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Algemene ledenvergadering ASV’33  
 

Hierbij nodigen wij alle leden van ASV’33 uit voor onze 88e algemene ledenvergadering die 

gehouden zal worden op maandag 1 november 2021 in de kantine van ASV’33. Aanvang 20.00 

uur. 
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1. Agenda 88e algemene ledenvergadering 
 
1. Opening door de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

3. Notulen 87e algemene ledenvergadering d.d. 26 april 2021 

4. Jaarverslagen 

5. Financieel verslag boekjaar 2020 – 2021 

6. Verslag kascommissie 

7. Begroting seizoen 2021 – 2022 

8. Contributie + consumptieprijzen  

9. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar: 

• Adrie van der Vleuten (voetbalzaken)         

Kiesbaar: 

• Joery Driessen (secretaris) 

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen worden gesteld tot 48 uur voor aanvang van de 

vergadering bij de secretaris, op een lijst voorzien van de handtekening van minimaal 10 

leden. 

10. Verkiezing leden kascommissie 

11. Bijzonderheden vanuit de commissies 

• Financiële zaken 

• Voetbalzaken 

• Wedstrijdzaken 

• Sponsoring 

• PR/Communicatie 

• Accommodatiebeheer 

• Nevenactiviteiten 

• Vrijwilligerszaken  

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Afmeldingen kunnen via e-mail verstuurd worden naar secretariaat@asv33.nl of kan doorgegeven 

worden aan een van de bestuursleden. 
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2. Verslag 87e algemene ledenvergadering 
 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

Hans van Asten opent de vergadering om 20.00 uur verwelkomt iedereen op deze unieke 

jaarvergadering. De eerste, en hopelijk laatste, online vergadering in de historie van ASV ‘33. 

Eigenlijk had deze in november moeten plaatsvinden. Maar vanwege de coronamaatregelen heeft het 

bestuur de jaarvergadering een aantal keren opgeschoven in de hoop dat deze toch in de kantine kon 

plaatsvinden. Uiteindelijk bleek dit ijdele hoop en was het niet langer verantwoord de datum verder 

op te schuiven. Daarom werd besloten om de algemene ledenvergadering dan maar online te houden.  

 

2. Ingekomen stukken/mededelingen:  

Geen vragen en/of opmerkingen. 

 

3. Notulen 86e algemene jaarvergadering d.d. 4 november 2019 

Geen vragen en/of opmerkingen . 

 

4. Jaarverslagen 

Het afgelopen jaar in korte feiten: 

* Sportpark is voortaan rookvrij op momenten dat jeugd aan het trainen of voetballen is. Dit gaat goed 

en is goed bevallen. Dit wordt gecontinueerd. 

* Alle actieve leden vanaf JO17 t/m senioren doen vrijwilligerswerk, zoals scheidsrechtertaken, 

assisteren van jeugdtrainingen, kassa en loten verkopen.  Zover dat corona dit mogelijk heeft gemaakt 

is dit gebeurd en goed bevallen. Dit wordt voortgezet. 

* Organisatie voetbalzaken jeugd is versterkt door het aanstellen van technische coördinatoren. Hier 

zijn we erg tevreden over. Er is goed gewerkt, goed afgestemd en organisatie verloopt prima. Het 

werkt goed dat leiders en trainers weten waar ze terecht kunnen met vragen e.d. 

* Enkele keren per jaar horizontaal overleg met vertegenwoordigers van alle commissies verloopt 

naar wens. 

* Realisatie van LED-verlichting op trainingsveld en B-veld. 

* Besloten om per seizoen 4 grote jeugdactiviteiten i.p.v. veel versnipperde , kleinere activiteiten 

wordt voortgezet. Dit gebeurd altijd in overleg met voetbalzaken jeugd. Helaas door corona geen 

activiteiten kunnen laten plaatsvinden. Wordt opgezet zodra er weer wat mogelijk is. 

* Per 01-01-20 zijn de prijzen voor bier en fris met € 0,10 verhoogd. 

* Einde van het seizoen is er een nieuwe muziekinstallatie aangeschaft voor binnen en buiten. 

