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1. Opening.  
Jan opent de vergadering om 19.35 uur. Hij heet de in totaal 37 aanwezigen inclusief het bestuur 
welkom. Gelukkig hebben we na een lange periode van Corona toch weer een ALV. Jan vraagt om 
een minuut stilte voor de leden die ons in de afgelopen tijd helaas zijn ontvallen.  

 

Jan meldt dat het voor hem een bijzondere avond is omdat dit zijn laatste ALV is als voorzitter van 
Beek Vooruit. Hij legt het voorzitterschap neer. Hij vertelt dat hij de vereniging met een gerust hart 
achterlaat omdat er een goed bestuur zit. Het is voor hem een grote eer geweest om vanaf 2012 
voorzitter te mogen zijn van Beek Vooruit.  
 

Op dit moment hebben we maar liefst 1.002 spelende voetballers en dat is een enorme mijlpaal. Dat 
aantal zou, met de nieuwe wijk Beeks Buiten, zo met nog drie tot vierhonderd kunnen groeien. Dat is 
een grote uitdaging omdat het complex dit niet aan kan. Daarom blijft Jan, samen met Silvain, 
betrokken bij de gebouwencommissie. Daarnaast blijft hij supporter en wordt hij sponsor van Beek 
Vooruit.  

 

2. Mededelingen / Huldigen jubilarissen 

We hebben twee nieuwe bestuursleden in ons midden. Ella Snoek vult de penningmeestersfunctie in 
en Jacques de Craen houdt zich bezig met communicatie en PR. Beide worden aan de ALV 
voorgesteld.   
 
We huldigen nu 4 jubilarissen die allen 25 jaar lid zijn. Opmerkelijk is dat aantal als we dat afzetten 
tegen het huidige seizoen. Op het jubileumfeest in juli 2022 huldigen we maar liefst 30 jubilarissen.  
 
Jubilarissen Rens Nuiten, Tom Jansen en Peter van Houten zijn niet aanwezig en krijgen op een 
andere manier hun aandenken. Christ van Beek is wel als jubilaris aanwezig. Hoewel Christ nooit als 
voetballer bij Beek Vooruit gespeeld heeft, heeft hij wel veel betekend voor Beek Vooruit, in allerlei 
vrijwilligersfuncties. Hij ontvangt het aandenken en de bloemen en daarnaast een applaus van de 
aanwezigen.  

 

3. Vaststelling verslag 25 oktober 2019  
Er zijn geen opmerkingen waarmee het verslag definitief wordt vastgesteld.  
  
4. Vaststelling verslagen 
De verslagen van de Technische commissie, commissie Communicatie & P.R., Wedstrijdzaken, 
Accommodatiezaken en het bestuur staan op de website en zijn in de ALV niet inhoudelijk 
behandeld. Er zijn vanuit de ALV geen aan- of opmerkingen op deze verslagen, waarmee deze 
definitief zijn vastgesteld.  
 
5. Financieel jaarverslag 2020/2021 
Er worden deze ALV twee resultatenrekeningen gepresenteerd. Het verslag van 2019/2020 en dat  
van 2020/2021 alsmede de balans per 30-06-2021. De reden hiervoor is dat er vorig jaar geen ALV is 
geweest. Ella licht de resultatenrekeningen toe.  



Het zijn beide aparte seizoenen geweest in verband met Corona. In beide seizoenen hebben we hier 
last van gehad. Belangrijke zaken die vanuit de resultatenrekening toegelicht worden zijn: 

- De personeelskosten zijn in 2020/2021 fors hoger dan in het seizoen daarvoor. Dat heeft 
twee oorzaken. Ten eerste is in het seizoen 2019-2020 in de laatste periode aan de 
vrijwilligers gevraagd om af te zien van de vrijwilligers vergoeding in verband met Corona. 
Dat is in seizoen 2020/2021 niet gedaan. Daarnaast is in datzelfde seizoen een nieuwe 
selectietrainer gestart met een ander kostenplaatje dan in het verleden.  

- De huisvestingskosten waren in het eerste Coronajaar lager doordat we vrijgesteld waren 
van huurbetaling voor onze accommodatie aan SESAB. In het afgelopen seizoen hebben we 
de toiletten voorzien van een opfrisbeurt alsmede wat schilderwerk uitgevoerd;  

- De wedstrijdkosten lagen het seizoen 2020/2021 fors lager doordat er veel minder 
wedstrijden zijn gespeeld vanwege Corona.   

