
 

 

Verslag bijeenkomst : Jaarvergadering N.W.C. d.d. 25-11-2020 
 
Aanwezig  : zie presentielijst 
 
Afwezig m.k.  : Hans van Lierop, Dirk van Hoek 
 
Notulen d.d.  : 29-11-2020 
 
Notulist   : Geert Hoeben 

 
 Agenda 

   1) Opening door de voorzitter 
2) Notulen jaarvergadering d.d. 22-09-2019 
3) Ingekomen post 
4) Jaarverslag penningmeester 
5) Verslag kascontrolecommissie  
6) Verkiezing kascontrolecommissie  
7) Vaststelling begroting 2020-2021 en contributie 2021-2022 
9) Mededelingen Dagelijks Bestuur 
10) Bestuursverkiezing 
11) Rondvraag 
12) Sluiting 

 
 

 1. Opening door de voorzitter 
Wim Geboers heet iedereen van harte welkom bij deze bijzondere, digitale jaarvergadering. Jammer 
genoeg kunnen we door corona niet fysiek bij elkaar komen. We hebben afmeldingen ontvangen van 
Dirk van Hoek en Hans van Lierop.  
 
Een korte terugblik op voorgaand seizoen: na de winterstop is er nauwelijks meer gevoetbald want 
medio maart werd alles stilgelegd. Het was heel onwerkelijk. Ook op dit moment is het nog rustig op 
het sportpark. We hopen dat we vanaf half januari weer kunnen gaan voetballen. Al met al een unieke 
gebeurtenis, zullen we maar zeggen. 
 
Wim vraagt om een moment van stilte voor de ontvallen NWC-ers, in het bijzonder Koen en Gerrie van 
Woerkum en Harrie van de Voort. 
 
2. Notulen  jaarvergadering d.d. 22-10-2019 
Vanuit de leden komt de vraag hoe de nieuwe opzet van vorig jaar, met het bespreken van 
verenigingsthema’s, is bevallen. Dit is het bestuur heel goed bevallen, je krijgt immers veel meer 
interactie met de leden en dat is prettig. 
 



 

 

De notulen van vorig jaar worden vastgesteld. Geert Hoeben wordt bedankt voor het opstellen van de 
notulen. 
 
3. Ingekomen post 
Geen bijzonderheden. 
 
4. Jaarverslag penningmeester 
Jasper Werts presenteert de financiële cijfers van het seizoen 2019-2020. Waar we vorig jaar meldden 
dat we financieel moeilijke jaren hebben gekend, waarbij we op diverse zaken moesten bezuinigen, 
hebben we voor aanvang van dit seizoen een toekomstbestendige begroting opgesteld. Doelstellingen 
daarbij waren een seizoen zonder financiële zorgen en een sluitende exploitatie. Tot maart verliep 
alles volgens plan, maar toen kwam corona en viel onze kantineomzet weg. Dit is ook goed zichtbaar 
in de cijfers. Gelukkig konden we aanspraak maken op financiële regelingen van de overheid, 
waardoor we toch een positief resultaat hebben behaald én waarmee we onze liquiditeitsachterstand 
hebben ingelopen. We sluiten het seizoen daarmee goed af, met een positieve blik op de toekomst.  
 
Jasper bedankt zijn financiële commissie voor hun hulp. Wim bedankt Jasper voor zijn inspanningen. 

 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Frans Welten, Ellen Goedhart en Jos Hurkmans. Echter 
omdat Ellen inmiddels geen lid meer is, heeft zij de kascontrole niet meer gedaan. De commissieleden 
zijn niet aanwezig, dus Wim leest hun verklaring voor. De commissie geeft aan de cijfers te hebben 
gecontroleerd en geen onvolkomenheden te hebben geconstateerd. De commissie verzoekt de 
jaarvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering 
gaat hiermee akkoord.  
 