* Na 8 maart werden alle competities, vanwege corona, door de KNVB beëindigd; geen kampioenen 

en degradanten. 

* Vanaf begin mei mocht de jeugd weer trainen, senioren aangepast vanaf juni. 

* Grote clubactie bracht veel geld op voor de vereniging. Leden die de meeste loten hebben verkocht 

zijn hiervoor beloond. De grote clubactie heeft € 2.600,00 opgebracht. 

*  Arno Methorst werd aangesteld als hoofdtrainer voor seizoen 2020-2021. 

*  Marnic Aarts werd aangesteld als assistent trainer voor seizoen 2020-2021. 
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5. Financieel verslag boekjaar 2019-2020: 

Toelichting is gegeven door penningmeester Marianne van der Stappen. Omdat de oude 

muziekinstallatie kapot ging, is een nieuwe geluidsinstallatie van € 15 000 aangeschaft welke op de 

balans in de activa is opgenomen.  

De drie belangrijkste inkomstenbronnen voor de vereniging zijn contributie, sponsorgelden en 

kantine-omzet. Mede dankzij onze trouwe leden en sponsoren is alleen onze kantine omzet lager dan 

verwacht door Corona. De voorzitter bedankt de leden en sponsoren voor de ontvangen steun. Echter 

ook de kosten zijn flink lager dan begroot, zoals personeels-, huisvestings-, wedstrijd- en 

inkoopkosten. Daarnaast hebben we een beroep gedaan op de Corona regelingen wat ertoe heeft 

geleid dat we het seizoen 2019-2020 toch met een positief resultaat konden afsluiten. 

Conclusie is dat ASV ’33 financieel gezond is. 

 

6. Verslag kascommissie 

Erik Nooijen en Pieter van Brug hebben de kas gecontroleerd. Nadat de nodige kritische vragen goed 

werden beantwoord waren ze tevreden. 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 2020-2021 

Deze begroting is al gemaakt in september. Op dit moment zijn deze cijfers dus al achterhaald door 

Corona. 

 

8. Contributie + consumptieprijzen 

Contributie: geen verhoging. 

Consumptieprijzen: geen verhogingen. 

 

9. Verkiezing bestuursleden: 

Aftredend en herkiesbaar zijn Marianne van der Stappen (penningmeester) en Frank Nooijen 

(wedstrijdzaken). Beiden worden middels een applaus herkozen door de leden. 

 

10. Verkiezing leden kascommissie: 

Erik Nooijen en Pieter van Brug zijn beiden 2 jaar lid geweest van de kascommissie. Henry Pieloor 

was reserve en zal komend seizoen mede de kas controleren. Koen Vervoort meldt zich aan als 

nieuwe kandidaat en Kai Vervoort is reserve kandidaat. 

 

11. Bekrachtiging van benoeming lid van verdienste: 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Frans Coppens gehuldigd tot lid van verdienste met een oorkonde en 

bloemen, maar dit moest nog officieel bekrachtigd worden in deze algemene ledenvergadering. Er 

volgt een applaus. 

 

12. Bijzonderheden vanuit de commissies 

Aandachtspunten voor het komende jaar: 

* Doorgaan met vrijwilligerswerk bij de jeugd JO17 t/m senioren. 

* Continueren nieuwe (jeugd)activiteiten, opening en afsluiting seizoen. 

* Selectie gaat komende seizoen spelen in de nieuwe outfit van ASV'33. 
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*  Marianne volgt de mogelijkheden/regelingen om gebruik te blijven maken van de aangeboden 

steunmaatregelen van overheid voor sportverenigingen. 

* Ontwikkelen van een duidelijk inschrijfformulier en standaard e-mailbericht met informatie voor 

nieuwe leden/ouders. 

* Verder verduurzaming sportpark in overleg met de gemeente Laarbeek, zoals ledverlichting 

kleedkamers en zonnepanelen, energiescan voltooien. 

* Aanvragen BOSA-subsidie. 

* Grote clubactie organiseren. 

* ASV zoekt nog steeds een secretaris hoofdbestuur. 

* Binnen verschillende commissies (sponsoring, PR, vrijwilligerszaken, hoofdbestuur) zijn nog enkele 

vacatures, die moeten worden opgevuld. 

