
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 
Sporting Swolgen Tienray 
Maandag 22 maart 2021 om 20.30u - online 

 
 

1. OPENING 
 

Voorzitter Hans van der Klij heet namens het bestuur iedereen van harte welkom op deze bijzondere 
11e Algemene Leden Vergadering (ALV) van Sporting S.T. Deze ledenvergadering stond eigenlijk 
medio september 2020 gepland, maar kon destijds geen doorgang vinden vanwege de toen geldende 
corona-maatregelen. Om toch aan onze statutaire verplichtingen te voldoen, zal de ALV dit seizoen 

middels een online vergadering plaatsvinden. 
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. 
 
 
 

2. VASTSTELLING NOTULEN ALV 26-09-2019 

 
De agenda voor deze ALV was 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 2019 ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan 
bestuurslid Twan Christians en secretaris Han Joosten. 
 

 

 
3. VASTSTELLING JAARVERSLAG 2019-2020 

 
De terugblik op het afgelopen jaar gebeurt net als voorgaande ledenvergaderingen door middel van 
een presentatie. 
Waar de afgelopen jaren het ledenaantal redelijk stabiel bleef, zien we nu een duidelijke stijging met 

24 leden. Helaas hebben we afgelopen jaar afscheid moeten nemen van onze Ere-leden Ben Custers, 
Jan Claassens en Hay de Swart en ons lid Jan Cruijsberg. 
Gedurende het seizoen hebben weer verschillende activiteiten plaatsgevonden waaraan de leden hun 
bijdrage hebben geleverd, waaronder kermis Swolgen en Broekhuizenvorst, plantenactie en  
lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
Daarnaast werden er nog aan aantal activiteiten voor de leden georganiseerd, te weten 

zaalvoetbaltoernooi, carnavalsbal, filmavond voor de jeugd en de Mini-kids. 
Dit alles totdat de corona-maatregelen het niet meer mogelijk maakten om dergelijke activiteiten te 
organiseren. 
Afdeling voetbal begon het seizoen met 4 seniorenteams, 2 vrouwen teams (combi-teams met 
SVEB), 1 veteranenteam en 19 jeugdteams (combi-teams met SVEB). 

Afdeling korfbal had naast 5 jeugd- en 1 midweekteam dit seizoen voor het eerst een seniorenteam. 
Helaas werden landelijk alle competities met ingang van 12 maart 2020 stilgelegd vanwege covid-19 

en werden geen eindstanden opgemaakt. 
Tenslotte bedankt de voorzitter alle vrijwilligers die zich op welke manier dan ook inzetten voor de 
vereniging. 
 
Vervolgens wordt het jaarverslag 2019-2020 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 2019-2020 wordt dan ook ongewijzigd goedgekeurd 

en vastgesteld, onder dankzegging aan het bestuur. 
 
  



 

4. VASTSTELLING FINANCIEEL VERSLAG 2019-2020 EN BEGROTING 2020-2021 
 

De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Peter Hendrix, die een toelichting geeft op het 
financieel verslag 2019-2020. De penningmeester geeft aan dat het seizoen is geëindigd met een 
positief resultaat, doordat de opbrengsten nagenoeg gelijk bleven, maar de kosten ten opzichte van 
vorig seizoen daalden. 
 
Vervolgens wordt ook de begroting voor 2020-2021 door de penningmeester toegelicht. Zowel de 
opbrengsten alsook de kosten worden lager ingeschat, waardoor een klein positief resultaat wordt 

verwacht. 
 
Aangezien hierover geen vragen en/of opmerkingen komen vanuit de vergadering, wordt het woord 

gegeven aan de kascontrolecommissie. 
 
 
 

5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN BENOEMING NIEUW COMMISSIELID 
 
Ook dit jaar heeft een kascontrolecommissie bestaande uit Davy van Vught, Ineke Ambrosius, Robin 
Thielen en reserve lid Sil Janssen een controle uitgevoerd over de financiën van onze vereniging. 
Hiervoor is Robin fysiek bij onze penningmeester op bezoek geweest, waar Davy en Ineke online 
hebben meegekeken. 

 
Namens deze commissie deelt Robin Thielen mede dat de penningmeester goed werkt heeft verricht 
en dat alles klopt. 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het voortreffelijk geleverde werk en de 
kascontrolecommissie voor het uitvoeren van de controle. 
 
Onder dankzegging aan de penningmeester wordt het financieel verslag 2019-2020 en de begroting 

2020-2021 goedgekeurd. 
 