- De kantine heeft afgelopen twee jaar een verliespost opgeleverd, dit komt vanwege de 
sluiting waardoor bijvoorbeeld voorraden niet verkocht konden worden; 

- We vieren dit seizoen ons 75-jarig jubileum. Hoewel we gaan proberen om deze festiviteiten 
break-even te laten draaien, hebben we uit voorzichtigheid wel in boekjaar 2021/2022 een 
voorziening toegevoegd voor dit feest.  

- Wat een groot compliment is voor onze vereniging en penningmeester is dat de 
contributieontvangsten stabiel zijn gebleven. Het aantal leden wat hun contributie 
uiteindelijk niet betaald heeft is – ondanks de moeilijke Corona periode – blijven steken op 
vijf leden.  

- We zijn in aanvang van het vorige seizoen voorzichtig geweest met het aanvragen van NOW 
steun bij de overheid. In de resultatenrekening is te zien dat we dat het laatste jaar wel 
gedaan hebben. De ontvangen subsidies bedroegen in totaal bijna € 28.000 en zijn afkomstig 
van overheid (NOW en TVL) en gemeente Breda.  

- Al met al sloot het jaar af met een resultaat van € 6.433 tegen € 8.306 in boekjaar 
2019/2020.  

 
Op de balans is te zien dat het eigen vermogen nu € 136.040 bedraagt. Het uitgangspunt van het 
bestuur is dat dat vermogen ook nodig is: we moeten uit voorzichtigheid een jaar zonder inkomsten 
financieel door kunnen komen. Beek Vooruit is een financieel gezonde vereniging.  
 
Verslag Kas Controle Commissie 
Jac van Oers neemt dit jaar afscheid als voorzitter van de Kas Controle Commissie (KCC). Koen 
Dielemans neemt zijn plaats als voorzitter over. We zoeken dus nog een nieuwe kandidaat die dit 
drie jaar wil gaan doen. Richard Bulkmans geeft in de vergadering aan dat hij dit wil doen voor de 
komende drie jaar. Hij ontvangt hiervoor een daverend applaus. 
 
Koen neemt vanuit de KCC het woord. Er is twee weken geleden overleg geweest met 
penningmeester Ella. Na het onderzoek van de KCC heeft zij een duidelijke toelichting aan de KCC 
gegeven. Vanuit de vorige kas controle was de aanbeveling gekomen om de twee afzonderlijke 
boekhoudingen (die van de vereniging Beek Vooruit en die van de kantine) samen te voegen in één 
overzichtelijke administratie. Ella heeft dit nu dan ook succesvol gedaan en afgerond.  
Koen geeft aan dat vanuit de huidige KCC de aanbeveling komt om de hoeveelheid contant geld in de 
kantine fors te verminderen. Het bestuur gaat hier het komend seizoen mee aan de slag. De KCC 
bedankt Ella voor het goede werk en verleent – hoewel iets later in de vergadering – het bestuur 
officieel decharge voor het boekjaar 2019-2020 en 2020-2021.  
 
Er volgt nu een pauze.  
 
 
 



6. Samenstelling bestuur.  
 
Na de decharge pakt de vergadering het moment om afscheid te nemen van voorzitter Jan Hoppen. 
Ton richt als vice-voorzitter het woord tot Jan.  
Jan is de afgelopen 9 jaar voorzitter geweest bij Beek Vooruit. Maar eigenlijk is hij al veel langer actief 
binnen de vereniging. Toen zijn zoon Tim op zijn achtste jaar lid werd van Beek Vooruit (en dat is zo’n 
18 jaar geleden) liep hij hier al regelmatig rond. Jan was leider en had echt wel ideeën over voetbal, 
wat ook vaak wel weer tot discussie leidde. Uiteindelijk leidde die verschillende rollen bij Beek 
Vooruit dat Jan in 2012 – niet in de meest makkelijkste periode in zijn leven - de voorzittershamer 
van Beek Vooruit op pakte. Dat ging in het begin niet altijd even soepel, maar al snel zag Jan in dat de 
rol van voorzitter hem echt wel paste.  
 
Ton memoreert dat als we naar buiten kijken er een prachtig hoofdveld ligt, mooi uit onderhandeld 
met de gemeente. Een mooi resultaat van Jan en Silvain. Daarnaast heeft Jan in zijn voorzitterschap 
ook het wachtlijstprobleem opgelost.  
 
