Verslag van de ledenvergadering van SV Valkenswaard.
Datum: 15 november 2021
Tijdens de vergadering waren 21 leden present.
Vanuit het bestuur zijn Debbie Claassen, Berry van Assouw, Ralph Egas en Jan Zwartkruis allen met
kennisgeving afwezig. Noud Vossen, Jo Verhees en Jack van Daal zijn ook afwezig met kennisgeving.
De voorzitter, Jacques van Gerven, opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom en
neemt de leden aan de hand van een PowerPoint presentatie mee door de agenda.
De PowerPoint presentatie maakt onderdeel uit van dit verslag.
Het bestuur heeft deze algemene jaarvergadering de volgende titel meegegeven:

Nadat de aanwezigen tijdens één minuut stilte de leden die de vereniging zijn ontvallen, hebben
herdacht, Schetst Jacques van Gerven de manier waarop het bestuur de vereniging heeft gemanaged
in de Coronatijd.

Vervolgens vertelt de voorzitter wat de vereniging gerealiseerd heeft in het afgelopen jaar.

En wordt aangegeven wat de targets zijn voor de komende maanden waarbij er rekening mee moet
worden gehouden dat niet alles snel gerealiseerd kan worden.

Danny Schrijvers geeft vervolgens een toelichting op de balans en staat van baten en lasten. Hij
maakt daarbij een resultaatvergelijking tussen 2019-2020 en 2020-2021.
Conclusie; we sluiten af met een positief resultaat dat houvast biedt voor de toekomst.
De kascommissie bestaande uit Peter Holzer en Stefan van de Wal controleerden de boeken en
hebben vervolgens het financieel verslag goedgekeurd.
Daarop werd het bestuur gedechargeerd voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.
Danny Schrijvers geeft vervolgens toelichting op de begroting voor 2021-2022. Een begroting die de
uitvoering van toekomstplannen, onderhoud van kantine, enzovoort mogelijk moet maken.
John Ooms geeft een toelichting op de stand van zaken aangaande het jeugdbeleid. We hebben
stappen gemaakt om te komen tot een gecertificeerd Jeugdbeleidsplan. Het is wel zo dat ook in deze
Corona invloed heeft gehad op het proces. Er is vertraging opgelopen. Er is een start gemaakt met

een nulmeting. De invulling van de vragen die noodzakelijk is om tot een goede meting te komen,
laat hier en daar nog te wensen over. Duidelijk is dat heel veel betrokkenen bij de jeugd, samen met
de VTC, vaak in de persoon van Martijn de Roij, veel en zeer goed werk verrichten.

Jacques geeft aan dat de vereniging nog steeds groeit en dat we vrijwilligers tekort komen. Dat
probleem moet opgelost worden. Een enorm positief voorbeeld voor iedereen is de
evenementencommissie. Met slagvaardigheid en enthousiasme organiseren zij veel activiteiten.
Geweldig!!!
Het bestuur gaat met de seniorencommissie in beraad om te komen tot een verplichte inzet van de
senioren bij de jeugd op de zaterdag. Uitwerking van die plannen volgen snel.
Toon van Gemert zal, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch niet toetreden tot het bestuur. Dit
vanwege te drukke werkzaamheden.
Voor het bestuur zijn er nog twee vacatures, te weten, secretaris en manager sociale zaken.
Rondvraag:
Peter Holtzer vraagt of het mogelijk is om een schietmuurtje te realiseren of iets anders hetgeen
voetbal gerelateerd is. Jacques geeft aan dit idee mee te nemen tijdens de eerste vergadering van
het bestuur.
Ton van Hees vraagt om herkenbare kleding bij de trainers en begeleiders. Danny Schrijvers geeft aan
de hij hier nu mee bezig is. We zoeken nog een sponsor, maar de kleding komt er op korte termijn.
Deze herkenbaarheid draagt bij aan saamhorigheid binnen de vereniging en trekt mogelijk nieuwe
vrijwilligers aan.
Ton van Hees vraagt naar hulp bij het G-team. Het wordt steeds moeilijker om de trainingen te
verzorgen. De nood is hoog en daarom wordt met klem dit verzoek gedaan.
Jacques ondersteunt de oproep en spreekt namens het bestuur de complimenten uit aan de huidige
staf.
Mogelijk is het een idee om vanuit de selectie een aantal trainingen te verzorgen. Dit idee wordt
meegenomen en wordt besproken met de technische staf.

Peter Holtzer vraagt om meer betrokkenheid vanuit de selectie bij de jeugd. Bijvoorbeeld in de vorm
van het adopteren van een team en dat team vervolgens af en toe te komen supporteren op de
zaterdag.
Peter Franken vraagt naar het huldigen van de jubilarissen. Door de Corona werd dat uitgesteld.
Jacques hoopt dit in januari 2022 tijdens de nieuwjaarsreceptie te kunnen uitvoeren. Anders wordt
er naar een alternatief gezocht, doch uiterlijk in het voorjaar.
Sandra en Arjan de Ruiter hebben een vraag ingezonden, waarbij zij aandacht vragen voor het
rookbeleid.
Het gaat over het niet roken beleid op de sportvelden. Hoe kan het dat dit niet strikter nageleefd
wordt? We kijken met verbazing naar de hoeveelheid mensen die rondom de velden of op het terras
toch roken met peuken die op de grond uitgetrapt worden. Helaas zijn dit vaker geen willekeurige
ouders of bezoekers, maar regelmatig leden van de vereniging te herkennen aan het clubtenue
(trainers/begeleiders?) Die daarmee een totaal verkeerd (voor)beeld geven naar ons idee. Wat is hier
aan te doen (misschien gewoon iets simpels als ronde verbodsbordjes op het terras?
Wij begrijpen heel goed dat in deze tijden van corona maatregelen er geen ruimte en tijd is om
hierop te handhaven, maar een iets duidelijker uiting van het verbod lijkt ons wenselijk. Of misschien
nog eens met klem benadrukken bij de leden en medewerkers
Jacques vindt dat Sandra en Arjen gelijk hebben en vraagt om mensen aan te spreken als er gerookt
wordt.
Tevens zal er snel een duidelijkere niet roken uiting aangebracht worden.
Om 20.30 uur sluit Jacques de vergadering af.

