
 

Notulen algemene ledenvergadering Essche Boys 12 oktober 2017 

1 Opening  

De voorzitter  opent de vergadering om 21.30 uur 

Hij heet iedereen van harte welkom. 

 

2 Notulen algemene ledenvergadering 2016  

Notulen worden goedgekeurd 

 

3 Jaarverslag voorzitter  
Afgelopen seizoen was het tweede jaar voor het nieuwe bestuur.  
Zoals het vorige jaar doen we met ons allen onze uiterste best om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken 

en doen het dan nog steeds met de volle overtuiging en enthousiasme. 

Graag willen we even het afgelopen jaar de revue laten passeren en wat er zoal gebeurd is en zeker wat we met elkaar 

allemaal hebben weten te bereiken. 

• Alle leiders en trainers zijn inmiddels voorzien van een windjack welke zijn gesponsord door Geert Jan van de 

Steen.  

• Elke leider en trainer hebben een map ontvangen met daarin afspraken en regels die gelden voor alle teams 

en de spelerspassen van hun eigen team. Tevens zijn er  trainingsoefeningen en tips bijgevoegd van onze 

hoofdtrainer. 

• De proef met de pinautomaat is door iedereen positief ervaren waardoor er besloten is om hier mee verder te 

gaan. 

• Na een offerte traject over de nieuwe dranken leverancier is er gekozen om financieel technische redenen te 

switchen van Bavaria naar Inbev. 

• De kantine heeft met behulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers een metamorfose ondergaan waarvan 

het resultaat er wezen mag. 

• Inbev heeft hierin ook goed meegedacht en diverse stukken ter beschikking gesteld zoals nieuwe tafels, 

voetbalspel en parasols, etc. 

• De kantine en de keuken zijn na de verbouwing door een aantal dames, onder auspiciën van Toos, grondig 

schoon gemaakt, zodat alles er tijdens de nieuwjaarsreceptie weer spik en span uitzag. 

• Er is een cursus geweest voor opleiding tot scheidsrechter. Hiervan hebben 6 dames en 7 heren gebruik 

gemaakt. Allen zijn geslaagd en kunnen nu goed beslagen te ijs een wedstrijd fluiten. Hopelijk kunnen we 

regelmatig een beroep op deze mensen doen. 

• Het materiaalhok is ook dit jaar weer goed onderhanden genomen en waarbij alles weer eens goed 

gesorteerd.  

• De materialen zijn na overleg met de technische en jeugd commissie weer aangevuld. 

• Er zijn afgelopen jaren problemen geweest met de nieuwe ballen die snel leeg liepen maar dit is weer 

opgelost. 

• Essche Boys heeft zich  afgelopen seizoen weten te handhaven in de 4e klasse. 

• Nadat halverwege het seizoen het contract met Rob van Griensven  met 2 jaar was verlengd heeft Rob toch 

besloten om aan het einde van het seizoen de club te verlaten. 

• Onze nieuwe hoofdtrainer is René Peek welke het stokje van Rob heeft overgenomen en vanaf het begin van 

het nieuwe seizoen is gestart. We wensen hem veel succes. 

• William van Beek is gestopt als leider en Jan den Ouden als grensrechter.  

• Inmiddels zijn deze posities weer overgenomen door Toon Spooren leider en afwisselend als grensrechter Dick 

Verhagen en Jur van de Weide. 

• Tevens is Wout Koppens gestopt als scheidsrechter. 



• Door werkzaamheden elders was het voor Hylke, onze verzorger/fysiotherapeut, niet meer mogelijk om zijn 

werkzaamheden te combineren met Essche Boys. 

• Hylke heeft in de persoon van Nicole voor een deskundige opvolger gezorgd.  

• Wij heten Nicole dan ook van harte welkom en wensen haar veel succes bij Essche Boys. 

• De voorzitter van de jeugdcommissie, Marcel van Heeswijk, heeft dit jaar besloten om een punt achter zijn 

voorzittersrol. Marcel bedankt voor je enthousiaste en tomeloze inzet. De Jeugdcommissie zal hierop nog 

even terug komen. 

• Na een jarenlang gevecht met de gemeente met betrekking tot de verlaging van het onderhoud en de 

verhoging van de huur hebben we dit eindelijk af kunnen ronden. De nieuwe contracten zijn inmiddels 

ondertekend. Helen zal hierover straks wat meer vertellen.  

• Bij de senioren waren er afgelopen seizoen helaas geen kampioenen waarbij het 2e echter tot het laatste 

moment om het kampioenschap heeft gestreden. 

• Bij de jeugd waren er wel weer enkele kampioenen, daar zal de jeugdcommissie nog iets over vertellen. Allen 

nogmaals van harte gefeliciteerd! 

• Aan het einde van het seizoen is er een succesvol jeugdkamp gerealiseerd. 

• De firma van Esch is de laatste tijd druk bezig geweest om het sportpark een stukje onderhoudsvriendelijker te 

maken. Zo zijn er onder anderen diverse bomen gekapt en is er veel onkruid verwijderd. 

• Jan van Gerven heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar is als wedstrijdsecretaris. Jan is in juli 1981 begonnen 

met bestuurswerkzaamheden en vind het na 37 jaar welletjes geweest. Jan bij voorbaat bedankt voor je 

geweldige inzet. 

• Zoals jullie begrijpen is de taak van een wedstrijdsecretaris een hele belangrijke. Graag willen we jullie dan 

ook vragen om serieus na te denken of je deze uitdaging aan wil gaan. We hopen dat er zich snel iemand 

beschikbaar wil stellen zodat je vast mee kan lopen met Jan. 

