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Notulen van de algemene jaarvergadering van VV Alem, gehouden op 30 

oktober 2022 in de kantine van VV Alem. 

 

1. Opening 

Tonny van Lent opent om 21.30 uur de vergadering. Hij heet iedereen van 

harte welkom, met name de ereleden Cor Steenbekkers en Jos van Boxtel. 

De voorzitter zegt in zijn openingswoordje dat we met de twee 

coronajaren een lastige tijd hebben gehad. Maar hij is er trots op dat alle 

leden hun contributie gewoon hebben doorbetaald en ook onze sponsoren 

hebben netjes aan hun verplichtingen voldaan. Tonny staat ook stil bij het 

overlijden van eerste elftalspeler Nick de Leeuw, bijna een jaar geleden. 

Dat heeft er heel diep ingehakt bij onze vereniging. 

 

2. Presentielijst 

Inclusief bestuur zijn er 77 leden aanwezig. Er zijn 11 afmeldingen. 

 

3. Notulen jaarvergadering 21 november 2019.   

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag  

Piet van Boxtel geeft met behulp van een mooie diapresentatie een 

chronologisch overzicht van de afgelopen drie jaren 2019 t/m 2022 i.v.m. 

corona. Het verslag wordt met applaus ontvangen. 

 

5. Financieel verslag 

Penningmeester Gerard van Groeningen geeft aan de hand van een 

diapresentatie uitleg over de financiën van de afgelopen drie seizoenen. 

Mede door de coronasubsidie van de overheid én de doorbetaling van 

contributies en sponsorgelden is onze vereniging financieel gezond uit deze 

moeilijke periode gekomen.   

We verwachten de komende jaren wel lastenstijgingen i.v.m. inflatie en 

stijging energieprijzen. Maar onze financiële positie is gezond en we 

hoeven dan ook géén contributieverhoging door te voeren. 

 

Tim Hanegraaf stopt met de sponsorcommissie en ondersteuning 

financiën. Tim wordt bedankt voor zijn deskundige inzet van de afgelopen 

jaren. Yorick van Groeningen zal de taken van Tim overnemen. 

De voorzitter dankt Gerard voor zijn voortreffelijke werk. 

 

6. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit: Gijs Sars, Ilse van Hezik en Jens 

Steenbekkers. 
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Ilse van Hezik en Jens Steenbekkers doen verslag over de bevindingen. Ze 

geven aan uitermate tevreden te zijn over de wijze waarop Gerard de 

financiën beheerd.  

 

7. Benoeming kascommissie 

Dezelfde drie mensen vormen ook volgend jaar de kascommissie. 

 

8. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Tonny van Lent, Niels Steenbekkers en 

Gerard van Mook. 

Er zijn geen tegenkandidaten dus de drie bestuursleden worden 

automatisch herkozen. 

 

9. Voortgang verduurzaming sportcomplex 

Rick Leerintveld geeft uitleg over de verduurzaming van het sportcomplex. 

Hij geeft o.a. uitleg over de aanschaf van zonnepanelen. I.s.m. Coen de 

Leeuw en Martijn Leerintveld is uitgezocht dat de zonnepanelen voor onze 

club erg aantrekkelijk zijn. Er worden 22 panelen gelegd. We zullen 

trachten om de kosten te beperken door subsidie aan te vragen en de BTW 

terug te vorderen. 

 

10. Mededelingen 

• De kascommissie heeft in bijzijn van penningmeester Gerard van 

Groeningen en secretaris Gerard van Mook weer 10% uitgeloot. 

De obligatiehouders hebben inmiddels bericht ontvangen van hun 

uitloting.  

• Op 8 januari 2023 zal onze nieuwjaarsreceptie worden gehouden. 

• Het plan is om ergens in de maand januari onze draaimiddag te 

houden. 

• Trainer Ben Hoek gaat ons volgend seizoen verlaten. 

 

 

11. Rondvraag 

• Jelle Bogers: Vraag over zonnepanelen. Wat gebeurt er als een bal 

op de zonnepanelen komt.  

Antwoord: Met de aanschaf is hier rekening mee gehouden. De 

panelen die gebruikt worden kunnen daar tegen. 

• Sten van Boxtel: vraag over de draaimiddag. Er is vaak een 

beperkte groep van dezelfde mensen aanwezig die veel loten kopen, 

zo wordt het meestal een dure aangelegenheid. Het zou fijn zijn als 

er meer mensen aanwezig zijn.  

Antwoord: Dat probleem onderkennen wij. Daarom wordt de 

draaimiddag nu ook verplaatst naar januari i.p.v. de toch al dure 

decembermaand.  
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• Jos van Boxtel: Wellicht is het een idee om de draaimiddag een 

thema te geven. Bijvoorbeeld dat de opbrengst bestemd is voor de 

aanschaf van zonnepanelen. 

• Verder geeft Jos de complimenten aan het bestuur. Alles reilt en 

zeilt voortreffelijk. Het complex ligt prachtig bij. Jos is trots op onze 

club! 

 

• Lars Steenbekkers: er hangen nu twee verschillende netten op het 

hoofdveld. Wordt daar nog iets aan gedaan? 

Antwoord: De klacht wordt bekeken en bezien of er vervangen kan 

gaan worden. 

 

• Kantinebeheerder Maria geeft aan dat ze graag dimmers op de 

verlichting wil. Dat geeft meer sfeer. 

Antwoord: Er zal worden bezien of er dimmers geplaatst kunnen 

worden. 

Tonny geeft het beheer grote complimenten voor de wijze waarop 

de kantine beheerd wordt. 

 

• Piet van Boxtel brengt de WK-poule nog even onder de aandacht. 

 

• Peter van Boxtel (Fzn) geeft complimenten aan onze groenploeg die 

elke maandag in weer en wind klaarstaan voor onze club. Deze 

vrijwilligers zijn wel veelal op leeftijd. Het zou fijn zijn  als er wat 

nieuwe mensen konden aansluiten. 

 

12. Sluiting 

Voorzitter Tonny van Lent bedankt iedereen die meewerkt om onze mooie 

vereniging in stand te houden. Daarna sluit hij de vergadering. 

 

 

 

Notulist Gerard van Mook 

 

 

 

 

 