Jan vertelt dat wat hem betreft het hoogtepunt van zijn voorzitterschap is dat hij de vereniging nog 
meer voetbalvereniging heeft gemaakt. Dat Beek Vooruit op een hoger niveau is gaan voetballen, 
waarbij Hans van Wolven en Toon Lauwen een belangrijke rol hebben gespeeld.  
 
Het wachtlijstprobleem zou de komende jaren weer de kop op kunnen steken als de wijk Beeks 
Buiten gebouwd wordt. Jan is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de nieuwbouwplannen van 
Beek Vooruit en hij geeft aan dat de komende tijd samen met Silvain wil blijven doen.  
 
Ton dankt Jan namens Beek Vooruit. Als dank is er voor de echtgenote van Jan, Jolande, een mooie 
bos bloemen. En voor hen samen een heerlijke dinerbon. Daarnaast biedt Ton namens Beek Vooruit 
Jan een afscheidsreceptie aan die tijdens de nieuwsjaarsloop op 8 januari 2022 zal plaatsvinden. 
Iedereen is dan welkom om afscheid te komen nemen van Jan.   
 
Opvolging bestuur 
Ton licht toe hoe het nieuwe bestuur eruit ziet en wanneer de verschillende functies opgevolgd 
worden. Vanuit de ALV komt de vraag of dit overzicht wel klopt omdat de secretaris nog geen drie 
jaar secretaris is. Dat is een terechte opmerking. Feitelijk is het overzicht zodanig aangepast dat er 
niet teveel bestuursleden af treden in een jaar. Dit om de continuïteit te waarborgen. De ALV gaat 
hiermee akkoord.  
 
Samenstelling en voordracht bestuur 
In het overzicht is te zien dat we na het vertrek van Jan een vacature hebben voor een voorzitter van 
Beek Vooruit. Het voorzitterschap wordt nu ad interim ingevuld door Ton en Ella. We verzoeken aan 
de ALV om toch vooral kandidaten voor het voorzitterschap aan te geven bij het bestuur. De 
Secretaris en de bestuursfunctie in Wedstrijdzaken en Technische Commissie zijn herkiesbaar. De 
ALV besluit dat de drie kandidaten herkozen worden.  
 
7. Begroting 2021/2022.  
Ella licht de begroting over 2021/2022 toe. Aan de opbrengstenkant rekenen we op iets meer 
contributie. We hebben nu meer dan 1.000 voetballende leden en dat is een bijzondere 
omstandigheid! Voor wat betreft acties en loterijen zitten we goed. De Albert Heijn actie kwam uit 
op meer dan 1.600 euro en bij de Grote Clubactie hadden we gerekend op 4.000 euro en zitten we 
nu al op 3.800 euro.  
We hopen dat we de kantine kunnen blijven draaien zoals we nu doen. We hopen aan het einde van 
het seizoen een netto resultaat van 15.000 euro te draaien. Aan  de kostenkant zien we 
gelijkblijvende personeelskosten en stijgende huisvestingskosten doordat we weer huur aan SESAB 



gaan betalen. Ook de wedstrijdkosten zullen toenemen omdat we tenslotte weer meer wedstrijden 
spelen dan in de Coronatijd.  
We nemen dit jaar geen voorziening op maar laten een deel van de voorziening die we het vorig 
boekjaar hebben genomen, vrijvallen voor de jubileumviering. Het streven is om break-even uit te 
komen. De ALV heeft verder geen vragen of opmerkingen over de begroting waarmee deze definitief 
wordt vastgesteld.  
 
8. Vaststelling contributie  
Het voorstel van het bestuur is om de contributie dit jaar gelijk te houden. Er vindt dus geen 
indexatie plaats voor bijvoorbeeld inflatie. Dit voorstel wordt gedaan omdat we in het afgelopen 
corona-seizoen ook wel wat opmerkingen hebben gehad over de contributie, met name van senioren 
die nauwelijks mochten spelen of trainen. Daarmee laten we dus de contributie nu gelijk. Hier komen 
geen op- of aanmerkingen vanuit de ALV waarmee het voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd.  
 
9. Toekomst van Beek Vooruit 
Vooruit kijken is belangrijk. Daarom heeft het bestuur een aantal zaken benoemd waarbij we de ALV 
mee willen nemen hoe het bestuur daar tegen aan kijkt. Achtereenvolgens nemen Ton (NAC 
Oldstars, 75-jarig jubileum, Corona en zaterdag-zondagvoetbal), Ella (Kantine Cashless), Silvain (Beeks 
Buiten) en Willem (Vrijwilligers/ledenparticipatie) het woord.  
 