6. Verkiezing Kascontrolecommissie 

Aftredend is Ellen Goedhart en Jos Hurkmans. Voorgesteld wordt om Rob Jacobs en Rob Snijders te 
benoemen als nieuw lid van de kascontrolecommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

7. Vaststelling begroting 2020-2021 en contributie 2021-2022 

 Begroting 
De begroting voor het seizoen 2020-2021 ziet er positief uit. We kiezen wel voor een voorzichtige 
insteek, bijv. met betrekking tot de kantine-inkomsten, omdat de vooruitzichten door corona nog altijd 
onzeker zijn. De contributie- en sponsorinkomsten zijn gebaseerd op voorgaande jaren. De uitgaven 
zijn gebaseerd op voorgaande jaren, met wel de kanttekening dat als er corona-beperkingen blijven, 
sommige kosten mogelijk niet gemaakt worden (bijv. sponsoravond, vrijwilligersavond). Zoals we nu 
begroten, zijn alle uitgaven gedekt en kunnen we reserveren voor vervanging van het kunstgrasveld.  

 
De vraag wordt gesteld of de kantine-inkomsten wel reëel begroot zijn i.v.m. corona. Het bestuur is 
van mening dat er bescheiden, maar wel reëel is begroot. Kanttekening daarbij is dat de begroting 
reeds in juni is opgesteld, toen we verwachtten dat kantine in september weer open zou kunnen. 
 



 

 

De vergadering heeft verder geen opmerkingen en stelt hiermee de begroting vast. 
 
Contributie 
Het bestuur dankt ten eerste alle leden hartelijk voor meedenken met NWC. Er zijn maar heel weinig 
vragen gekomen om contributie terug te betalen. Voor volgend seizoen zien we geen noodzaak om de 
contributie te verhogen. Met betrekking tot de dames senioren is het zo dat de contributie wordt 
aangepast naar die van SVS, echter zij stellen deze pas later in het jaar vast. De vergadering gaat 
akkoord met de contributievoorstel.  
 
De ledenvergadering stelt nog de vraag of de jaartallen wel kloppen. Het is zo dat we altijd tijdens de 
jaarvergadering de contributie van volgend seizoen vaststellen, omdat het huidige seizoen al loopt.  

 
9. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Wim Geboers heeft een aantal mededelingen namens het DB. 
 
Corona 
Al langere tijd beheerst corona ons leven. Sinds het moment dat het virus de kop opstak, hebben we 
altijd goed de richtlijnen van de overheid, KNVB en NOC-NSF in de gaten gehouden én deze nageleefd. 
We hebben zoveel als mogelijk gevoetbald, zij het met beperkingen. We hebben NWC zoveel als 
mocht open gehouden, bijv. door in de zomerperiode zo lang als mogelijk door te voetballen. Op dit 
moment voetbalt nog alleen de jeugd, maar we hopen uiteraard dat binnenkort ook de senioren weer 
kunnen gaan trainen en – beter nog – dat alles weer terug kan naar normaal.  
 
Damesvoetbal 
Sinds een aantal jaar hebben we een samenwerking met SVS op het gebied van damesvoetbal. Dit was 
vormgegeven door een aparte Stuurgroep, ingevuld met bestuursleden van beide verenigingen. We 
hebben gezien dat, vele goede bedoelingen ten spijt, het damesvoetbal nog niet echt een stap verder 
komt. Afgelopen voorjaar hebben we daarom besloten een aparte commissie op te richten die, onder 
verantwoordelijkheid van beide besturen, gaat kijken naar alle aspecten van het damesvoetbal. Op die 
manier proberen we het damesvoetbal écht verder te helpen.  
 
De ledenvergadering vraagt of ook verder wordt gekeken naar meidenvoetbal? Het bestuur geeft aan 
dat de commissie hier wel naar gaat kijken en mogelijk met voorstellen gaat komen, maar dat het 
vanuit NWC geen vanzelfsprekendheid is om daar ver in te gaan.  
 
Sponsorcontract ING 
ING is inmiddels 6 jaar hoofdsponsor. Zij heeft te kennen gegeven dit contract weer met 3 jaar te 
verlengen. Ondanks dat het sponsorbedrag wel iets terug loopt, is hun bijdrage nog altijd substantieel 
en zeer welkom voor onze vereniging. 
 
Kantinebeheer 
Het kantinebeheer wordt op dit moment ingevuld door Coen en Inge en dat loopt naar ons idee prima. 
De sfeer in de kantine is goed, het gastheerschap wordt prima ingevuld en vorig seizoen hadden we 



 

 

een heel goede omzet. Daarom hebben we onze samenwerking met Coen en Inge weer verlengd met 
1 seizoen. Helaas gooit corona nu nog roet in het eten. We hopen, ook voor hun, op betere tijden. 
 