Er hebben dit jaar diverse wisselingen plaatsgevonden in de diverse commissies Wij willen iedereen die zich hiervoor 

heeft ingezet dan ook hartelijk danken. Tevens wensen wij de nieuwkomers heel veel succes. 

 

4 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie  
Kascommissie bestaat uit: Tim Breukhoven (aftredend), Gerard v.d. Loo (2e jaar) en Bart Kuijs ( 1e jaar)  
Tim Breukhoven doet verslag namens de kascommissie en geeft aan dat ze controle hebben uitgevoerd. Zij hebben 

geen onregelmatigheden geconstateerd en verlenen decharge aan het bestuur.  

Tim wordt bedankt  voor zijn inzet de afgelopen 3 jaar. 

 Cas den Ouden wordt gekozen als nieuw lid voor de kascommissie. 

5 Gemeente  
Na jaren een strijd geleverd te hebben met de gemeente, zijn de contracten getekend. 
Zonder verhoging van de vrijwillige inzet, zijn we op een huurverhoging uitgekomen die voor ons acceptabel is. 
( i.p.v. verhoging  9.000 euro een verhoging van 2.500 euro) 

6 Financieel verslag seizoen 2016-2017 en begroting 2017-2018  
Ber wordt bedankt voor het werk wederom bij de ledenadministratie, en voor de contributierun. 
Kees ligt  het financieel verslag toe. 
Paul Scheel: is de post voorziening voldoende om de kosten te dekken. Antwoord:  Ja is goed naar gekeken, is 

voldoende. 

Kees ligt de begroting toe. 

7 Uitleg soorten lidmaatschap en vaststellen contributie  
Naast bondslid kennen we ook het zogenaamde verenigingslidmaatschap. 
Kenmerkend is dat deze leden geen lid zijn van de KNVB. 
 

 



Verenigingsleden zijn: 

• Donateurs / Steunende leden, 
Personen die middels de nieuwsbrief op de hoogte willen blijven van Essche Boys, zonder dat hij/zij binnen 
onze vereniging een functie hebben. 

•  Leden die tijdelijk stoppen met actief te voetballen vanwege een langdurige blessure. Deze tijdelijke wijziging 
wordt door de ledenadministrateur per brief bevestigd, met daarin een korte toelichting wat een en ander 
dan betekent. 
Gaat hij/zij weer actief voetballen dan betaalt men naar evenredigheid de normale contributie. 

• Spelers die alleen trainen bij Essche Boys betalen de helft van de betreffende jaarcontributie. 

• Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. 

• Gezinscontributie, 

Per gezin zijn maximaal drie gezinsleden verplicht tot het betalen van contributie. Zijn er meer dan 3 

gezinsleden betalend lid van Essche Boys, dan vervalt eenmaal het goedkoopste lidmaatschap(pen). 

Vaststellen contributie: 
Kees stelt een verhoging van de contributie voor, voor senioren stijging van ruim 4% (7 euro) voor de jeugd een 
stijging van ruim 3% ( 3 euro) 
Na stemming wordt de contributie verhoging aangenomen. 

8 Verslag diverse commissies  

Rick van Kasteren namens evenementen commissie: 
Leden die erbij zijn gekomen: Andy Schuwer, en Mout Mommers. 
De gewone activiteiten als elk jaar. 
Alle aankondigingen via facebook. 
In januari een FIFA toernooi organiseren. 
21 gold box. 
Toos Schelle: Communiceren met de kantine over het opbouwen en opruimen. 
Jan van Gerven: Niet iedereen heeft facebook, hoe weten deze mensen wat er georganiseerd wordt. 
Wordt ook meegenomen in de nieuwsbrief. 
 

Paul van der Bruggen namens de jeugdcommissie: 
Scheidsrechters: Tot aan de winterstop is het nagenoeg ingevuld, Paul gaat mensen langs voor een wedstrijd fluiten na 
de winterstop. 
Volgend jaar gaan Henk Schelle en Sandra Loohuis stoppen, dus zijn op zoek naar 2 nieuwe mensen. 
Oproep aan ouders voor organiseren van activiteiten. 
Tos vd Weide: wordt er ook iets georganiseerd voor de oudere jeugd, kamp of toernooi bv.  
Paul: Jeugdcommissie gaat in overleg met de jeugd hierover. 
 

9 Wat verder ter tafel komt  

Er wordt niets meer toegevoegd. 

10 Aftreden bestuursleden 

John van Kasteren (niet herkiesbaar) en Monique van Wanrooij (wel herkiesbaar)  

John heeft besloten om te stoppen, is weer jeugd gaan trainen ligt hem meer. 

Monique herkiesbaar en wordt na stemming herkozen. 

11 Rondvraag  

Tos vd Weide: Ik heb gehoord dat de A misschien opgeheven gaat worden. Dit  wordt beslist binnen de TC en de JC en 

is hier niet aan de orde. 

CV wordt vervangen: Gas wordt duurder, kan het niet op een andere manier, andere energiebron? 



Is naar gekeken maar is voor Essche Boys niet aantrekkelijk vanwege het relatief weinige gebruik. 

Gerard vd Loo: Applaus voor Jan van Gerven, vanwege zijn inzet alle jaren. Jan is dit seizoen nog actief en zal volgend 

jaar zeker bedankt worden. 

Christ van Schijndel: Scheidsrechters probleem bij de senioren behoeft ook wat aandacht.  

Dat klopt daar gaat naar gekeken worden. 

12 Sluiting  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 


