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SV JULIANA ‘31 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

6 oktober 2021 

 
Aanwezig 

Jenny Boonzaayer, Patrick Bronstijn, Gert-Jan de Bruijn,  Carla Goossens, Koos Groenen, Joost Heijnen, 

Loek Heijnen, Peter van Heijnsbergen, Harald van Hoorn, Henry Jansen, Frans Janssen, Tjipke Lemain, 

Ferry van de Logt, Marchel van Loveren, Maurice de Mandt, Matthee Moons, Lianne Muller, Frans 

Poelen, Paul Reintjes, Ron Remers,Theo Spanbroek, Koos Ubbink, Mariel Verhees, Jan Vissers, Theo de 

Wildt, Peter Wilting, Arjen Zwaag, Tanja Zwaag,  

 

Agenda: 

1. Opening. 

1.1. Berichten van verhindering 

2. Vaststelling notulen ALV d.d. 23 september 2020  

3. Jaarverslag 2020-2021 van de secretaris 

4. Jaarverslag 2020-2021 van de penningmeester 

5. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie 

6. Vaststelling contributie en  begroting 2021-2022 

7. Benoeming commissies en coördinatoren 

8. Bestuursverkiezing 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op de jaarvergadering in het jaar 

waarin de vereniging 90 jaar bestaat. Er zullen nog feestelijkheden worden ingepland om dit te vieren. 

En we hebben een jaarvergadering waarin, ondanks corona, geen overleden leden herdacht hoeven te 

worden. 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor wat zij in het afgelopen jaar hebben gedaan voor de club. 

Gelukkig kon de competitie normaal worden opgestart en zijn er weer activiteiten mogelijk. Er is deze 

zomer al een succesvolle rommelmarkt georganiseerd en het clubhuis is weer aardig vol op 

donderdagavond en op zaterdag en zondag.  

 

1.1.Bericht van verhindering 

Er is bericht van verhindering ontvangen van Gerard Jansen, Geert van de Logt, Richard Renkens, Martien 

te Riele, Carl de Vries en Henk Wienen. 

 

2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 23 september 2020    

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan notuliste Jenny Boonzaayer. 

N.a.v. de actiepunten:   

- Procedure bij afgelastingen: Joost Heijnen meldt dat op doordeweekse dagen – als er een veld niet 

gebruikt kan worden door slecht weer – er geschoven wordt naar meer teams op de kunstgras-

velden, maar dan blijkt vaak dat een team door het slechte weer niet komt spelen. Het zorgt 

eigenlijk zelden voor problemen. In voorkomend geval is Maik v.d. Broek bereid gevonden een 

veld te keuren, meestal zal dat om veld 6 gaan.  

- Opbrengst zonnepanelen: Lianne Muller heeft in een grafiek de stroomkosten 2016-2018 

weergegeven, de opbrengst van de zonnepanelen en de teruglevering van stroom van aug 2017 – 

augustus 2018. Voor de opbrengst krijgen we subsidie (15 jaar) en de teruglevering loopt via Pure 

Energy. Opbrengst/besparing was 3000 euro. Dat bedrag komt ongeveer jaarlijks terug. En we 

hebben een vast contract met Eneco tot 2023  
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3. Jaarverslag secretaris 2020-2021 

Carla Goossens wijst erop dat het door Lianne Muller gemaakte jaarverslag op de site staat, een mooi zeer 

lezenswaardig verslag van alle activiteiten in het afgelopen seizoen met foto’s van Matthee Moons. 

Jaarverslag wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.  

Met veel complimenten voor secretaris Lianne Muller.  

 

4. Jaarverslag penningmeester 2020-2021: balans en resultaatrekeningen 

Tanja Zwaag licht toe dat het sportief een slecht jaar was omdat er niet of nauwelijks gespeeld kon 

worden maar dat het financieel een uitstekend jaar was, omdat de club veel overheidssteun heeft gehad. 

Nog niet alle ontvangen subsidies zijn definitief vastgesteld, daarom staat een deel als reservering op de 

balans.  

Alle leden hebben gewoon contributie betaald en nagenoeg alle sponsoren hebben hun factuur betaald, 

waarvoor hulde!  

Loek Heijnen complimenteert de penningmeester vanwege het feit dat alle steunmaatregelen zijn 

aangevraagd en benut, dat moet veel werk zijn geweest. 

