opbrengsten zijn iets hoger, dit komt door een aanpassing in de 
sponsortarieven, de eigen werkzaamheden met de kermis in Swolgen en de opbrengsten van de 
wedstrijden van de profclubs en de Rabobank Clubkascampagne. 
De kosten zijn gestegen, mede veroorzaakt door de onderhoudskosten van het 4e veld die in eigen 
beheer gedaan worden.  Door een andere invulling van de slotdag en vrijwilligersavond, zijn de 
kosten van de activiteiten lager uit gevallen. Het verslag en de toelichting hierop zijn verder voor 
iedereen helder. 
  



 

Vervolgens wordt ook de begroting 2018-2019 behandeld. De begroting laat geen negatief resultaat 
zien. We komen uit op nul.  De opbrengsten zullen stijgen door:  
 

• Contributieopbrengsten (wordt verhoogd en gelijk getrokken met SVEB). 
• Loterij 
• Eigen werkzaamheden leden (o.a. MFA) 
• Voucher gemeente Horst a/d Maas 

 
De kosten zullen dalen door minder vergoedingen uit te keren. 
 
De begroting wordt middels applaus geaccordeerd, onder dankzegging aan penningmeester Peter 
Hendrix. 
 
 

5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN BENOEMING NIEUW COMMISSIELID 

 
Vanuit de kascontrolecommissie is Maurice Pelzer aanwezig. Hij doet verslag van de controle en geeft 
aan dat alles netjes en correct verwerkt was. De commissie vraagt de vergadering dan ook om de 
penningmeester decharge te verlenen, wat door middel van een applaus gegeven wordt. 
Ook de kascontrolecommissie wordt met applaus bedankt voor hun inzet. 
Maurice Pelzer is aftredend en wordt bedankt voor zijn inbreng de afgelopen jaren. 
Reserve lid Ineke Ambrosius neemt automatisch de plaats van Maurice Pelzer in. Daarnaast is 
volgens afspraak het eerste elftal aan de beurt om een nieuw lid te leveren. Robin Thielen vult de 
kascontrolecommissie aan. Deze bestaat nu uit Kim Erps, Davy van Vught, Ineke Ambrosius en  
reserve lid Robin Thielen. 
 
 

6. VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2019-2020 

 
De penningmeester geeft een toelichting op het nieuwe contributievoorstel middels twee 
speerpunten, die ongewijzigd zijn ten opzichte van vorig jaar: 
• Inzet op kwaliteit / opleiding bij met name de jeugd en bij korfbal. 
• Door samenwerking met SVEB, toegroeien naar gelijke tarieven. 

 
Het voorstel is dan ook om een  contributieverhoging van 5 euro door te voeren voor de senioren en 
een verhoging van 10 euro (JO-17/JO-19) 15 euro ( JO-7/ JO-11/ JO-13/ JO-15) voor de jeugdleden. 
 
Voor de gehele korfbalafdeling is het voorstel om de contributie te verhogen met 3 euro. 
 
Het voorstel voor 2019-2020 wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 

7. BESTUURSVERKIEZING 

 
Het bestuur van Sporting S.T. bestaat normaliter uit tien bestuursleden. Naast de leden van het 
dagelijks bestuur, te weten voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, zijn er twee 
bestuursleden Voetbalzaken, twee bestuursleden Korfbalzaken en twee bestuursleden Overige zaken. 
Sinds twee jaar is er één vacature binnen het bestuur en wel voor de functie bestuurslid Overige 
zaken. 
  



 

 
De bestuursleden treden af volgens een vastgesteld schema en dit jaar zijn aftredend: secretaris Han 
Joosten en het bestuurslid korfbalzaken Anette Beurskens. Allebei hebben zij zich weer herkiesbaar 
gesteld voor een volgende periode. 
 
Vanuit de leden is geen voordracht binnengekomen, zodat Han en Annette bij acclamatie in het 
bestuur worden herkozen c.q. gekozen. Han en Anette worden gefeliciteerd met hun (her)benoeming 
als bestuurslid van Sporting S.T. 
 
Binnen het bestuur is nog altijd één vacature. Het zou zeer welkom zijn als ook voor deze laatste 
bestuursfunctie iemand gevonden kan worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de 
bestuursleden. 
 