We willen de structuur en levensvatbaarheid van ASV'33 op peil houden, en dat kunnen we niet 

zonder extra hulp! Alle kleine beetjes maken een groot geheel! 

Wil je iets betekenen voor de club, dan ben je van harte welkom je te melden ! 

 

13. Rondvraag: 

Ruud van de Weijer:  

* Volgens hem wordt de regel het portpark rookvrij te houden niet altijd nageleefd en geeft aan dat er 

betere controle nodig is. 

* Ruud geeft ook de tip of het een idee zou zijn om de (grote) functie secretaris te verdelen over 2 of 

meer personen. 

* Ruud geeft de complimenten aan de commissie voor de voetbalwedstrijden die in deze corona tijd 

georganiseerd worden voor de jeugd ! Erg leuk ! 

Coen Vervoort: 

Coen stelt de vraag hoe het zit met de afdracht aan de KNVB per lid. Marianne geeft aan dat de 

KNVB deze afdracht voor het laatste kwartaal van 2019/2020 heeft kwijtgescholden en dat deze regel 

ook verlengd is naar 2020/2021. 

 

14. Sluiting: 

Hans sluit deze ongebruikelijke en onpersoonlijke jaarvergadering af, met een optimistische kijk naar 

het einde van dit seizoen. En alle leden worden enorm bedankt voor hun solidariteit naar hun club 

ASV'33 in deze corona tijd! 
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3. Algemeen jaarverslag ASV’33 seizoen 2020-2021 
 

Per september 2020, bestond onze vereniging uit 578 leden, bestaande uit 440 actieve leden en 138 

rustende leden.  

 

Aan de competitie 2020-2021 werd deelgenomen door 7 seniorenteams, een damesteam, een 

veteranenteam en 17 jeugdteams. Daarnaast waren er nog veel kinderen lid van de Mini’s. Deze 

namen niet deel aan een competitie. 

 

Het bestuur bestond uit de volgende personen: 

Functie/Commissie Naam 

Voorzitter  Hans van Asten 

Secretaris vacant  

Penningmeester  Marianne van der Stappen 

1e commissaris Wedstrijdzaken Frank Nooijen  

2e commissaris Sponsoring Rob Kerkhof 

3e commissaris PR/Communicatie Bart van Zundert 

4e commissaris Accommodatiebeheer Marthie van Alem  

5e commissaris Vrijwilligerszaken vacant 

6e commissaris Nevenactiviteiten Hans van Asten 

7e commissarisTechnische zaken Adrie van der Vleuten 

 

 

 

COVID-19  
Het seizoen 2020-2021 was zeer bijzonder en ontzettend kort.  

Eind september werden nieuwe corona maatregelen afgekondigd. We konden wel blijven sporten, 

maar wel werden extra beperkingen gesteld. Ouders en supporters mochten bijvoorbeeld niet meer op 

het sportpark komen en de kantine ging dicht. In het weekend van 10/11 oktober werden de voorlopig 

laatste competitiewedstrijden gespeeld. Uniek was dat de wedstrijd tussen de eerste elftallen van ASV 

’33 en Bruheze thuis rechtstreek kon worden gevolgd via een livestream.  

T.g.v. fors oplopende coronabesmettingen werden half oktober nieuwe maatregelen aangekondigd, 

die veel impact hadden op het amateurvoetbal. Boven de 18 jaar mocht alleen individueel worden 

gesport of in teamverband met max 4 personen, alle amateurcompetities werden stilgelegd (dus ook 

die van de junioren). Sportkantines, douches en kleedkamers werden gesloten. 

Dit betekende voor ASV’33 dat er voor de senioren geen trainingen en wedstrijden meer waren. 

Kinderen tot 18 jaar mochten sporten in teamverband; onderlinge wedstrijden met team van eigen 

club waren toegestaan. De commissie voetbalzaken jeugd vond andere creatieve oplossingen om onze 

jeugdspelers te laten voetballen, zoals een spellencircuit en een onderlinge competitie. Andere 

activiteiten, zoals de jeugdtoernooien en het jeugdkamp, konden helaas niet doorgaan.  

