
  
 
 
NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING 2 MAART 2021 
 
 
1. Opening 
Jack Claessens, interim-voorzitter, heet iedereen om 20:30 uur welkom en opent deze 
vergadering. Hij is vanaf januari 2020 in de rol van interim-voorzitter begonnen. 
Vanwege corona is dit een bijzondere online vergadering. 
 
 
2.  Notulen algemene jaarvergadering 29-10-2019 
Notulen zonder aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
 
3.  Jaarverslag seizoen 2019-2020 inclusief presentatie financieel verslag 
Dit jaar een zeer kort jaarverslag, mede doordat corona halverwege binnenviel. 
Senioren 1 voetbal zijn gelukkig nog wel gepromoveerd, gefeliciteerd! 
Verder zijn er geen opmerkingen op dit verslag. 
Financiële cijfers worden op scherm getoond en door Jack toegelicht. Er komt een 
vraag waar de sponsorinkomsten staan, deze staan vermeld in de resultatenrekening 
onder de noemer sponsorbijdrage. 
 
 
4. a. Corona-maatregelen 
Er wordt steeds een update gemaakt van het corona-protocol als er wijzigingen 
kwamen. Heel veel dank voor degenen die dit opgepakt hebben en ervoor zorgen dan 
alle leden en ouders geïnformeerd werden. 
  
 
4. b. Project Hoek-Lier 
Jack legt uit welke stappen wij als bestuur doorlopen hebben en waar we nu staan. 
SVM is nu bezig met Gemeente Venray om een goede overeenkomst te regelen. 
Vlekkenplan wordt getoond en toegelicht door Theo Zegers vanuit zijn positie in de 
bouwgroep van Hoek-Lier. Vragen die hieruit volgen: 
- Er staan 3 pilaren getekend in de grote zaal, is dit wenselijk? Er wordt nog met 
constructeur overlegd of dit opgevangen kan worden met draagbalken zodat er geen 
hinderlijke pilaren in deze ruimte staan. 
- Wordt het trainingsveld nog verlegd? Dit blijft ongewijzigd. 
 
 
5.  Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Jan Arts. 
Er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt door de meerderheid opnieuw benoemd. 
 
Het bestuur stelt Jack Claessens voor als kandidaat voor de vacature van voorzitter en  
Ahmad Qurishi voor de vacature van bestuurslid Technische Zaken. 
Ook hier geen tegenkandidaten en ook zij worden door de meerderheid benoemd.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. Mededelingen 

• Dit jaar worden 12 jubilarissen gehuldigd! Zij ontvangen binnenkort hun attentie. 
 
Bedankt voor alle inzet: 
Harrie Litjens  60 jaar lidmaatschap 
Harrie van Hoof  50 jaar lidmaatschap 
Noud Gielens  40 jaar lidmaatschap 
Nikky Zegers  25 jaar lidmaatschap 
Maikel Beerkens  25 jaar lidmaatschap 
Henk Wismans  25 jaar lidmaatschap 
Johan Cornelissen  10 jaar jeugdzaken 
Marga van Dijck-Bonants 15 jaar jeugdzaken en ledenadministratie 
Jack van Dijck  10 jaar organisatie Speler van de Week 
Toon Maassen  15 jaar scheidsrechter 
Chris Smits   10 jaar leider  
Marcel Nellen  10 jaar jeugdleider 
 

• Vertrouwenscontactpersoon: Henk Wismans en Desiree Janssen hebben 
aangegeven dat er geen meldingen binnen gekomen zijn. 

• Vacatures: 
- jeugdcoördinator voetbal 
- technische commissie jeugdvoetbal 
- regelen kantinediensten zaterdagen 
- openen en sluiten faciliteit op zaterdagen 
- verzorgen indeling kleedlokalen zaterdagen 
- websitebeheer 
Voor vragen kan men zich melden bij nancyvanvegchel@gmail.com. 
 
 

7.  Rondvraag 
 Oudijzeractie: als e.e.a. weer mogelijk is zal deze zeker opgepakt worden. 
 Wedstrijden: we volgen KNVB-richtlijnen. 
 Jeugdbeleidsplan: zal circa april/mei afgerond en verspreid worden. 
 Contributie: bestuur heeft aangegeven dat over seizoen 2020-2021 normaal 

contributie geheven is. Er wordt wel nagedacht of dit voor volgend seizoen ook 
zo zal zijn gekeken naar de beperkte sportmogelijkheden binnen de club als 
gevolg van corona.  

 
 
8. Sluiting. 
Jack bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering 
om 21:50 uur. We hopen jullie allemaal snel in goede gezondheid weer te zien! 