 

8. HULDIGINGEN 

 
Ook deze ALV worden enkele leden in het zonnetje gezet, omdat ze langere tijd lid zijn van de 
vereniging of daar volgens het representatieprotocol voor in aanmerking komen. Onder luid applaus 
worden onderstaande leden, voor zover aanwezig, gehuldigd en krijgen zij van de voorzitter een 
attentie overhandigd: 
 
25 jaar vrijwilliger: Marc van Dijck 
40 jaar lid:  Martien Kuijpers 
50 jaar lid:  Hay Janssen 
 
 

9. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

 
Net als vorig jaar geven de bestuursleden achtereenvolgens een korte toelichting op actuele zaken 
die zij in hun portefeuille hebben. 
 

Algemene Zaken door Hans van der Klij 

 
• Vertrouwens persoon Hanneke Willems-Schutte: 
Al langere tijd waren op zoek naar een vertrouwenspersoon. Je kunt de vraag stellen hebben wij wel 
een vertrouwenspersoon nodig? Het bestuur denkt van wel. 
Natuurlijk mag je van een bestuur verwachten dat zij de benodigde stappen zetten bij het 
constateren van “ongewenste omgangsvormen” of “klachten” in welke zin dan ook. Maar toch kan 
iemand zich niet veilig genoeg voelen om over een bepaalde kwestie naar het bestuur te stappen, dit 
kan om verschillende redenen zijn, soms vindt men dit een te grote stap, heeft het te maken met de 
cultuur binnen een vereniging en zo zijn er nog meer redenen te bedenken. Vandaar de aanstelling 
van een vertrouwenspersoon die laagdrempelig hiervoor beschikbaar zal zijn. 
 
Wij zijn dan ook blij dat Hanneke Willems-Schutte als vertrouwenspersoon wil gaan optreden binnen 
Sporting ST. Op de website heeft Hanneke een stukje geschreven waarin zij zichzelf voorstelt en 
aangeeft op welke wijze zij bereikbaar is. Dit staat bij de clubinfo. 
 
• Ontwikkeling m.b.t. de nieuwe basisschool bij MFA en sportpark Kerkebos: 
Hier is eigenlijk niet zo heel veel nieuws over te vermelden. Het project gaat voort en de betrokken 
partijen zitten regelmatig met elkaar aan tafel, en daar waar het de MFA of haar hoofdgebruikers 
raakt worden zij hierbij betrokken. 
 
• Wedstrijden profclubs op sportpark Kerkebos: 
We hebben een paar goede contacten weten op te bouwen en ook de zeer goede staat van ons 
sportpark en de MFA werken hier aan mee. We krijgen nog altijd veel complimenten vanuit de 
profclubs. Dit jaar hebben we ook iets meer hulp gevraagd en de mensen die zijn komen helpen 
willen wij ook heel erg graag bedanken. Een substantieel gedeelte van de opbrengst van deze 



 

wedstrijden mogen wij in onze clubkas storten en zeker gezien onze financiële situatie is dat zeer 
welkom. We hopen volgend jaar ook weer een aantal wedstrijden naar ons sportpark te halen. 
 
• Samenwerking met SVEB: 
We zullen zo meteen nog wel horen dat de samenwerking met SVEB bij de jeugd voor dit seizoen 
weer is uitgebreid. Ook de samenwerking bij de vrouwenelftallen duurt voort en uiteraard hebben wij 
op bestuursniveau ook het nodige contact met SVEB. 
De gesprekken met de hoofdbesturen gaan over de nabije maar ook iets verdere toekomst. Een veel 
gehoorde vraag is dan ook wanneer komt er een fusie tussen de verenigingen. We spreken hier wel 
over maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Voorlopig houden we het bij een goede 
samenwerking op allerlei gebied. Zo wordt er momenteel gekeken naar een gezamenlijk tenue voor 
de jeugdteams dat ook voor de beide vrouwenteams gebruikt zou kunnen worden. 
Ook op het gebied van activiteiten proberen we elkaar steeds meer te vinden en de 
activiteitencommissies van beide verenigingen hebben al met elkaar gesproken. 
Ook hebben wij gezamenlijk met een aantal andere partijen ons ingezet om de veiligheid voor 
fietsers tussen de beide sportparken te verhogen hetgeen in ieder geval gehoor heeft gekregen bij de 
gemeente, zodat hier de komende tijd aan gewerkt gaat worden met uiteindelijk de aanleg van een 
fietsstrook. 
 
