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1. Opening. 

  
Voorzitter Jan Hoppen opent de vergadering om 19.36 uur. 
Aanwezig 38 leden, waarvan 4 mensen naast hun vrijwilligersfunctie ook actief als speler.  
De voorzitter verzoekt de vergadering een moment stilte in acht te nemen voor de mensen 
die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar. 
Jan hoopt tijdens deze vergadering terug te kijken, maar vooral samen naar de toekomst te 
kijken, en er vooral over te praten met elkaar. 
 
2. Mededelingen/Huldiging Jubilarissen. 
 
Mededelingen: Er waren 2 vragen gesteld door René Struijs die al per mail beantwoord zijn. 

 
Jan staat stil bij de jubilarissen die 25 jaar lid zijn. Dit zijn Frank Dikmans, Iwan 
Nooren, Maurice Hoogers en Stijn Schoffelen. Jammer genoeg was alleen Iwan 
aanwezig en hij kreeg de verdiende bloemen en bijbehorende onderscheiding. De 
overige 3 jubilarissen zullen op een ander moment in het zonnetje gezet worden. 
 
Hierna was er tijd om Jim Visschers te huldigen voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Jim 
had zich door omstandigheden afgemeld voor de vergadering. 
 
Daarna nam de secretaris het woord om Kees van de Beemt te huldigen. Volgens de 
systemen was Kees dit jaar 40 jaar lid van Beek Vooruit. Echter bleek bij nader 
inzien dat dit al meer dan 50 jaar moest zijn. Voor dit heugelijke feit kreeg Kees een 
leuke attentie en eveneens een mooie bos bloemen. 

 
3. Vaststelling verslag 12 oktober 2018 
 
Het verslag wordt akkoord bevonden. 
 
4. Vaststelling verslagen. (Worden niet inhoudelijk behandeld) 
 

a) Jaarverslag bestuur 2018/2019 
b) Jaarverslag wedstrijdzaken jeugd 2019 
c) Jaarverslag seniorencommissie 2018/2019 
d) Jaarverslag technische commissie 2018/2019 

  
Er zijn geen op-/aanmerkingen. Alle verslagen zijn vastgesteld. 
 
5. Financieel jaarverslag 2018/2019. 
  
Penningmeester Han Buijsse geeft verantwoording voor het afgelopen jaar. Hij 
benoemt enkele specifieke uitgaven waaronder de verhoging van de tarieven van 
gas, water en elektra. Er zijn verder geen vragen over.  
Bij inkomsten geeft Han aan dat daar de opleidingsvergoeding voor Sydney van Hooijdonk 
bijzit. 
SESAB en SSB zijn de gemaakte afspraken nagekomen en hebben alles geleverd. 
Dank hiervoor.  
Ook zijn er bij de balans na uitleg geen vragen vanuit de vergadering. 
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KCC verslag. De Kas Controle Commissie (KCC) bestaat uit Carlo Rovers en Jack van 
Oers. Zij hebben stukken gecontroleerd. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Hun bevindingen staan in het verslag van de KCC. Daarom adviseert de KCC aan de ALV in 
te stemmen met de decharge verlening van de penningmeester en het bestuur over het 
boekjaar 2018/2019. De ALV heeft penningmeester en bestuur decharge verleend.  
Han dankt Carlo en Jack voor de genomen moeite. Dit was tevens het laatste jaar dat Carlo 
zitting mocht hebben in de KCC  
De KCC voor 2019-2020 zal bestaan uit Jack van Oers (voorzitter) en Koen Dielemans. 
 
6. Samenstelling bestuur. 
 
Tijdens de extra ALV in mei van dit jaar is al kort stilgestaan bij de nieuwe 
organisatiestructuur die bij Beek Vooruit vanaf dat moment in werking zou treden. 
Een kleine aanpassing is gelegen in het feit dat de seniorencommissie nog op de oude voet 
verder zal functioneren. 
Voor alle leden en vrijwilligers zal middels deze organisatiestructuur hopelijk meer 
duidelijkheid komen over wie men waarvoor kan benaderen.  

 

In het bestuur zijn al een tijd 3 nieuwe leden in functie. Tijdens deze ALV worden ze door de 
voorzitter aan de vergadering voorgesteld.  
Resi Beentjes die de toernooien en evenementen binnen de club gaat coördineren. Dit doet 
zij samen met alle mensen die al jaren deze toernooien en evenementen regelen. 
Willem Vermeulen gaat alle wedstrijdzaken jeugd coördineren. Hieronder vallen: wedstrijd 
coördinatie, wedstrijdsecretariaat en scheidsrechterzaken. 
Ton de Peijper fungeert als verenigingssecretaris.  
 
Volgens het aftreedschema was voorzitter Jan Hoppen aftredend. Via stemming door 
handopsteken is hij met een zeer ruime meerderheid herkozen als voorzitter voor de 
volgende zittingsperiode van 3 jaar. 
 
Pauze 
 
7. 2e Fase vernieuwing accommodatie. 

 

Er is al langer sprake van dat een deel van de huidige kantine aan vernieuwing/vervanging 
toe is. Ook zijn de huidige kleedkamers sterk aan het verouderen. De Gemeente Breda heeft 
duidelijk aangegeven dat zij op termijn bij alle buitensportverenigingen in Breda kleedkamers 
etc. over wil doen aan de verenigingen/stichtingen. Gezien de huidige staat van onze 
kleedkamers en de daarbij komende kosten aan warmwatervoorziening en stookkosten zijn 
ze eigenlijk aan vernieuwing toe en de Gemeente heeft aangegeven zelf geen nieuwbouw te 
plegen. Al deze zaken samen hebben ervoor gezorgd dat er op dit moment 2 plannen zijn 
bedacht door de bouwcommissie. 
 
