
 

Verslag 86e algemene jaarvergadering 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ASV’33          Blz. 1 van 5 
 

Verslag 86e algemene jaarvergadering 
 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter Hans van Asten opent de vergadering en heet alle 32 aanwezigen van harte welkom op 
de 86ste jaarvergadering. Er wordt speciaal welkom geheten aan ere-jeugdvoorzitter Marthie van 
Alem.  Erevoorzitter Jan Gruijters heeft zich afgemeld. 
 
Er zijn 11 afmeldingen binnengekomen voor deze vergadering. 
 
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor (dierbaren van) leden die afgelopen jaar overleden zijn. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken. 
Geen mededelingen. 
 

3. Vaststellen notulen 85ste algemene jaarvergadering d.d. 4 november 2019 

Geen opmerkingen, notulen van de 85ste jaarvergadering vastgesteld. Met dank aan secretaris Reno 
Renders. 
 
Er zijn ook geen opmerkingen over het jaarverslag. Dank aan Reno Renders voor het jaarverslag van 
ASV’33 en Harold van Bommel specifiek voor het jaarverslag van de veteranen. 
 

4. Het afgelopen jaar in korte feiten 

Toelichting op een aantal belangrijke feiten uit het afgelopen jaar wordt gegeven door Hans van 
Asten.  
Het afgelopen jaar in korte feiten: 

• Betere bezetting van vrijwilligers, beter opleiding, verduidelijking structuur 

• Meer ouders inschakelen bij organisatie jeugdactiviteiten 

• Overgang junioren naar senioren makkelijker maken 

• VOG’s voor alle vrijwilligers van ASV’33 zijn aangevraagd. Bijna voltooid 

• ASV’33 JO19-1 kampioen! 

• Vrijwilliger van het jaar: Ramon de Vries & Willian Vlemmings, vanwege inzet coördinatoren 
jeugd 

• Start overleg met alle commissies samen, meer onderlinge betrokkenheid 

• Geslaagd in het vinden van een nieuwe hoofdsponsor, senioren teams 100% bezet door 
teamsponsors, jeugdteams 85% bezet 

• Introductie Sponsorkliks 
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• Nieuwe activiteiten geïntroduceerd, met name opening seizoen eind augustus en afsluiting 
seizoen jeugd in juni 
 

 

5. Financieel verslag boekjaar 2018-2019 

Toelichting is gegeven door penningmeester Marianne van der Stappen. 
 
Samengevat zijn over het algemeen de kosten gestegen. Hier tegenover staat dat ook de omzet 
gestegen is. Desondanks is er een licht negatief resultaat over het afgelopen boekjaar. 
 
Er is een applaus voor de kantine beheerders voor het genereren van aanzienlijk meer omzet dan 
het jaar ervoor. 
 
ASV’33 is financieel erg gezond. 
 

6. Verslag kascommissie 

Erik Nooijen en Carrie van de Beek hebben de kas gecontroleerd.  
Het zag er allemaal goed uit. Complimenten voor de penningmeester en de financiële commissie. 
Het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde beleid door middel van een applaus. 
 

7. Begroting seizoen 2019-2020 

Begroting wordt aangenomen middels een applaus. 
 

• Vraag van Paul Kweens: Weten de kassamedewerkers wie er wel of geen lid is van ASV’33? 
o Antw: Nee en dat kunnen ze ook niet weten. We gaan er van uit dat mensen dit zelf 

aangeven. 
 

8. Contributie + consumptieprijzen 

Contributie 
Voorstel van het bestuur is om de contributie per 1 januari 2020 met 1 euro per kwartaal te 
verhogen voor actieve leden, rustende leden geen verhoging.  
 
Voorstel wordt aangenomen middels een applaus. 
 

• Vraag van Pierre Driessen: Wie zijn er allemaal bondslid binnen ASV’33 i.v.m. de kosten van 
de KNVB? 

o Antw: Dit moet geactualiseerd worden. Actie voor het bestuur. 
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Consumptieprijzen 
Consumptieprijzen blijven gelijk tot 1 januari 2020. Het bestuur vraagt echter toestemming om 
consumptieprijzen van bier en/of fris met 5 tot 10 cent te verhogen vanaf 1 januari 2020 in het 
(waarschijnlijke) geval dat onze leverancier (Bavaria) de prijzen wederom verhoogd. 
 
Voorstel wordt aangenomen middels een applaus. 
 

9. Verkiezing bestuursleden 

 

• Aftredend en herkiesbaar:  
Rob Kerkhof (Sponsoring) 
Rob wordt middels een applaus herkozen door de leden. 

 

• Aftredend en niet herkiesbaar: 
Gerjan Beniers (Vrijwilligerszaken) 
Reno Renders (Secretaris) 

 
Gerjan blijft wel actief in de vrijwilligerscommissie maar stopt als bestuurslid. 
Gerjan is niet aanwezig bij de vergadering maar wordt bedankt door de voorzitter voor zijn 
inzet in het bestuur. 

 
Reno wordt bedankt voor zijn inzet met een bos bloemen en een applaus door de leden. 

 

• Verkiesbaar: 
Niemand 

 
Het bestuur van ASV’33 heeft nu geen secretaris en doet een dringend beroep aan hun leden om 
zich te melden indien hier interesse voor is. Er moet nog besloten worden of er een opvolger in het 
bestuur wordt gezocht voor de functie van Vrijwilligerszaken. 
 

