
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 
Sporting Swolgen Tienray 

Donderdag 21 oktober 2021 om 21.15u in MFA Kerkebos 
 
 

1. OPENING 
 
Voorzitter Tim Dings heet namens het bestuur iedereen van harte welkom op deze 12e Algemene 
Leden Vergadering (ALV) van Sporting S.T. 
De inmiddels vertrouwde agenda van deze avond wordt gepresenteerd, waarna de vergadering snel 
wordt vervolgd met het eerste agendapunt. 
 
 
 

2. VASTSTELLING NOTULEN ALV 22-03-2021 
 
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 2020 ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan 
secretaris Han Joosten. 
 
 
 

3. VASTSTELLING JAARVERSLAG 2020-2021 
 
De terugblik op het afgelopen jaar gebeurt net als voorgaande ledenvergaderingen door middel van 
een presentatie. 
Kijkende naar het ledenaantal per juli, lijkt dit enigszins gedaald te zijn ten opzichte van vorig 
seizoen, maar dat is met het actuele ledenaantal al weer rechtgetrokken. Het bestuur bestaat uit tien 
personen met ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. 
In Memoriam wordt stil gestaan bij ons Erelid Hay de Swart, die ons afgelopen seizoen is ontvallen. 
Hay heeft jarenlang op velerlei manieren veel voor de club betekent. 
Afdeling voetbal begon het seizoen met 4 seniorenteams, 1 vrouwenteam (combi-team met SVEB), 
1 veteranenteam en 19 jeugdteams (combi-teams met SVEB). 
Afdeling korfbal had naast 5 jeugd- en 1 midweekteam dit seizoen ook weer een seniorenteam. 
Helaas werden landelijk alle competities met ingang van 11 oktober 2020 stilgelegd vanwege  
covid-19 en werden geen eindstanden opgemaakt. De jeugd heeft gelukkig wel veel kunnen trainen 
en in de laatste fase van het seizoen is vanuit de KNVB nog een Regio-cup georganiseerd. 
Vervolgens wordt het jaarverslag 2020-2021 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 2020-2021 wordt dan ook ongewijzigd goedgekeurd 
en vastgesteld, onder dankzegging aan het bestuur. 
 
  



 

 
4. VASTSTELLING FINANCIEEL VERSLAG 2020-2021 EN BEGROTING 2021-2022 

 
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Peter Hendrix, die een toelichting geeft op het 
financieel verslag 2020-2021. De penningmeester geeft aan dat het seizoen is geëindigd met een 
positief resultaat. Hoewel de opbrengsten dit seizoen lager waren door minder eigen werkzaamheden 
en minder activiteiten, waren ook de kosten lager door minder uitgaven aan jeugdtrainers en KNVB 
wedstrijdkosten en doordat onder andere een aantal maanden geen huur voor de velden in rekening 
is gebracht. 
Vervolgens wordt ook de begroting voor 2021-2022 door de penningmeester toegelicht. Zowel de 
opbrengsten alsook de kosten worden hoger ingeschat, omdat verwacht wordt dat weer een 
“normaal” seizoen gedraaid kan worden. De verwachting is dat de kosten iets harder zullen stijgen in 
vergelijking met de opbrengsten, waardoor een klein negatief 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 Ineke Ambrosius, Sil Janssen, Cas van 
den Brandt en reserve lid Boy Rutten een controle uitgevoerd over de financiën van onze vereniging. 
Namens deze commissie deelt Cas van den Brandt 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 2020-2021 en de begroting 
2021-2022 goedgekeurd. 
Ineke Ambrosius is aftredend en wordt bedankt voor haar inbreng de afgelopen jaren. 
Dit jaar wordt een nieuw kascontrolecommissielid gekozen uit het eerste elftal. Uit dat team wordt 
Jannes Engel naar voren geschoven als nieuw reserve lid van de kascontrolecommissie. Jannes wordt 
bedankt voor zijn bereidstelling en succes gewenst. 
 