NAC Oldstars 
Ton licht de nieuwste tak van de rijke Beek Vooruit boom toe. NAC Oldstars met als kartrekkers 
Donato de Spirt en Danny Evertse. Begin oktober zijn ze begonnen met 7 man en nu staan er 
inmiddels 11 op het veld. Naast dat walking football gewoon leuk is, is met name het sociale aspect 
rondom de Oldstars belangrijk. Vorige week woensdag zijn ze naar de Frontaal brouwerij geweest en 
in december zijn ze uitgenodigd voor een bijeenkomst met Evert ten Napel. We gaan er dan ook 
vanuit dat het ledental verder toe zal nemen.  
 
75-jarig jubiluem 
Er was een foutje geslopen in de berekening van ons jubileumjaar. Waar wij in eerste instantie 
dachten dat we in het seizoen 2020/2021 75 jaar bestonden, bleek dit volgens de KNVB anders. Het 
juiste seizoen is 2021/2022! Hierdoor waren we al in een vroegtijdig stadium begonnen met de 
voorbereiding. In de organiserende jubileumcommissie zitten vrijwilligers vanuit de ouders, de jeugd, 
senioren, bestuur, G-team, damesvoetbal. Heb je ideeën? Meld je dan snel bij één van de leden, die 
je op de site kunt vinden. Gedurende dit seizoen komen we met verschillende jubileum items. Het 
slotstuk is volgend jaar, op 1-2-3- juli 2022 als het ons dan gegeven is om het – op een Beek Vooruit 
waardige manier - te vieren.  
 
Corona 
Corona heeft ons veelvuldig bezig gehouden en houdt ons nog steeds bezig. Laten we hopen dat we 
allen bespaard blijven van dit leed. We kunnen daar zelf veel aan doen, neem voorzichtigheid in acht 
en volg de regels op die door de overheid worden opgelegd. Voor het bestuur is het ook een lastige 
periode geweest, waarbij met name de activiteiten van Wedstrijdzaken erg veel werk met zich 
meebrachten. Willem Vermeulen heeft dit voor een belangrijk deel op zich genomen en krijgt 
hiervoor terecht een groot applaus. 
 
Zaterdag-zondag voetbal 
Ook Beek Vooruit is niet blind voor de ontwikkelingen die binnen de voetbalwereld rond gaan. Veel 
teams willen op zaterdag gaan voetballen in plaats van op zondag. Deze ontwikkeling is binnen de 
bestaande exploitatie niet 1-2-3 op te vangen. Het bestuur heeft zich voorgenomen om het komend 
seizoen met alle belanghebbende in gesprek te gaan over deze ontwikkeling. Dus met voetballers, 
maar ook met vrijwilligers. Hoe gaan we dit doen als we dit gaan doen? Wat heeft dit voor effecten 



op onze accommodatie? Welke gevolgen heeft dit voor onze vrijwilligers? Allemaal zaken die we 
komende seizoen bij de kop pakken. Iedereen zal daarin gehoord worden. Uiteindelijk is het aan de 
ALV om te besluiten of we dit gaan faciliteren.   
 
Kantine Cashless 
Ella licht toe dat er een kritisch punt vanuit de Kas Controle Commissie is gekomen over de 
hoeveelheid cash die nog steeds in de kantine rondgaat.  Cash geld brengt hogere kosten, maar ook 
hogere risico’s met zich mee. Daarnaast zijn mensen steeds vaker gewend om cashless te betalen. 
Dat heeft het bestuur doen besluiten om dit ook binnen Beek Vooruit te gaan doorvoeren. Dat 
betekent dat je de koffie en het broodje alleen nog maar met een pinpas kunt betalen. Voor de 
teams creëren we ook de mogelijkheid om in bezit te komen van een zogenaamde Beek Vooruit 
Card. Deze Card kun je aan je team koppelen en je kunt hierop geld zetten. Op die manier kan toch 
de goede oude manier van “geld uitleggen” behouden blijven, maar dan wel zonder de risico’s van 
cash geld.  We gaan dit vanaf begin 2022 invoeren. Uiteraard komt hierover nog nadere informatie 
en we gaan uiteraard ook checken of het goed werkt.  
 