Doordat er ook zoveel mogelijk is bezuinigd op kosten, zoals (gedeeltelijke) stopzetting 

vrijwilligersvergoedingen, is er uiteindelijk een goed positief resultaat van € 62.446 geboekt.  

Bestuur heeft besloten dat alle seniorleden compensatie krijgen voor de contributie van seizoen 2020/21, 

te weten 100 euro of 60 munten, alle ondersteunende leden krijgen 10 munten. .  

Op een vraag van Frans Janssen antwoordt Tanja Zwaag dat we in totaal ca. 70.000 euro aan 

steunmaatregelen hebben ontvangen, waarvan 31.000 euro nog niet definitief is vastgesteld en evt. nog 

teruggevorderd kan worden. 

T.a.v. resultatenrekening: sponsorgelden zijn hoger omdat businessclubgelden zijn vrijgevallen.  

Overige opbrengsten bevat voornamelijk verkopen Marktplaats en oud ijzer, waarvoor hulde en applaus 

voor Paul Reintjes. Deze meldt dat hij dit samen doet met Koos, Marco en Lianne maar dat hij nog extra 

hulp nodig heeft voor Marktplaats. Oproep dus voor nieuwe vrijwilligers!  

Desgevraagd meldt Tanja dat de reden dat inkoop clubhuis minder is afgenomen dan de omzet is 

verminderd, is dat er door de geringe verkoop bier geen grote bonus van de brouwerij is ontvangen 

(20.000 minder dan vorig seizoen). 

Tanja Zwaag licht toe dat vergelijking resultaat met begroting geen zin heeft omdat de begroting was 

opgesteld op basis van grote onzekerheden.  

 

5. Verslag kascommissie/nieuwe kascommissie 

De jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Richard Renkens en Martien te 

Riele. In de verklaring van de kascommissie staat dat zij zich kan verenigen met het exploitatieresultaat en 

de jaarrekening en de balans. In een mail bedankt Richard Renkens, die vanavond helaas niet aanwezig 

kan zijn, Tanja voor haar jarenlange inzet als penning-meester. Zeker in tijden van crisis, zoals afgelopen 

1 ½ jaar, is een goede financiële bewaking van immens belang. Daar is ze volledig in geslaagd. Uiteraard 

met behulp van een goed anticiperend bestuur, coulante sponsoren en uiteraard onze leden. Dank 

daarvoor! 

Het voorstel de penningmeester décharge te verlenen wordt dan ook met applaus aangenomen, onder 

dankzegging  aan Tanja Zwaag voor de boekhouding en bedrijfsvoering in het afgelopen jaar. 

De kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 

In de kascommissie hadden zitting Richard Renkens en Martien te Riele. Richard is aftredend en Martien 

te Riele blijft lid.  Als nieuw lid  wordt Joost Kersten voorgedragen en door de vergadering benoemd. 

Er is nog een reservelid nodig. 

 

6. Contributie + Begroting 2021-2022 

Het bestuur heeft besloten de contributie komend seizoen niet – zoals gebruikelijk - te verhogen met het  

indexeringspercentage consumentenindex.  

Tjipke Lemain waarschuwt dat dit “verlies“ nooit meer ingehaald kan worden.   

Het bestuur is zich hiervan bewust maar acht dit verantwoord, gezien de gezonde financiële situatie van de 

club. Dit is eenmalig, volgend jaar wordt de contributie weer met het indexeringspercentage verhoogd. 

De voorliggende begroting gaat qua inkomsten en uitgaven weer uit van een “normaal” jaar.  

Er heeft al een rommelmarkt plaatsgevonden in juli, was erg succesvol. De nog definitief vast te stellen 

overheidssubsidies zijn bij inkomsten meegenomen.  
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Financiële kosten worden lager doordat het bedrag aan leningen lager wordt door aflossingen en de lagere 

overeengekomen rente. Algemene kosten zijn verhoogd doordat er een bedrag van 20.000 euro is 

gereserveerd voor de viering van het 90 jarig jubileum. De 1
e
 uitgaven zijn gedaan: jubileum bierviltjes! 

Begroting komt uit op een positief resultaat van € 2779 

Leden gaan akkoord met de voorgestelde contributie en begroting.  