• Bestuursfuncties: 
Wij hebben al vaker aangegeven dat wij openstaan voor vernieuwingen binnen het bestuur. Een 
aantal bestuursleden draait al best lang mee en om de aansluiting met de leden te behouden en een 
stuk continuïteit te kunnen waarborgen, is het goed om af en toe vers bloed bij het bestuur te 
krijgen. Dit hoeft niet direct te betekenen dat je jezelf beschikbaar stelt voor een van de 
bestuursfuncties, maar je kunt ook gewoon een tijdje meelopen bij het bestuur om eens kennis te 
maken met de werkzaamheden etc. Op dit moment hebben wij 2 personen gevonden die langs deze 
weg kennis willen maken, Marnix van Aken en Tim van Rijswick. Zij zijn inmiddels al aangesloten bij 
de bestuursvergaderingen. 
 
• Wandelvoetbal 
Jan van Aken is bezig met het opzetten van wandelvoetbal, als je hier interesse in hebt volg dan de 
informatie op de website of neem contact op met Jan. 
 
 
Secretariaat door Hans van der Klij vanwege afwezigheid van Han Joosten 

 
• AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.                          
Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met 
persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens 
verwerken, waaronder dus ook sportverenigingen, krijgen meer verplichtingen om op een juiste 
manier om te gaan met deze gegevens, namelijk: 
1. Het bewaren van persoonsgegevens 
2. Het beschermen van persoonsgegevens 
3. Het melden van datalekken melden bij de toezichthouder 
We zijn nu doende met het opstellen van een privacyverklaring waarin vastgelegd wordt hoe 
persoonsgegevens gebruikt en bewaard worden. Deze verklaring wordt op de website gepubliceerd. 
Mogelijk komen we hier nog bij onze leden op terug als we alles duidelijk hebben om jullie verder te 
informeren. 
 
• VOG (Verklaring omtrent het gedrag) 
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan 
vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een sportvereniging. Met zo’n verklaring toont de 
vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. 
 
 
 
 



 

 
Financiële zaken en Sponsoring door Peter Hendrix 

 
• De nieuwe reclamebordsponsoren en de nieuwe sponsor voor de korfbal recreanten worden 

gepresenteerd. 
• Teleurstellend is het dat de sponsoractie die is uitgezet onder de leden geen enkele respons heeft 

opgeleverd. 
• Jan Linders verzorgt weer de levensmiddelenpakketten voor de loterij bij de thuiswedstrijden van 

het 1e elftal. 
• Gert Cremers en Paul Erps stoppen met entree heffen. Het bestuur is op zoek naar nieuwe 

mensen hiervoor. 
 

Beleid en vrijwilligers door Hans van der Klij vanwege afwezigheid van Twan Christians. 

 
• Op peil houden van de vrijwilligers aantallen: 
We hebben nog steeds een grote groep vrijwilligers binnen Sporting ST maar dat willen wij ook de 
komende jaren nog steeds hebben, dus wij proberen in ieder geval deze groep op peil te houden door 
mensen te benaderen waarvan wij denken dat zij als vrijwilliger een bijdrage kunnen leveren. 
 
• Onze “vuttersclub” 
Een onmisbare groep vrijwilligers is onze “vuttersclub” ook het afgelopen jaar hebben zij weer zoveel 
werk verzet, met als resultaat een prima onderhouden accommodatie en sportpark. Wil graag een 
extra applaus voor deze mannen.  
 
 
Voetbalzaken door Emile Beurskens en Gert Custers 

 

• De nieuwe invullingen bij trainers, leiders en commissieleden worden kort benoemd. 
• De teamindeling wordt toegelicht. 
• Emile Beurskens doet een speciaal woord van dank aan de vrijwilligers die er voor zorgen dat 

alles rond de wedstrijden goed geregeld is (materialen, scheidsrechters, consul, terreinmannen, 
teamcoördinator en de wedstrijdsecretaris). 

• Hay van Rijswick doet het woord namens de scheidsrechters en plaatst en oproep voor nieuwe 
scheidsrechters. 

• De samenwerking met SVEB is verder uitgebreid er is voortaan één gezamenlijke 
jeugdcommissie. De nieuwe structuur in de samenwerking met SVEB wordt in een organogram 
weergegeven. 

 
 
Korfbalzaken door Anette Beurskens 

 
• De nieuwe invullingen bij kader- en commissieleden worden kort benoemd. Nieuwe vrijwilligers 

kunnen zich nog altijd bij het bestuur melden. 
• Hoofdtrainer Loek Flentge gaat de lijn van doorontwikkeling ook komend seizoen voortzetten.  
• Extra aandacht wordt gegeven aan beleid en opleiden van scheidsrechters. 
 