Lokaal sportakkoord 
De Rijksoverheid heeft een landelijke regeling opengesteld met geld voor een Lokaal Sportakkoord. In 
zo’n lokaal sportakkoord spreken sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de 
gemeente af hoe ze met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken. Voor de Gemeente Asten 
wordt in de komende 3 jaar € 10.000 per jaar toegekend voor lokale sportactiviteiten. NWC is samen 
met enkele andere verenigingen betrokken bij het tot uitvoering brengen van dit sportakkoord. De 
concrete uitvoering zal nog nader vorm krijgen. 
 
Green Boarding 
NWC is benaderd voor de realisatie van een Green Boarding. Dit is een digitaal reclamebord met drie 
geïntegreerde functies: reclame, zonnepanelen en luchtzuivering. Green Boarding is een landelijk 
initiatief, waarvoor 100 amateurverenigingen zijn benaderd. Zo’n Green Boarding kost NWC niets, we 
hoeven alleen te zorgen voor extra sponsorinkomsten. De opbrengsten daaruit worden gereserveerd 
om in de toekomst bij NWC energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. Een soort spaarpotje 
dus voor duurzame investeringen. Mogelijk is deze boarding dus binnenkort bij NWC te vinden. 

 
 9. Bestuursverkiezing  

Er zijn dit jaar 3 bestuursleden statutair aftredend: Geert Hoeben (secretaris), Lucien van de Moosdijk 
(senioren) en Stefan Vlielander (sponsorzaken). Geert en Lucien hebben zich opnieuw herkiesbaar 
gesteld. De ledenvergadering is akkoord met hun herbenoeming. 
 
Verder zijn er 4 bestuursleden die afscheid nemen: Stefan Vlielander (sponsorzaken), Edwin van Erp 
(jeugd a.i.), Tiny Werts (TZ) en Wim Geboers (voorzitter). Ondanks het digitale karakter, neemt Wim 
op gepaste wijze afscheid van Stefan, Tiny en Edwin en hij bedankt hun voor hun jarenlange inzet voor 
NWC. 
 
Wim bedankt ook alle leden van NWC voor hun jarenlange steun tijdens zijn voorzitterschap. Het was 
niet altijd gemakkelijk, maar hij is er altijd voor de volle 100% voor gegaan. Namens het bestuur richt 
Edwin van Erp ook een woord tot Wim, waarin hij hem bedankt voor de jarenlange samenwerking en 
zijn enorme toewijding aan NWC. 
 
Ook vanuit de ledenvergadering komen veel (digitale) dankwoorden aan de stoppende bestuursleden. 
 
Het bestuur presenteert vier kandidaten voor de vrijgekomen bestuursfuncties. Voorgesteld wordt om 
Freek van Loenhout (sponsorzaken), Pieter van der Heijden (jeugd), Arian Verrijt (TZ) te benoemen. De 
ledenvergadering gaat hiermee akkoord.  
 
Als laatste wordt de ledenvergadering voorgesteld om Nils van Hoek te benoemen tot voorzitter. De 
ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Nils stelt zich digitaal aan de leden voor. 
 



 

 

Tot slot dankt Wim iedereen voor alle mooie woorden en feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun 
benoeming. 
 
11. Rondvraag 
John Verspeek: de opleidingsvergoeding vanuit BVO, geldt die ook voor meiden? Het bestuur moet dit 
antwoord schuldig blijven, dit gaan we na bij de KNVB. John bedankt Edwin voor de mooie woorden 
aan Wim, en bedankt Stefan, Tiny en Edwin voor hun jarenlange inzet in het bestuur. Tot slot speciaal 
woord van dank aan Wim voor alle inzet voor NWC en hun jarenlange samenwerking, waarin 
memorabel was de inzet en uitslag van de ING sponsorcampagne. Alle nieuwe bestuursleden succes. 
 

 11. Sluiting 
 De voorzittershamer wordt officieel overhandigd aan Nils van Hoek. Wim Geboers bedankt nogmaals 
alle NWC-ers voor de steun en support in al die jaren en heel veel succes voor de toekomst! De 
vergadering wordt hiermee gesloten. 