 

7. Benoeming commissies en coördinatoren 

De navolgende samenstelling wordt door de vergadering vastgesteld. 

a. commissies onder voorzitter  

- Arbo & Veiligheid: Joost Kersten (coördinator), Koos Ubbink, Marchel van Loveren, Edwin 

Willemsen, Boudewijn van de Wetering, 

- Communicatie, Marketing & Voorlichting:  Ingrid van Dreumel (coördinator), Ferrie van de 

Logt (Schietschijf), Matthee Moons (fotograaf, schietschijf) Henry Jansen (site), Lianne 

Muller (Stoofpraat, site), Hermien Winkelhorst, Mireille Nova  

- Supporters-en Activiteitencommissie: Elske de Wildt (coördinator),  Eugene Vissers, Hedwig 

van het Klooster,  Milou Duijghuisen, Manon Bouman, Amber Muis, Astrid van Haaren 

- Sponsorcommissie: Twan Konings (voorzitter), Sven Zegers, Peter Wilting, Henry Jansen + 

vacatures 

b. commissies onder secretaris en penningmeester: 

- Vrijwilligers-, verenigingscommissie: Johan Kerkhof (coördinator), Tjipke Lemain, Marije de 

Witte, Edwin Willemsen 

- Vrijwilligers, welkomscommissie: Veronique Slenders (coördinator), Harald van Hoorn, 

Maurice de Mandt, Herco Anema 

- ledenadministratie: Matthee Moons  

- contributie-inning: Ron Remers   

            c. commissies onder bestuurslid Voetbalzaken  

 -    Commissie Voetbal zaken: Harald van Hoorn (voorzitter), Patrick Bronstijn (coördinator 

senioren + JO19, vacature coördinator JO17 (wnd Harald van Hoorn), Roy Eggenhuizen (JO15 + 

JO13 coördinator), Roy Vissers (JO12, 11-coördinator), Maurice de Mandt (JO 10,9,8,7,6 

coördinator), Patrick Bronstijn (vrouwen/meisjes-coördinator),  Sonja Kat (Voetbal Plus), Piet 

Wijnakker, Peter de Bruijn e.a. (Oldstars), Sebastian van Bon (techn. jeugdcoördinator jun.), 

Henry Jansen (techn. jeugdcoördinator pup.),  Frank Duijghuisen (scout selectie Zo-1), Loek 

Heijnen (coordinator za-1 + zo-1)  

- Wedstrijdsecretariaat: Ron Remers, Henk en Maik van den Broek (consul) 

- Scheidsrechterscoördinator: wnd Joost Heijnen + vacatures 

- Fair Play Commissie: Mariel Verhees (coördinator) + Martien te Riele   

- Toernooiencommissie: Geert v.d. Logt (thuis-toernooien), Carl de Vries (uit-toernooien), Jan 

Hock, Frans Poelen, Geert Reijnen,  Peter van den Broek,  

- Zaalvoetbalcoördinator: Toon Janssen 

d. commissies onder bestuurslid Facilitaire Zaken  

-    commissie buitendienst:  Henry Jansen (coördinator), Marchel van Loveren, Leo de Bruijn,  

Theo de Wildt, Koos Groenen, Loet Eissing 

-     clubhuiscommissie: Frans Janssen (coördinator), Lianne Muller, Eva van de Logt, Henk 

Wienen, Betsy Arts 

-     kledingcommissie:  Harm van Duren (coordinator), Susan van Walraven, Roy Eggenhuizen,  

Edwin Willemsen, Henry  Jansen 

- vierdaagsecommissie: vacature (coördinator), Jan Verweij, Peter en Ellie Thijssen, Ans 

Broekman, Henk en Mientje van de Broek, Henk Wienen, Koos Ubbink, Hennie Vissers   

- Rommelmarktcommissie: Frans Janssen (coördinator), Paul Reintjes, Bram Peeters, Ellen te 

Riele, Tosca Stevens , Dirk van Lin, Thomas Wijgers  

Aandacht wordt gevraagd voor de vacatures. 

 

8. Bestuursverkiezing 

Tanja Zwaag is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Peter van Heijnsbergen als opvolger 

voorgedragen, hij is financieel goed onderlegd en heeft veel ervaring.  

Bij acclamatie en onder applaus wordt Peter van Heijnsbergen benoemd als bestuurslid.  
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Carla Goossens is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. 

Bij acclamatie en onder applaus wordt Carla Goossens herbenoemd. 