 
Overige zaken door Boy Rutten 

 

• De activiteiten die voor het komend seizoen gepland staan worden gepresenteerd. Hierbij is de 
inzet van vrijwilligers cruciaal en daarom zal hiervoor wederom een beroep worden gedaan op de 
leden. 

• Als er ideeën zijn voor activiteiten dan zijn deze altijd welkom. 
• Er komt een nieuwe opzet voor de vrijwilligers inzet bij activiteiten. Op de site komen alle 

activiteiten waarin de leden voor kunnen inschrijven om te helpen. Vult een lid niets in dan wordt 
hij of zij ingedeeld door de commissie. 

• Er komt een loterij meer informatie hierover volgt nog. 
• Er zullen vaste dartborden in de MFA komen.  



 

 
 
 
 

10. RONDVRAAG 

 
Eduard Maas: 
Er ligt een initiatief om een beweegpark op het sportpark te realiseren. Hij ziet dit als een mooie kans 
voor ons sportpark en vraagt om hieraan mee te werken. 
 
Het bestuur is op de hoogte en zal medewerking verlenen. 
 
Verder geeft Eduard aan dat de ontwikkelingen van een fietsstrook tussen Swolgen en 
Broekhuizenvorst er op korte termijn gaat komen. De dorpsraad zal middels een brief nog ‘extra druk 
op de ketel zetten’. 
 
Floor Thijsen: 
Er is wederom een fout gemaakt met de competitie-indeling van de dames. Het zal lastig worden om 
hier nog iets aan te veranderen maar hoopt dat we proberen tot een betere oplossing te komen voor 
dit seizoen. Tevens doet Floor  nogmaals een oproep om dit voor het volgend seizoen beter te 
regelen. 
 
Dit wordt toegezegd door het bestuur. 
 
Floor geeft ook aan dat ze nog een leider/assistent trainer missen. Ze vraagt om hier mensen voor te 
benaderen. 
 
Tim Dings: 
Het tweede elftal mist nog een leider, zijn hier nog acties in ondernomen? 
 
Hiervoor zijn door het bestuur diverse mensen gevraagt, helaas (nog) zonder resultaat. Het bestuur 
vraagt ook aan de leden om hiervoor kandidaten aan te dragen. 
 
Marc van Dijck: 
Marc geeft aan dat twee wedstrijden op één zondag veel is voor de velden 2 en 3. Hij vraagt om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
 

11. SLUITING 

 
Namens het bestuur bedankt de voorzitter alle mensen die op welke wijze dan ook een bijdrage 
hebben geleverd aan het afgelopen seizoen en ook spreekt hij meteen de hoop uit dat ook voor het 
komende seizoen weer een beroep op hen gedaan mag worden. 
 
Tot slot bedankt de voorzitter de vele aanwezigen voor hun inbreng in deze ALV en wenst eenieder 
een sportief seizoen 2018-2019 toe. 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 

  



 

 
PRESENTIELIJST 

 
Kim Keijsers 
Iris Gielen 
Richelle de Swart 
Floor Thijssen 
Jessie Janssen 
Teuntje Deen 
Michelle Seuren 
Bart Knoops 
Marc de Swart 
Hay van Rijswick 
Francien van Helden 
Rudy Theeuwen 
Liset Janssen 
Johan van Mierlo 
Tim Hodzelmans 
Tom Aerts 
Rens de Swart 
Devin de Swart 
Ron Puyn 
Hay de Swart 
Loek Ruigrok 
Andre Karman 
Maurice Pelzer 
Geert Janssen 
Marc van Dijck 
Ger de Swart 
Wim van Horck 
Bert van de Water 
Jan Claassens 
Geert Rutten 
Tom Rutten 
Ineke Obers 
Otto Goldschmidt 
Eduard Maas 
Marc Reijnders 
Robert van Lijssel 
Ramon Rutten 
Patrick Kleuskens 
Bas van Aken 
Rene Kusters 
Sil Janssen 
Tim Dings 
Tim van Rijswick 
Han Friesen 
Dave van Rijswick 
Jeroen Peters 
Kevin Goldtschmidt 
Thijs Gerrits 
Joey Rutten 
 
 
 
 
 