Vanaf 3 maart mochten personen tot en met 26 jaar weer samen buiten sporten. Voor ASV’33 

betekende dit dat seniorenleden tot en met 26 jaar weer in groepsverband mochten trainen. 
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Eind mei kwamen er weer een aantal versoepelingen. Hierdoor kon in juni worden gestart met de 

KNVB Regiocup voor onze jeugdteams t/m JO17-. Onze jeugdspelers konden daardoor op de valreep 

toch nog diverse wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen. 

Uiteindelijk werd de competitie niet meer hervat, dus waren er geen kampioenen, promovendi en 

degradanten.  

De senioren moesten lang wachten tot ze weer het veld op konden. In de maand juni werden 

onderlinge wedstrijden gespeeld. Omdat het mooi weer was en de kantine weer open mocht, eindigde 

het seizoen zo toch nog sportief en gezellig. 

 

 
 

 

Jaarvergadering ASV’33 
Maandag 26 april 2021 vond de 87e algemene ledenvergadering van ASV’33 plaats, ruim vijf 

maanden later dan normaal. Vanwege de coronamaatregelen had het bestuur de jaarvergadering een 

aantal keren opgeschoven in de hoop dat deze offline kon plaatsvinden. Dit was echter onmogelijk, 

waardoor uiteindelijk werd besloten om de algemene ledenvergadering dan maar online te houden. 

 

 

Grote Club Actie 
 

Ondanks corona werd De Grote Club Actie een groot succes. Dankzij kartrekker Gerjan Beniers en de 

actieve inzet van alle lotenverkopers was de opbrengst toch nog ruim € 2.000,-. Hiermee kon nieuw 

materiaal voor de jeugd worden aangeschaft, zoals nieuwe doeltjes, ballen en hesjes. 
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Johan Verschuuren 
In januari kwam het trieste nieuws dat Johan Verschuuren was overleden. Johan was een zeer 

gewaardeerd lid, een echte ASV-er. Als bestuurslid en hoofdleider van de jeugd zette hij zich 

jarenlang in voor onze vereniging. 

Johan bezocht nog regelmatig ons sportpark en was altijd aanwezig bij de thuiswedstrijden van ons 

eerste elftal. We zullen hem missen! 

 
 

Kantine 
 

Het beheer van de kantine was in handen van Yvette Dapperens en Mark van Wetten, met hulp van 

Fleur. Yvette en Mark hebben aangegeven na het komende seizoen te stoppen. Ze hebben beide een 

drukkere baan gekregen waardoor het niet meer goed te combineren is. ASV ’33 moet dus op zoek 

naar goede vervangers en dat zal niet meevallen. 
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Verduurzaming sportpark 
 

Onze vereniging was, in het kader van duurzaamheid, al enige tijd bezig de mogelijkheden voor LED-

verlichting te onderzoeken. Mede door kartrekker Rob Kerkhof is het hele proces, in samenwerking 

met ELI en Mariahout, succesvol verlopen. In de wintermaanden is LED-verlichting op het B-veld 

geïnstalleerd en daarna ook op het trainingsveld. Dit was een flinke investering, maar deze zal 

zichzelf de komende jaren terugverdienen door de veel lagere energiekosten. 

Het onderhoud van de kleedaccommodatie en het sportpark werd weer verricht door onze VUT club. 

Dagelijks zijn zij vanaf 8.30 uur actief, waardoor ons sportpark er het hele jaar door zo fantastisch 

uitziet. 

 

 

Vrijwilligers 

 
ASV’33 beschikt over ruim 170 vrijwilligers, die allemaal, in welke vorm dan ook, veel betekenen 

voor ASV’33 omdat zonder hen onze vereniging nooit kan functioneren. 

De verkiezing van de vrijwilliger van het jaar en de feestelijke bedankavond voor alle vrijwilligers 

konden, voor het tweede jaar op rij, niet doorgaan t.g.v. de coronamaatregelen. 

 

 

Jubilarissen 

 
Ook de traditionele nieuwjaarsreceptie, die gepland stond op zondag 3 januari 2021 kon niet 

doorgaan. Eigenlijk zouden de volgende jubilarissen worden gehuldigd: 

• 25 jaar lid: Harrie Manders, Inge Loomans, Kailey Gruijters, Reno Renders, Stijn van Dinther. 