Davy is periodiek aftredend en Robin treedt af omdat hij in het bestuur zal plaatsnemen. Beiden 
worden bedankt voor hun inbreng de afgelopen jaren. 
Daarom zullen dit jaar twee nieuw kascontrolecommissieleden gekozen worden uit het derde en 
vierde elftal. Uit het derde seniorenteam wordt Cas van den Brandt naar voren geschoven en uit het 
vierde seniorenteam wordt Boy Rutten bereid gevonden om als nieuw reserve lid plaats te nemen in 

de kascontrolecommissie. Cas en Boy worden bedankt voor hun bereidstelling en succes gewenst. 
 
 
 

6. VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2021-2022 
 

Gezien de omstandigheden rondom covid-19 in de afgelopen seizoenen en de daaraan gekoppelde 
gevolgen voor de voet- en korfbalsport, is het voorstel om geen wijzigingen door te voeren in de 
contributie voor het seizoen 2021-2022. 
 
Vanuit de vergadering komt een vraag voor gedeeltelijke teruggave van de contributie, vanwege de 

beperkte sportmogelijkheden in de afgelopen seizoenen. Indien de afgelopen seizoenen met een 
positief resultaat kunnen worden afgesloten, zal hiervan een deel teruggevoerd worden naar de 

leden. 
 
Daarnaast is een werkgroep momenteel bezig om de huidige contributiestructuur te bekijken en 
indien nodig tot een voorstel te komen om dit aan te passen. 
 
Aangezien verder geen op- of aanmerkingen komen vanuit de vergadering, wordt het besluit om de 
contributie niet te wijzigen voor het seizoen 2021-2022 aangenomen. 

 
  



 

7. HULDIGINGEN 
 

Normaliter worden tijdens de ALV enkele leden in het zonnetje gezet, omdat ze langere tijd lid zijn 
van de vereniging of daar volgens het representatieprotocol voor in aanmerking komen. Ook tijdens 
deze online ALV willen we hier even kort bij stilstaan, maar zullen we dit ook zeker bij de 
eerstvolgende reguliere ALV nogmaals fysiek overdoen. 
 
Vanwege hun 40 jarig lidmaatschap worden de navolgende jubilarissen gefeliciteerd: 
John Vergeldt, Eduard Maas en Gerrie Hodzelmans. 

 
 
 

8. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 
Uit praktisch oogpunt en in tegenstelling tot voorgaande jaren, geeft de voorzitter een korte 
toelichting op de actuele zaken vanuit het bestuur. 

 
• Ontwikkelingen op en rondom Sportpark Kerkebos: 

Het bosje tussen het derde en vierde veld is weggehaald, het hekwerk bij het vierde veld is 
verplaatst en het vierde veld is aangesloten op de automatische beregeningsinstallatie en daarna 
opnieuw aangelegd. 
De nieuwbouw van de nieuwe basisschool is al in een ver gevorderd stadium en zal bij aanvang 

van het nieuwe schooljaar volledig in gebruik worden genomen. Het voorstel voor een 
gezamenlijke energiecentrale heeft de politieke besluitvorming niet gehaald. Met het 
schoolbestuur lopen gesprekken over regels/afspraken omtrent het gebruik van de MFA en het 
sportpark door de leerlingen van KC Stip en met de gemeente wordt gekeken naar mogelijke 
verduurzaming van de MFA. 
Een mooie aanvulling/uitbreiding van het sportpark is de komst van het Beweegpark Kerkebos, 
welke in een hoek van het vierde veld zal worden gerealiseerd. 

 
• Samenwerking met SVEB: 

Hoewel door de corona-maatregelen de gesprekken met SVEB beperkt zijn gebleven, gaat de 
samenwerking binnen de jeugd- en het vrouwenvoetbal onverminderd door. 

 
• Financieel nieuws: 

BOSA subsidieaanvraag is ingediend voor de investeringen omtrent de beregeningsinstallatie en 

het opnieuw aanleggen van het vierde veld. 
Doordat alle corona-steunmaatregelen gekoppeld zijn aan omzetverlies en bij ons de horeca is 
ondergebracht bij de MFA, komen wij niet in aanmerking voor dergelijke overheidssteun. 

 
• Sponsoring: 

Op het gebied van sponsoring is het zeer rustig geweest. Gelukkig zijn in deze lastige periode 

geen sponsoren vertrokken. Onze vaste sponsor Jan Linders heeft aangegeven de sponsoring 
rondom de thuiswedstrijden van het eerste elftal te blijven verzorgen. 

 
• Afdeling voetbal: 

Het bestuur heeft overeenstemming bereikt met Math Joosten om met ingang van seizoen 2021-

2022 als hoofdtrainer aan de slag te gaan. De in Horst woonachtige nieuwe trainer wordt gezien 
als een goede opvolger voor Han Friessen. 

Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over een verdergaande samenwerking met fysiotherapeut 
Michel Minckenberg. Michel zal op afgesproken tijden beschikbaar zijn op Sportpark Kerkebos, 
waarbij klachten kunnen worden besproken en beoordeeld. 
Hoewel weinig wedstrijden en andere activiteiten doorgang konden vinden, heeft de jeugd 
gelukkig wel veel door kunnen trainen. De jeugdcommissie draait goed en ook de samenwerking 
tussen de jeugdleiders/trainers verloopt prima. 

 

  



 

• Afdeling korfbal: 
Na actief werven is het gelukt om de korfbalcommissie weer op sterkte te krijgen en helpen ook 

verschillende ouders een handje mee. Desondanks staan nog altijd vacatures open voor 
hoofdtrainer en scheidstrechters. 
Aanwas van jonge leden is goed op peil en het nieuwe seniorenteam heeft zich goed staande 
weten te houden in de competitie. 

 
• Activiteiten: 

Vanwege de corona-maatregelen hebben de laatste tijd nagenoeg geen activiteiten kunnen 

plaatsvinden door en/of voor onze leden. Wel is onlangs nog een Sporting-corona-holiday-
challenge georganiseerd waarbij gefietst en gewandeld/gerend kon worden. 

 

 
 

9. BESTUURSVERKIEZING 
 

Bestuursleden treden af volgens een vastgesteld schema en dit jaar zijn dit voorzitter Hans van der 
Klij en bestuurslid korfbalzaken Merel Deenen. Omdat de voorzitter zelf aftredend is, geeft hij het 
woord aan penningmeester Peter Hendrix. 
 
Merel heeft zich opnieuw herkiesbaar gesteld voor een volgende periode. Hans is niet meer 
herkiesbaar. Daarnaast heeft bestuurslid beleid en tevens vicevoorzitter Twan Christians aangegeven 

ook te gaan stoppen bij het bestuur van Sporting S.T. 
Vanuit het bestuur worden Tim Dings, Robin Thielen, Jeroen Peters en Marnix van Aken voorgedragen 
als nieuwe bestuursleden. 
Vanuit de leden is geen voordracht binnengekomen, zodat Merel, Tim, Robin, Jeroen en Marnix bij 
acclamatie in het bestuur worden herkozen c.q. gekozen. Allen worden gefeliciteerd en succes 
gewenst met hun (her)benoeming als bestuurslid van Sporting S.T. 
Hans en Twan worden middels een filmpje met persoonlijke boodschappen bedankt voor hun 

jarenlange inzet. Tot slot wordt door de vergadering aan beiden algehele decharge verleend. 
 
De nieuw voorgestelde voorzitter Tim Dings neemt het woord over om een korte toelichting te geven 
op de nieuwe plannen van het bestuur. In het vernieuwde organogram zijn de nieuwe 
bestuursfuncties PR (Marnix van Aken) en Beheer (vacant) opgenomen en zal Jeroen Peters de 
Activiteiten onder zijn hoede nemen. Robin Thielen zal zich samen met de penningmeester bezig 
gaan houden met de Financiële zaken. 

 
 
 

10. RONDVRAAG 
 
Voorafgaand aan deze online ALV zijn twee vragen voor de rondvraag ingediend: 

Jaime O’Farrell heeft een vraag met betrekking tot eventuele contributiekorting in deze coronatijd. 
Dit is eerder deze vergadering al toegelicht: aan het eind van dit seizoen wordt de balans opgemaakt 
en zal bij een positief resultaat een deel teruggevoerd worden naar de leden. In welke hoedanigheid 
dit zal gebeuren, wordt nader bekeken. 
 

Marc van Dijck geeft aan dat er communicatie-issues zijn geweest. Het is een lastige en zeker niet 
gebruikelijke tijd geweest. Communicatie is een belangrijk punt waar hopelijk ook ons nieuw PR 

bestuurslid verbeteringen in kan doorvoeren. 
 
Tot slot vragen achtereenvolgens Twan Christians en Hans van der Klij nog even het woord om 
iedereen te bedanken waarmee ze de afgelopen jaren hebben mogen samenwerken. Hans geeft aan 
dat na 20 mooie jaren hij plaats wil maken voor een nieuwe lichting. Naast de sportieve resultaten 
ziet Hans de fusie en de nieuwe accommodatie als hoogtepunten binnen zijn bestuursperiode, waar 
we als Sporting S.T. trots op mogen zijn. 

  



 

11. SLUITING 
 

Tijdens deze online vergadering is “corona” vaak gepasseerd, maar hopelijk kunnen we weer snel 
samenkomen en samen sporten, want dat is wat we als vereniging willen. 
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit daarmee de online ALV 2021. 
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Wim van Horck 
 

 
 