Het bestuur ziet er als volgt uit: Carla Goossens (voorzitter), Lianne Muller (secretaris), Peter van 

Heijnsbergen (penningmeester), Joost Heijnen (bestuurslid voetbalzaken), Patrick Bronstijn (bestuurslid 

facilitaire zaken). Jenny Boonzaayer is vaste notuliste 

 

9. Extra agendapunt: benoeming Tanja Zwaag als lid van verdienste 

Carla Goossens bedankt Tanja namens het bestuur voor haar inzet als penningmeester/bestuurslid in de 

afgelopen jaren, jaren waarin veel gebeurd is zoals promotie/degradatie 1
e
 elftal, project Kanaalzone, 

renovatie velden en clubhuis, coronamaatregelen. Tanja was als bestuurslid enorm betrokken, gedreven, 

enthousiast, accuraat en punctueel. Ze was erg alert op het beperken van de uitgaven, vandaar dat ze de 

bijnaam “Dagobert Duck” kreeg. Daarnaast deed ze de hele boekhouding van de vereniging. Gelukkig wil 

ze dat blijven doen, maar niet meer als bestuurslid.  Tanja heeft ervoor gezorgd dat de financiën op orde 

waren en dat Juliana een gezonde vereniging was en bleef.  

Vanwege haar grote inzet en bijdrage aan de vereniging, draagt het bestuur Tanja voor als lid van 

verdienste, waarmee de leden bij acclamatie en met applaus instemmen . Tanja krijgt een oorkonde.  

Tanja geeft aan dat ze het penningmeesterschap met veel plezier heeft uitgevoerd en veel heeft geleerd. Ze 

is er trots op dat de vereniging financieel gezond is en heeft fijn samengewerkt binnen het bestuur.  

 

10 Rondvraag 

- Koos Groenen vraagt naar de stand van zaken bebouwing Kanaalzone/evt. verplaatsing 

Juliana. Carla licht toe dat er op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek wordt 

uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid van woningbouw. Onderzocht wordt wat de 

mogelijkheden en kosten zijn van verplaatsing van Juliana en Morsinkhof. Er is regelmatig 

overleg met de gemeente, waarin we op de hoogte worden gehouden. Gezien de noodzakelijke 

zeer hoge kosten en wellicht noodzakelijke zware langdurige procedures, zal woningbouw 

naar verwachting financieel niet haalbaar zijn.  

Gemeente is gevraagd om een tijdpad, ook met het oog op noodzakelijke investeringen in de 

komende jaren, zoals nieuwe kleedkamers. Op een gegeven moment is onderhoud niet meer 

voldoende. Dit moeten we afwachten. 

- Op een vraag van Paul Reintjes antwoordt Patrick Bronstijn dat de mogelijkheden en 

noodzaak van een terrasoverkapping (vast of soort stretchtent) worden onderzocht. Er is nog 

onduidelijkheid over de Covidmaatregelen in de toekomst en daarmee de noodzaak van 

uitbreiding van de clubhuiscapaciteit met een overkapte buitenruimte.  

- Namens bestuur bedankt Carla Goossens Henry Jansen voor zijn inzet t .a.v. het binnenhalen 

van nieuwe sponsoren en het behoud van de huidige sponsoren en inning van sponsorgelden. 

Dit wordt ondersteund met een applaus. 

 

10. Sluiting 

Rond 21.00 uur wordt de vergadering gesloten onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng 

en worden de aanwezigen uitgenodigd voor een drankje op kosten van de vereniging, dit als gebruikelijke 

traditie. 

 

Besluitenlijst 

1. Jaarverslag 2020/2021 van secretaris wordt goedgekeurd. 

2. Jaarverslag 2020/2021 van penningmeester wordt goedgekeurd. 

3. Kascommissie 2021/2022: Martien te Riele en Joost Kersten 

4. Contributie en begroting 2021/2022 worden vastgesteld. . 

5. Samenstelling commissies wordt vastgesteld 

6. Bij acclamatie wordt Peter van Heijnsbergen benoemd en Carla Goossens herbenoemd. 

7. Bij acclamatie wordt Tanja Zwaag als lid van verdienste benoemd.  

 

Actiepuntenlijst (uitvoering bestuur): n.v.t. 

 

JB 9 oktober 2021 

 