• 40 jaar lid: Anny Gruyters Kuppen. 

• 50 jaar lid: Erick Klomp, Toon van Zundert, Wim van Rixtel. 

• 60 jaar lid: Cor van Dijk. 

• 70 jaar lid: Toon van de Boogaard. 

Natuurlijk zullen zij op een later tijdstip alsnog in het zonnetje worden gezet. Dit zal gebeuren tijdens 

de Nieuwjaarsreceptie van 2 januari 2022. 
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Seniorenteams 
 

Arno Methorst (zie foto hieronder) was in het seizoen 2020-2021de nieuwe hoofdtrainer, geassisteerd 

door Theo van den Boogaard en Marnic Aarts. Doordat de competitie al begin oktober stopte, konden 

zij zich niet echt manifesteren. Hopelijk gaat dit in het seizoen 2021-2022 wel gebeuren.  

Theo van den Boogaard stopt helaas als assistent trainer. De vereniging zal hem zeker gaan missen. 

 

 
 

De begeleidingsstaf bestond verder uit: 

Frank Nooijen; leider/verzorger 1e elftal 

Carrie van de Beek: grensrechter 1e elftal 

Hein van de Laar: assistent trainer 1e elftal 

 

De begeleiding van de seniorenteams was in het seizoen 2020-2021 als volgt 

  

Team Naam 

Leider 1e elftal Frank Nooijen 

Leider 2e elftal Marnic Aarts 

Leider 3e elftal Tim Verbakel 

Leider 4e elftal John van Hout 

Leider 5e elftal Peter Raymakers 

Leider 6e elftal Koen Savelkous  

Leider 7e elftal Rob Kerkhof 

Leider veteranen Adrie van Rosmalen 

Trainer/coach  dames  

Leidster dames  

 

Coen Relou + Willem van den Hoeff 

Anke van Asten +  

Mandy Rendering-van den Heuvel  

     Grensrechter 1e elftal Carrie van den Beek 

Grensrechter 2e elftal Tom van den Heuvel 

Verzorger 1e elftal Frank Nooijen 
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Zoals eerder aangegeven is de competitie, vanwege de maatregelen m.b.t. corona, 10/11 oktober 

gestopt en zijn er geen eindstanden van het seizoen 2020-2021. 

Helaas gaat het damesteam komend seizoen niet verder. Ondanks verwoede pogingen van de dames 

zelf, trainers en bestuur is het niet gelukt om nieuwe speelsters aan te trekken. Doordat enkele dames, 

door andere verplichtingen zoals werk, noodgedwongen moesten stoppen, waren er te weinig dames 

over om in het nieuwe seizoen met een volwaardig damesteam aan de competitie deel te nemen. We 

zullen de dames echt gaan missen, niet alleen door hun enthousiasme op het veld, maar zeker ook in 

de kantine. Hun aanwezigheid zorgde altijd voor een bijzondere, gezellige sfeer. 

 

 

Juniorenteams 
 

Het seizoen 2020-2021 deed ASV’33 met 17 jeugdteams mee aan de competitie.  

Ook bij de jeugd werden alle competities begin oktober beëindigd. De competitie werd helaas niet 

meer hervat en ook werden alle jeugdtoernooien noodgedwongen afgelast. Ook het jeugdvoetbalkamp 

kon helaas niet doorgaan. 

 

 
 

 

Aan het einde van dit verslag rest mij, namens het bestuur, nog om iedereen te bedanken die zich op 

wat voor manier dan ook heeft ingezet voor ASV’33 in het afgelopen seizoen. 

 

 

Hans van Asten 

Voorzitter ASV’33 
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4. Jaarverslag veteranen ASV’33 seizoen 2020-2021 
 

0,5 jaarverslag veteranen ASV’33 seizoen 2021  

 

Door Hans werd gevraagd om zoals gebruikelijk jaarlijks een verslag op te maken. Op zich niets 

vreemds, maar nog steeds wel het besef dat we een rare periode achter de rug hebben en die ook nog 

niet is afgesloten. Een terugblik vanaf de laatste algemene jaarvergadering (het lijkt nog zo kort 

geleden) leert ons hoe uniek en bijzonder deze periode was. 