 
 

6. VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2022-2023 
 
Vanwege de samenwerking met SVEB voor de Vrouwen- en Jeugdteams, zijn de afgelopen jaren de 
contributiebedragen van beide verenigingen naar elkaar toe gegroeid en is nu het moment daar om 
dit helemaal gelijk te trekken. Daarom is het voorstel om het contributiebedrag voor zowel Voetbal 
alsook Korfbal te baseren op leeftijd in plaats van op team. 
Daarnaast is ook een werkgroep bezig geweest om de huidige vrijwilligersregeling/korting onder de 
loep te nemen. Het voorstel hierin is om geen korting meer te geven op de contributie voor 
vrijwilligers die ook actief lid zijn. Hiervoor in de plaats zal een Vrijwilligersbudget beschikbaar 
worden gesteld per vrijwilligersgroep (te weten; Bestuur, Vrijwilligers Voetbal senioren + commissie 
senioren, Vrijwilligers Voetbal junioren + commissie junioren, Vrijwilligers korfbal + commissie 
korfbal, Ondersteunende vrijwilligersfuncties) zodat het vrijwilligerswerk losstaand van de contributie 
kan worden beloond. 
Ook zal daarom voortaan enkel onderscheid gemaakt worden tussen Actieve leden of Steunende 
leden of Vrijwilligersleden (al dan niet steunend). 
Aangezien verder geen op- of aanmerkingen komen vanuit de vergadering, wordt het 
contributievoorstel met de nieuwe vrijwilligersregeling voor het seizoen 2022-2023 aangenomen. 
 
  



 

 
7. BESTUURSVERKIEZING 

 
Bestuursleden treden af volgens een vastgesteld schema en dit jaar zijn dit secretaris Han Joosten en 
bestuurslid korfbalzaken Anette Beurskens. Han en Anette hebben zich beide opnieuw herkiesbaar 
gesteld voor een volgende periode. 
Daarnaast heeft penningmeester Peter Hendrix en bestuurslid PR Marnix van Aken aangegeven te 
gaan stoppen bij het bestuur van Sporting S.T. 
Doormiddel van applaus wordt door de vergadering aan beiden algehele decharge verleend. 
Bestuurslid Gert Custers spreekt een dankwoord uit aan Peter, die al bijna 50 jaar actief is binnen de 
vereniging, waarvan 2x 11 jaar bestuurslid (voor Swolgense Boys en Sporting S.T.) 
Tot slot worden ook oud-voorzitter Hans van der Klij en oud-vicevoorzitter Twan Christians 
(nogmaals, echter ditmaal fysiek) bedankt voor hun jarenlange inzet. 
Vanuit het bestuur worden Tycho Thielen en Robert van Rijswick voorgedragen als nieuwe 
bestuursleden, waarmee het bestuur weer aangevuld wordt tot tien leden. 
Thycho zal PR overnemen van Marnix en Robert zal Beheer onder zijn hoede nemen. 
 
 
 

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: 
 
50 jaar lid:  Wim van Horck en Toon Knoops 
40 jaar lid: John Vergeldt (+1), Eduard Maas (+1), Gerrie Hodzelmans (+1), Eric de Swart, 

Laurens Rutten en Ger de Swart 
 
 
 

9. RONDJE VERENIGING 
 
De voorzitter trapt het Rondje Vereniging af met een toelichting op het Verenigingsbeleidsplan 2021-
2026 “Samen Voetballen & Korfballen in Swolgen en Tienray”. In dit beleidsplan (wat nog 
onderhanden is) zal onder andere ook de samenwerking met MFA behandeld worden. We merken dat 
hier regelmatig vragen over komen met betrekking tot bijvoorbeeld beheer en omzet. Duidelijk moet 
zijn dat we niet zonder elkaar kunnen en dat de komende jaren gewerkt zal worden om samen één te 
zijn en samen te bepalen wat er gaat gebeuren. 
Jules Perry merkt op dat het merendeel van de kosten van de activiteiten afgelopen jaar voor 
rekening van Sporting S.T. waren. Dat klopt, maar dat gaat dus veranderen zodat de activiteiten 
meer in samenwerking met het MFA zullen plaatsvinden. 
De ambities van de vereniging kunnen samengevat worden in: 
• Vaststellen en vastleggen van werkwijzen en procedures 
• Onderzoek verdere samenwerking met SVEB; Gesprekken zijn opgestart om te onderzoeken hoe 