Beeks Buiten – Nieuwbouw-verbouw 
Een paar jaar geleden al is er volop gediscussieerd of we nieuw moesten bouwen of verbouwen. Als 
we de demografische cijfers van de gemeente Breda koppelen aan de berekeningssystematiek van de 
KNVB blijkt dat we 4 wedstrijdvelden nodig hebben bij het huidige ledenaantal. Echter, als Beeks 
Buiten wordt gerealiseerd, dan zouden dat 6 velden zijn. De plannen voor Beeks Buiten zijn door 
gemeente Breda voorlopig in de ijskast gezet. Wij hebben onze zienswijze bij de gemeente Breda 
ingediend. De gemeente komt over enige tijd met een uitspraak over de termijnen van realisatie van 
Beeks Buiten. Afhankelijk daarvan gaan we weer opnieuw de plannen vorm geven . 
 
Er komt een opmerking vanuit de ALV dat veld B vaak slecht bespeelbaar is en of het een optie is om 
veld B te draaien voor 4 mini-veldjes. Het punt is dat we veld B gebruiken voor senioren-trainingen 
omdat daar ook verlichting is. Op het achterste veld is dat niet aanwezig.  
 
Vrijwilligers/ledenparticipatie/teamtaken 
Willem pakt de microfoon om dit onderwerp toe te lichten. Het wordt voor de vereniging steeds 
moeilijker om mensen te vinden die iets willen doen voor de vereniging. We doen het bij Beek 
Vooruit echter nog steeds met, voor en door elkaar. Vanuit de kantine wordt elke week wel een 
noodoproep geplaatst om kantinevrijwilligers te vinden. Er zijn echt vrijwilligers tekort. De spelers 
van Beek Vooruit 1 , onder 19-1 en de dames zijn al actief als scheidsrechter bij jeugdwedstrijdjes en 
ook vallen jeugdleden bij in de kantinediensten. Maar dat is nog steeds niet genoeg. Willem vertelt 
dat hij weet dat hij zijn woord eigenlijk richt tegen de verkeerde mensen hier in de ALV. Zij zijn vaak 
al betrokken als vrijwilliger.  
 
Het bestuur geeft aan dat ze bijvoorbeeld graag toernooien wil organiseren, maar we hebben er 
simpelweg geen handjes voor. Daarom legt het bestuur aan de ALV voor dat we een beroep gaan 
doen op al onze leden. Een verplichte taak die als team of als individu uitgevoerd moet worden. Een 
paar uur per jaar. Bij ons omliggende verenigingen (tennis, hockey) is dit al heel normaal. Hier is het 
een verplichting vanuit de contributie. Zover willen we niet gaan. Maar we willen wel dat iedereen 
zijn steentje bijdraagt. Het nog verder uitputten van de al actieve vrijwilligers is zeer ongewenst.  
 
Eén van die taken zou mogelijkerwijs een begeleider bij de fietsenstalling kunnen zijn. We hebben 
inmiddels 1.000 leden, die her en der hun fiets weg zetten, waardoor een goede doorgang vaak lastig 
is voor bijvoorbeeld hulpdiensten om erdoor te komen. Er komen vanuit de ALV diverse 
aanbevelingen voor herinrichting van de fietsenstalling, welke door accommodatiezaken 
meegenomen worden.  
 



We hebben nog geen concreet plan voor de vrijwilligersparticipatie, maar het bestuur vraagt aan de 
ALV wat zij van dit idee vinden. Alom klinken goedkeurende reacties zodat we besluiten hiermee 
verder te gaan.  Dit betekent dat we nu plannen uit gaan werken en aan diverse leden advies gaan 
vragen. Het streven is om hier na de winterstop een begin mee te maken. We zullen dat uiteraard 
goed communiceren.  
 
10. Rondvraag  
Ton vraagt of er nog leden zijn die iets hebben voor de rondvraag. Hij geeft aan dat er weinig 
interactie is vanuit de ALV en roept leden op om juist binnen de ALV het moment te pakken om te 
reageren op zaken die spelen of dingen die men vindt.  
 
Er komt een vraag vanuit de ALV over de sponsoring van clubtenues. De suggestie van het lid is dat 
we dit als vereniging op moeten pakken zodat dit voor teams makkelijker wordt. De afvaardiging van 
de Sponsor Stichting Beek Vooruit (SSB) meldt juist dat zij de afgelopen jaren besloten hebben om 
hier geen actieve rol in te spelen. Dit is een taak voor het team zelf; het is niet bepaald eenvoudig om 
lukraak sponsors te zoeken voor teams.    
 
Sluiting 
Om 21.22 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieder zijn/haar inbreng de vergadering. 

Alsmede dankt Ton nogmaals de ex-voorzitter en Richard Bulkmans voor zijn aanmelding als lid van 

de Kas Controle Commissie.  