Plan A: In dit plan zou de huidige toiletgroep en de secretariaatsruimte en de bestuurskamer 
een grondige metamorfose ondergaan. Ook zou de kantine aangepakt worden. En er zou 
een nieuwe materiaalopslag gecreëerd gaan worden onder de grond van het huidige 
voorplein bij de hoofdingang van de kantine. In dit voorstel was, om de kosten te drukken, 
een flinke hoeveelheid “zelfwerkzaamheid” door vrijwilligers meegenomen. Bij nadere 
inventarisatie was al gebleken dat dit laatste nog heel veel moeite zou gaan kosten. 
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Plan B: In plan B gaat men ervan uit dat er op de plaats van de huidige tribune een compleet 
nieuwe accommodatie neergezet gaat worden met kleedkamers deels onder het maaiveld. 
Daarboven op de tribune en kantine met terras. Het doel is om dit gebouw geheel CO2 
neutraal te maken. Logischerwijs zal dit plan meer geld gaan kosten dan plan A zodat men 
bijna niet onder een contributieverhoging uit kan. Volgens de allereerste berekeningen zal 
het gaan om ongeveer €15,- per jaar de komende 3 jaar. Bij andere verenigingen is de 
contributie dan nog altijd een stuk hoger. Bij deze berekeningen zijn veel positieve invloeden 
die men toch wel verwacht niet meegenomen. Omdat al vrij snel bleek dat de vergadering 
het meest enthousiast was voor plan B is hierover verder gesproken en gediscussieerd.  
 
Enkele vragen/opmerkingen vanuit de vergadering waren:  
 

• Kennis zowel positief als negatief bij andere verenigingen met zo’ n gebouw halen. o.a. 
Gilze, Oosterhout, JEKA en TSC. 

• De beroepskennis van Silvain van de Wiel gebruiken in deze. Note: Silvain is bestuurslid 
en voorzitter van de bouwcommissie. 

• De lage rentestand van dit moment voor lange tijd vast leggen. Voor de financiering van 
het project. 

• Een bijdrage van 1/3 vanuit de Gemeente voor het sport gerelateerde deel van het 
gebouw. 

• De groei van Prinsenbeek zal hoogstwaarschijnlijk ook een groei inhouden voor Beek 
Vooruit. Dus in de verdere toekomst ook nog een 5e speelveld erbij dus nu al rekening 
houden met kleedkamers. 

• Punt van zorg blijft de hoge kosten voor het extra veld, en door de te verwachtte groei de 
parkeergelegenheid. 

• Als veld C vervangen moet worden komen de kosten voor rekening van de Gemeente. 

• Om de kosten te drukken kan men ook denken aan het uitgeven van certificaten en het 
houden van acties die geld opbrengen. 

 
Gedurende de discussie kwam er vanuit de vergadering ook nog een mogelijk plan c naar 
boven. In dit plan zou alles gefaseerd gaan gebeuren: nieuwe kleedkamers en tribune, dan 
een nieuw veld, en dan de kantine waar nodig verbouwen. In dit plan zaten een aantal zalen 
waarmee de vergadering niet verder kon. Het meest belangrijk in deze waren de meerkosten 
als je het in fases zou doen en het feit dat er op dit moment geen ruimte is voor een extra 5e 
veld. 
 
Er zal snel een extra ALV plaatsvinden. Als alle cijfers meer in detail uitgerekend zijn 
en alle haken en ogen beter zijn bekeken. Het is wel noodzaak dat bij deze extra ALV 
zoveel mogelijk leden aanwezig zijn om genoeg draagkracht binnen de club te creëren.  
 
8. Begroting 2019/2020. 

 

Han Buijsse geeft uitleg over de begroting. Er zijn extra uitgaven maar daar tegenover staan 
ook extra inkomsten. 2 weken voor de ALV heeft Beek Vooruit vanuit de RABO 
clubkascampagne nog €1900,- ontvangen. Alle stemmers hartelijk dank daarvoor. De 
penningmeester is ervan overtuigd dat Beek Vooruit nog veel meert stemmen zou moeten 
kunnen krijgen in de toekomst.  
De hogere inkomsten komt ook door meer leden (990 t.o.v. 946), onder andere door de groei 
van de mini pupillenafdeling.  
 
  



 

Beek Vooruit 
 

Algemene Leden Vergadering 25 oktober 2019 
 

 

 
9. Contributieverhoging. 
 
Omdat de contributieverhoging conform indexering is, kan de contributieverhoging 
worden vastgesteld. 

 

10. Rondvraag 
 

Bouwploeg: 
De vuilnisbakken zijn erg snel vol en die worden door de terreinbeheerders van de 
Gemeente niet geleegd. Zij ruimen alles binnen 1 meter rondom de bak op en meer niet. 
Silvain zal dit opnemen tijdens het overleg met de Gemeente. 
 
Er staan nog steeds stoelen en losse doelen op het veld als hier onderhoud aan gepleegd 
moet worden. Nogmaals het verzoek aan eenieder die op een dag als laatste het veld 
verlaat: ZORG DAT HET VELD VRIJ IS VAN OBSTAKELS. 
 
De bouwploeg is iedere vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur aan het werk. Nieuwe leden zijn 
hierbij van harte welkom omdat er de laatste tijd nogal wat mensen ontvallen/gestopt zijn. 
Vooral jongere ouderen zijn hierbij welkom. 
 
Om 21.40 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieder zijn/haar inbreng de 
vergadering. 
 