in de toekomst nog meer samen gedaan kan worden. 
• Jaarlijkse evaluatie beleidsplan (SWOT); Past het beleidsplan nog met de richting die we op 

willen. 
• Meer betrokkenheid creëren binnen de vereniging; Belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij de 

vereniging. 
Omtrent het Sportpark Kerkebos hebben meerdere ontwikkelingen plaatsgevonden, waaronder de 
nieuwe gezamenlijke basisschool voor Swolgen en Tienray en het nieuwe Beweegpark Kerkebos.  
 
  



 

 
Vervolgens licht de penningmeester een aantal financiële punten toe. Veld 4 is nu ook voorzien van 
een beregeningsinstallatie en is daarna opnieuw aangelegd. Middels de Bosa-regeling hebben we een 
bedrag van deze investering teruggekregen. In overleg met MFA is besloten om het beheer van veld 
4 over te gaan dragen aan het MFA. 
Middels de Taso-regeling hebben we een tegemoetkoming aangevraagd in verband met de Covid-19 
perikelen. 
Vanuit de sponsorcommissie wordt een update gegeven over onder andere gesponsorde kleding en 
nieuwe reclameborden. 
De kledingcommissie heeft een nieuw kledingbeleid opgesteld om per team te bepalen welke kleding 
nodig is en of hiervoor sponsoren benaderd zullen worden of dat dit voor rekening van de club komt. 
Renate Cox vraagt waarom gekozen is voor witte reserve shirts omdat dit een onmogelijke kleur is 
om te wassen. De kleur is door de kledingcommissie bepaald. De witte kleur is wellicht een 
aandachtspuntje, maar nu niets meer aan te doen. 
Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de “Club van 50”, waarvan het bord al aardig vol begint te 
raken met namen. Vanuit de bijdrages van deze ‘Club van 50” zullen nieuwe initiatieven komen om 
de club te steunen. 
 
Namens Voetbal Senioren stelt Tim van Rijswick de nieuwe hoofdtrainer Math Joosten voor. Helaas 
heeft hij zich voor vanavond moeten afmelden (ziek). Daarnaast wordt ook de samenwerking met 
Fysiotherapie ’t Raadhuis benoemd. 
Voor aanvang van het seizoen is onder de seniorenspelers geïnventariseerd wie bij welk team het 
liefste wil voetballen. Animo voor de selectie is (te) groot, wat weliswaar een goed teken is maar 
praktisch niet haalbaar. De teams zijn momenteel goed gebalanceerd ingevuld, waarbij het uithelpen 
van elkaar belangrijk zal blijven om vier teams te kunnen behouden. 
Bij de Vrouwen is er door blessures en zwangerschappen een te kort aan speelsters ontstaan. 
Daarom is onder andere middels social-media een oproep gedaan om bij de Vrouwen te komen 
voetballen. 
Tot slot wordt een applaus gevraagd en gegeven voor alle spelers, scheidsrechters en andere 
kaderleden. 
 
Gert Custers presenteert namens Voetbal Jeugd de doelstelling: “Zoveel mogelijk kinderen uit alle 
vier de dorpen bij Sporting S.T. – SVEB als lid krijgen en behouden”. Dit wordt getracht door 
gezelligheid en prestatief zoveel mogelijk te leren op een zo hoog mogelijk niveau. 
Ook de spelers van de JO-19, JO-17 en JO-15 die scheidsrechter zijn bij de JO-11 en zelfs bij de 
Vrouwen, zijn het vermelden waard. 
 
Namens de Korfbalafdeling vertelt Anette Beurskens dat ondanks twee jaar corona-perikelen het 
korfbal een stabiel ledenaantal heeft. Het Seniorenteam is voor het tweede jaar ingeschreven, maar 
helaas is wel afscheid genomen van het Midweek-team. Momenteel staat de functie Hoofdtrainer nog 
vacant en wordt dit momenteel binnen de club opgevangen door Kim Maas die de senioren traint. 
De korfbalcommissie is weer redelijk op sterkte, maar het gebrek aan verenigingsscheidrechters 
vormt nog wel een punt van aandacht. 
 