 

Met name uniek was de digitale algemene jaarvergadering van ASV’33 die uiteindelijk op 26 april 

2021 plaatsvond. De beleving is dan toch net wel anders als we gewend zijn en hopelijk was het een 

eenmalige noodoplossing. Ondanks dat het veteranenbestuur het belang van een jaarvergadering zeker 

niet onderschat heeft het bestuur na wijs beraad  besloten de ‘eigen vergadering’ niet online te doen en 

een jaartje op te schorten.  

In december 2021, is de aanname, dat we deze bijeenkomst, waarbij vooral ook de ‘na-vergadering’ 

heel belangrijk is, weer plaats kunnen laten vinden. 

 

Maar hieronder dan een verslag : 

In mei dan toch eindelijk licht aan de horizon. Er mag weer in teamverband worden gesport, echter 

nog zonder supporters. Een aantal ijverige voetbalveteranen namen de handschoen op en er werden 

wat onderlinge partijen afgewikkeld. Trouwe supporters lieten zich niet afschrikken en werden in het 

‘biggetjesbos’ gespot. 

 

In juni werden de teugels weer wat meer losgelaten en op 26 juni werd een onderlinge wedstrijd, weer 

in aanwezigheid van supporters (hoera), met de dames van ASV’33 gespeeld. Dit om op een leuke 

manier het stoppen van de voetbalactiviteiten van de seniorendames op te luisteren. Het werd een 

gezellige en lange middag…., waarbij speciale dank (mede namens Toine V.) aan Wim Wich voor 

zijn ongeëvenaarde bakkunsten aan de barbecue.  

 

In juni maakten onze kantinebeheerders Mark en Yvette bekend na dit seizoen te stoppen. Wij als 

veteranen snappen dat Mark zich weer volledig wil gaan richten op zijn voetbalactiviteiten. Dus 

Mark, dat wordt weer een volledige wedstrijd aan de bak. 

 

Nieuws van het voetbalfront in het jaar 2021. 

Hans Beekmans heeft besloten om zijn voetbalcarrière te beëindigen. Zoals een goed veteraan 

betaamt heeft hij zelf ook weer gezorgd voor nieuwe aanwas. Om de niet misselijke opdracht om 

Hans op te volgen is namelijk Frank Beekmans toegetreden tot het keurkorps van de veteranen. Naast 

Frank zijn de veteranen er in geslaagd om nog een drietal versterkingen aan te trekken. Namelijk 

Driek Wijs, Peter Raymakers en Erik Wich. Dat brengt het totaal aantal (inclusief de rustende) op 72 

veteranen, waarvan er 24 op de spelerslijst staan.  

Met deze versterkingen zijn de veteranen als een raket uit de startblokken vertrokken in het nieuwe 

seizoen. Op het moment van schrijven werd één nederlaag geleden van een tegenstander met veel 

routine, maar voor de rest louter overwinningen op gerenommeerde tegenstanders, die allen met een 

nederlaag en kater naar huis werden gestuurd. 
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ASV’33          Blz. 14 van 14 

 

 

Dat het veteranenvoetbal nog steeds leeft bij ASV’33 mag blijken uit het totaal aantal leden van 

inmiddels 72, dat historisch gezien een record is. 

 

Tot slot mag zeker niet onvermeld blijven de bijdrage die onze sponsor ‘Cosentino’ onlangs aan ons 

schonk. Voor een ieder van de actieve veteranen werd een prachtige spelerstas beschikbaar gesteld. 

Reden te meer om de activiteiten van deze onderneming op deze plek nog eens te noemen. 

‘Cosentino’ is een toonaangevend bedrijf dat op verantwoorde wijze hoogwaardige en innovatieve 

oppervlakken voor de architectonische en designwereld ontwerpt. Bent u nieuwsgierig : kijk even op 

de site van dit bedrijf. 

 

Dit was het voor dit jaar.  

Bedankt voor uw aandacht en blijf gezond. 

 

Harold van Bommel, Secretaris Veteranen ASV’33  

 

 

 


