
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 31 januari 2020 
Aanwezig: 46 leden 
Belangrijkste besluiten genomen tijdens de vergadering 
 

1. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 07-12-2018 

• Geen vragen/opmerkingen tijdens de vergadering, notulen zijn vastgesteld. 

 

2. Voorafgaand aan de vergadering was het mogelijk om de jaarcijfers in te zien en vragen 

te stellen aan penningmeester Hans. Door Hans Hoondert is tijdens de vergadering 

toelichting gegeven op de financiële cijfers over het afgelopen jaar van de vereniging 

(boekjaar 2018-2019) tevens is aan de aanwezige leden inzicht gegeven in de huidige 

financiële stand van zaken tot en met 31 december 2019, de financieringspositie en de 

prognoses die zijn opgesteld voor het komend seizoen. Zowel de jaarcijfers 2018-2019 

als de begroting 2019-2020 worden tijdens de vergadering goedgekeurd. De cijfers 

worden niet gepubliceerd, maar vragen over de financiën kunnen gesteld worden 

via penningmeester@luctorheinkenszand.nl 

  

3. De kascommissie bestond dit jaar uit Gertjan Weststrate en Marc van ‘t Hof. De 

Kascommissie onderzoek heeft gedaan naar de boekhouding. De kascommissie heeft 

veel waardering voor het gevoerde financiële beleid. Dank voor Hans Hoondert. De 

kascommissie is van mening dat de verslaglegging een betrouwbare weergave van de 

financiële situatie weergeeft. De vergadering verleent décharge. 

 

4. Benoeming kascommissieleden: 

Gert-Jan Weststrate treedt af als lid van de Kascommissie. Hans Boer wordt als nieuw 

kascommissielid benoemd naast Marc van ’t Hof. Hiertoe is geen bezwaar. 

 

5. Vaststelling contributie: 

Vanaf de start van Luctor Heinkenszand is de contributie gelijk gebleven en niet 

verhoogd. Het bestuur stelt voor de contributies vanaf komend seizoen (2020/2021) 

jaarlijks te gaan indexeren gelijk aan de consumentenindex van het CBS (2019: 2,63%).  

In onderstaande tabel zijn de nieuwe bedragen opgenomen: 

mailto:penningmeester@luctorheinkenszand.nl


 

Voorstel omtrent de contributie is aangenomen en akkoord bevonden tijdens de 

vergadering. 

 

6. Bestuurswisseling. Zoals beschreven in de agenda zijn alle huidige bestuursleden 

benoemd vanaf de start van Luctor Heinkenszand tot en met 30 juni 2020. Op Thijs van 

Damme (neef) na hebben alle bestuursleden kenbaar gemaakt herkiesbaar te zijn voor 

een nieuwe termijn. Thijs zal aftreden op 30 juni 2020. Het bestuur dankt Thijs alvast 

voor zijn inzet in zowel de fusiecommissie als bij de start van onze vereniging. De plaats 

van Thijs zal worden ingenomen door Corné Haverhals, welke zich onderstaand nader 

voorstelt. Tijdens de vergadering zijn de bestuurswisselingen akkoord bevonden en zal 

Corné toetreden tot het bestuur van Luctor Heinkenszand.  

 

Intro Corné Haverhals:  
‘’Zo'n 6 jaar geleden is onze jongste zoon Niels begonnen met voetballen bij SV 
Heinkenszand en ben ik voor het eerst in contact gekomen met voetbal op 
Heinkenszand.  
Inmiddels is Fedde, onze jongste zoon, ook lid geworden en bestaat de zaterdag voor 
een groot deel uit voetbal. Ontzettend leuk om het plezier te zien dat onze zonen 
beleven aan voetbal, net zoals ik dat zelf 'vroeger' als voetballer ook heb gehad. 
 
Tijdens de fusie tussen Luctor '88 en SV Heinkenszand ben ik als vrijwilliger actief 
betrokken geraakt bij onze vereniging: zo heb ik deelgenomen aan de  accommodatie- 
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en kantine commissie, heb ik met ontelbare reclameborden gesjouwd en organiseer ik 
sinds een aantal jaar het jaarlijkse bezoek van onze jeugdteams aan een eredivisie 
wedstrijd.  
 