Jeroen Peters neemt het woord namens de Activiteitencommissie, welke onderverdeeld kan worden in 
Activiteiten voor de Jeugd (Nevenactiviteiten) en Activiteiten voor de senioren. Het doel is om meer 
betrokkenheid te creëren in en om onze sportvelden en MFA. Hiervoor worden seniorenteams actief 
betrokken bij het organiseren van activiteiten. De activiteiten-jaarkalender zal binnenkort worden 
gepubliceerd, waarbij een oproep aan iedereen wordt gedaan om zoveel als mogelijk naar de 
activiteiten te komen om samen er een gezellig feestje van te maken. 
 
  



 

 
De voorzitter legt uit dat de vrijwilligers bij “Activiteiten door leden” (niet te verwarren met 
“Activiteiten voor leden”) door Boy Rutten geregeld/ingedeeld worden om onder andere mee te 
helpen bij de kermis in Swolgen en in Broekhuizen of bij het Rundje um ut Hundje. Voor de 
donderdagavond is een groep vrijwilligers gevonden om achter de tap te helpen en ook voor de 
thuiswedstrijden van het 1e elftal zijn vrijwilligers nodig om onder andere entree te heffen, loten te 
verkopen, koffie te schenken en de scheidsrechter te ontvangen. 
 
Tycho Thielen verduidelijkt zijn nieuwe bestuursfunctie PR waarbij de verbetering van de 
communicatie door het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de communicatie centraal staat, 
om zo meer betrokkenheid te creëren en het samenzijn te vergroten. De communicatie zal naast de 
conventionele manieren zoals de dorpsblaadjes ook veelal middels social-media gaan verlopen. 
Speerpunten hierbij zullen in eerste instantie zijn de selectie en vrouwenteam voetbal en 
seniorenteam korfbal zijn. 
 
Ook de nieuwe bestuursfunctie Beheer wordt door Robert van Rijswick toegelicht. Deze 
bestuursfunctie zal vooral een coördinerende taak zijn waarbij hij contactpersoon is tussen Sporting 
S.T.-bestuur, MFA-bestuur en diverse uitvoerende vrijwilligers. Daarmee is Robert ook 
eindverantwoordelijke voor alles wat met materialen, het gebruik van de accommodatie en velden 
door Sporting S.T. te maken heeft. 
Het doel voor het komend seizoen is om de taken te structureren en te registreren, zodat ook nieuwe 
leden weten waar ze terecht kunnen. Het materialenhok en fysiohok te structureren (wat inmiddels al 
opgepakt wordt) en samen met MFA de mogelijkheden te bekijken om het sportpark te 
verduurzamen. Tot slot is het belangrijk dat niemand sportmaterialen mist, waar ook al de daad bij 
het woord gevoegd is door aanschaf van diverse nieuwe materialen. 
 
 
 

10. RONDVRAAG 
 
Ben Cox geeft aan dat de naam “vuttersclub” tot het verleden behoort en vraagt om voortaan 
“werkgroep sportpark onderhoud” te gebruiken wat beter recht doet aan deze groep vrijwilligers. 
 
Hay van Rijswick vraagt als scheidsrechtercoördinator aandacht voor het te kort aan scheidsrechters 
en vraagt geïnteresseerden zicht te melden omdat er binnenkort weer een nieuwe 
scheidsrechtercursus begint. Deze cursus is geen verplichting, maar wel een pré. 
 
Tot slot merkt Peter Hendrix op dat met zijn vertrek uit het bestuur de gemiddelde leeftijd flink 
omlaag is gegaan. Goed om te zien dat in een korte tijd een flinke verjonging heeft plaatsgevonden. 
Hij bedankt de (oud-)bestuursleden en vrijwilligers met wie hij vele jaren heeft samengewerkt en 
wenst het nieuwe bestuur veel succes en sportplezier toe. 
 
 
 

11. SLUITING 
 
Namens het bestuur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng in deze ALV en alle 
mensen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het afgelopen seizoen. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40u en wenst iedereen wel thuis. 
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