10. Verkiezing leden kascommissie 

Carrie van de Beek heeft het 2 jaar gedaan en treedt af. 
Erik Nooijen heeft het 1 jaar gedaan en zit ook volgend jaar in de kascommissie. 
Pieter van Brug schuift van reserve door naar de kascommissie. 
 
Henry Pieloor stelt zich beschikbaar als reserve. 
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11. Aandachtspunten komend jaar 

Toelichting op de aandachtspunten voor het komend jaar wordt gegeven door Hans van Asten.  
Aandachtspunten: 

• Verhogen kwaliteit van de voetbalopleiding van de jeugd door aanstellen 2 technische 
coördinatoren 

• Invoering vrijwilligerswerk bij de jeugd vanaf JO17 tot en met senioren, denk aan 
scheidsrechterstaken, assisteren bij jeugdtrainingen 

• Verder uitwerken van afspraken en spelregels die voor (jeugd-)leiders van belang zijn 

• Continueren nieuwe activiteiten, opening en afsluiting seizoen 

• Enquête uitgevoerd m.b.t. nevenactiviteiten, uitkomsten mogelijk doorvoeren in 
programmering door bijv. andere opzet carnavalsavond of periode-afsluiting 

• Enkele activiteiten op dinsdag- of donderdagavond in de kantine 

• Per jaar vier grote jeugdactiviteiten i.p.v. veel, versnipperde, kleinere activiteiten, 
aangestuurd door voetbalzaken jeugd 

• 2 x per jaar vervolg overleg alle commissies binnen ASV’33 

• Verkiezing vrijwilligers van het seizoen continueren 

• Opnemen van vrijwilligers in Sportlink 

• Verhogen aantal clubscheidsrechters en weer opleiden tot scheidsrechter 

• Verduurzaming door aansluiting bij De Groene Club (founded by KNVB) 

• Rabobank heeft zich voor 3 jaar verbonden aan ASV’33 als hoofsponsor, waarbij sponsorgeld 
ten goede dient te komen aan een duurzaam doel. De aansluiting bij De Groene Club past bij 
deze samenwerking. 

12. De groene club 

ASV’33 wil de energiekosten omlaag brengen en gaan werken aan duurzaamheid samen met nieuwe 
hoofdsponsor Rabobank. 
 
Daarom is er besloten om aan te sluiten bij ‘De groene club’, een initiatief van de KNVB. De groene 
club gaat ASV’33 helpen bij het verduurzamen. 
 

• Vraag van Erik Nooijen: Ik mis Laarbeek Verenigt in het verhaal m.b.t. duurzaamheid. Hier zijn 
ook samenwerkingen mogelijk en de gemeente zit hier aan tafel. 

o Antw: Er zal samenwerking gezocht worden binnen Laarbeek Verenigt. 
 

13. Verzoek goedkeuring investering 

Er zullen investeringen gedaan moeten worden om te verduurzamen. Denk hierbij aan LED 
verlichting en/of zonnepanelen. 
 
Het bestuur vraag daarom goedkeuring aan de leden om tot maximaal  30.000 euro te mogen 
investeren. Mocht dit bedrag hoger uitvallen dan wordt er opnieuw goedkeuring aan de leden 
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gevraagd. 
 
Goedkeuring wordt verleend middels een applaus. 
 

14. Rondvraag 

 

• Koen Savelkouls : Doorstroming jeugd naar senioren: Hoe ziet de uitstroom van de jeugd naar 
de senioren er komende seizoen uit? 

o Antw: Afgelopen jaar veel doorstroom van de jeugd naar de selectie, waardoor de 
selectie groot genoeg werd voor 3 teams. Na de winterstop wordt er gekeken hoe de 
doorstroming er volgend jaar uit ziet. Er wordt onderkend dat dit goed begeleid moet 
worden.  
  

• Heino Raaijmakers: Is het mogelijk om de teamfoto’s te maken tijdens de eerste 
thuiswedstrijd van de teams i.p.v. tijdens de seizoenopening? 

o Antw: Dit is in het verleden al geprobeerd en dat was niet altijd een succes. We 
nemen de suggestie mee in de overweging voor het volgend seizoen. 

 

• Heino Raaijmakers: Wij mogen als vereniging ASV’33 trots zijn op scheidsrechter Stan 
Teuben. Kan hier meer aandacht voor komen in de kantine d.m.v. bijvoorbeeld een plakkaat 
of shirt? 

o Antw: Goede suggestie. Wordt meegenomen. 
 

• Heino Raaijmakers: De jeugd traint veelal op maandag en woensdag. Dan is de kantine dicht 
en dat is prima. Is het wellicht mogelijk om een frisdrank automaat bij de kleedlokalen te 
zetten zodat spelers tegen betaling toch een blikje drinken kunnen krijgen? 

o Antw: Er zijn zorgen over het weggooien van de blikjes onderweg maar het wordt 
besproken in het bestuur. 

 

• Mark van Wetten: Is de investering van 30.000 al meegenomen in de begroting? 
o Antw: Nee. Er moest eerst goedkeuring voor komen en het is ook nog onduidelijk wat 

het exacte bedrag gaat worden.  

15. Sluiting 
 

Hans van Asten bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Namens het bestuur, 
bedankt voor de prettige samenwerking. 