Het mij op deze manier inzetten voor Luctor Heinkenszand geeft mij veel plezier en 
voldoening! Daarnaast vind ik vrijwilligerswerk belangrijk, omdat een vereniging als de 
onze niet kan draaien zonder alle vrijwilligers. Vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om 
van allerhande werkzaamheden te doen die voor een 'buitenstaander' als 
vanzelfsprekend worden gezien, maar dat zeker niet zijn.  
Daarnaast vind ik het ontzettend mooi om de ontwikkeling van onze vereniging te zien de 
afgelopen jaren: op sportief vlak met leden aantallen die blijven toenemen en als een 
vereniging die echt 'meer dan voetbal' is en uitstraalt! 
 
Kortom: voldoende redenen voor mij om mij de komende jaren met veel enthousiasme te 
gaan inzetten voor Luctor Heinkenszand!’’ 

 

 

 

7. Nieuwe leden worden automatisch vrijwilliger en zittende leden zijn dat al. Het bestuur 

heeft aan de leden voorgelegd dat nieuwe leden zich committeren aan het feit dat 

vrijwilligerswerk onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap. Het bestuur wil betrokkenheid 

onder leden voor vrijwilligerswerk op deze wijze vergroten en zal dit expliciet opnemen 

op de ´´lid worden´´ pagina op de website. Tijdens de ledenvergadering is ingestemd met 

het verzoek van het bestuur om hiermee aan de slag te gaan en dat dit voor alle huidige 

leden al van toepassing is.  

 

8. Rookvrije sportvereniging. Tijdens de vergadering heeft het bestuur aan de aanwezige 

leden voorgelegd om vanaf 1 juli 2020 iedere zaterdagochtend tot en met 12:00uur te 

gaan voor een rookvrij sportpark. Dit is door de leden akkoord bevonden.  



 

9. Tevens zijn tijdens de vergadering een terugblik en vooruitblik per commissie besproken. 

Dit is terug te lezen in de sheets welke opvraagbaar zijn bij de secretaris. 
 

10. Rondvraag en overige punten: 

• Tijdens de vergadering zijn diverse onderdelen aan bod gekomen en vragen gesteld 

vanuit de leden, onderstaand zijn een aantal punten opgenomen welke het bestuur nog 

wil delen: 

 

• Netten in de ballenvangers op 1 van de trainingsvelden zijn slecht, deze worden echter 

niet meer vervangen vanwege het feit dat er begin 2021 een kunstgrasveld zal komen 

waarbij alles rondom dat veld zal worden vernieuwd.  

• Netten van goals zijn veelal weg en/of kapot. Patrick Kaat legt tijdens de vergadering uit 

dat we veel last hebben van vernielingen, dit is vervelend en kost de club veel geld, 

echter gaat dit om het voetbal en zal de vereniging deze investeringen dan ook doen.  

• Douches in de kleedkamer zijn niet altijd goed en/of hebben weinig druk. Dit komt 

doordat leidingen te dun zijn voor de waterstroom. De vereniging is zich aan het 

oriënteren hoe dit richting de toekomst verbeterd/opgelost kan worden echter dit hangt 

ook samen met de totale toekomstvisie van de vereniging. Het bestuur zal zich hierop 

richten.  

• Aan onze evenementenkantine hangt een ‘’AED’’. Tijdens de vergadering is de vraag 

gesteld hoe het zit met bewegwijzering en procedures omtrent deze ‘’AED’’. Dit hangt 

samen met de gehele nieuwe plattegrond van het sportpark welke in de komende 

periode wordt vernieuwd.  

• Er zijn ontzettend veel projecten binnen de vereniging, denk aan reclameborden 

ophangen, straatwerk, reparaties en onderhoud, goals lassen en ga zo maar door. Deze 

projecten vallen onder de accommodatiecommissie en worden veelal door de 

Maandagochtendploeg opgepakt (waarvoor grote dank). Echter geven aanwezige leden 

aan dat dit soms meer inzichtelijk gemaakt mag worden omdat er ook vanuit de teams 

leden zijn welke hieraan willen/kunnen bijdragen die niet altijd ander vrijwilligerswerk 

willen doen. Het bestuur zal dit oppakken en hierover in gesprek gaan.  
 

 


