
 

 

Verslag bijeenkomst : Jaarvergadering N.W.C. d.d. 09-11-2021 
 
Aanwezig  : zie presentielijst 
 
Afwezig m.k.  : Frits Hoebergen, Hennie Hoeben, Gerard van de Moosdijk, 
     Joost van Stiphout, Freek van Loenhout 
 
Notulen d.d.  : 03-12-2021 
 
Notulist   : Geert Hoeben 

 
 Agenda 

   1) Opening door de voorzitter 
2) Notulen jaarvergadering d.d. 22-11-2020 
3) Ingekomen post 
4) Jaarverslag penningmeester 
5) Verslag kascontrolecommissie  
6) Verkiezing kascontrolecommissie  
7) Vaststelling begroting 2021-2022 
8) Vaststelling contributie 2022-2023 
9) Mededelingen Dagelijks Bestuur 
10) Bestuursverkiezing 
11) Rondvraag 
12) Sluiting 

 
 

 1. Opening door de voorzitter 
Nils van Hoek heet iedereen van harte welkom bij deze jaarvergadering. We hebben afmeldingen van 
Frits Hoebergen, Hennie Hoeben, Joost van Stiphout en Freek van Loenhout. 
 
We gaan verder met een moment van stilte voor de ontvallen NWC’ers. 
 
2. Notulen jaarvergadering d.d. 22-11-2020 
De notulen van vorig jaar worden vastgesteld. Geert Hoeben wordt bedankt voor het opstellen van de 
notulen. 
 
Naar aanleiding van de notulen stelt de ledenvergadering de vraag of er nog nieuws is over het Lokaal 
Sportakkoord? Nils geeft aan dat dit nog volop in ontwikkeling is. Er worden stappen gezet, maar het 
heeft i.v.m. corona een trage start gehad. 
 
3. Ingekomen post 
Geen bijzonderheden. 



 

 

 
4. Jaarverslag penningmeester 
Jasper Werts neemt het woord en presenteert de jaarcijfers. We hebben roerige tijden gehad door o.a. 
corona. Aan het eind van vorig seizoen, maart 2020, is door de coronamaatregelen de kantine-omzet 
drastisch teruggelopen. Gelukkig werd dit via landelijke regelingen gecompenseerd en hadden we in 
2019-2020 een relatief goed jaar gehad. Vorig jaar is de begroting 2020-2021 vastgesteld waarbij we 
enerzijds hebben vastgehouden aan vorig seizoen, maar anderzijds wel het resultaat van de kantine 
laag hebben begroot. Jammer genoeg is de kantine maar 1 à 2 maanden open geweest, omdat we 
nauwelijks hebben kunnen voetballen.  
 
In 2020-2021 zijn de contributie en sponsorinkomsten gelukkig op peil gebleven (leden en sponsoren 
bedankt!) en hebben we gebruik hebben gemaakt van overheidsregelingen voor corona. En dat was 
nodig, want alhoewel er weinig is gevoetbald bleven diverse kosten toch doorlopen en bleef de omzet 
gigantisch achter. Daarnaast hebben we ook moeten investeren in onze accommodatie en in zaken die 
verzekeringstechnisch afgeschreven waren. Tot slot liepen onze rentebaten terug i.v.m. de aflossing 
van onze lening aan de Stichting. Hoewel dit heeft geleid tot een negatief bedrijfsresultaat, houden we 
door de landelijke regelingen onder aan de streep ca. € 16.000 over. Van dit bedrag wordt € 10.000 
gereserveerd voor de vervanging van het kunstgrasveld. 
 
We hebben de begroting 2021-2022 opgesteld met als uitgangspunt de begroting van afgelopen 
seizoen. We gaan uit van iets hogere contributie-inkomsten, maar begroten lagere sponsorinkomsten. 
We bouwen dit bedrag af, omdat het contract met de ING langzaam afloopt en we niet verwachten 
dergelijke sponsorinkomsten terug te krijgen. Omdat de vooruitzichten weer goed zijn, begroten we 
de kantine inkomsten als normaal. Verder is het budget Technische Zaken opgehoogd voor de 
investering in het damesvoetbal. Ook het budget voor de senioren is opgehoogd, als tegemoetkoming 
voor de beperkte mogelijkheid tot voetballen afgelopen seizoen. Het begrote resultaat is € 12.000 
waarbij we dus kunnen reserveren voor het kunstgrasveld. Financieel staan we er goed voor. 

 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Frans Welten, Rob Jacobs en Rob Snijders. De commissie 
kon niet aanwezig zijn, maar heeft haar bevindingen op papier gezet en deze worden voorgelezen. De 
kascontrolecommissie heeft de financiële cijfers doorgenomen en heeft geen onvolkomenheden 
geconstateerd. De commissie verzoekt daarom de jaarvergadering het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
6. Verkiezing Kascontrolecommissie 

Aftredend is Frans Welten. Er is naar een vervanger gezocht, maar deze vacature is helaas nog niet 
ingevuld. De jaarvergadering gaat er daarom mee akkoord dat deze functie op een later moment door 
het bestuur wordt ingevuld. 
 

7. Vaststelling begroting 2021-2022  
Jasper heeft de begroting eerder reeds toegelicht. De ledenvergadering gaat akkoord met de 
begroting en stelt deze vast. 



 

 

 
8. Vaststelling contributie 2022-2023 

 Het bestuur stelt voor om de contributie 2022-2023 niet te verhogen. We hebben de laatste jaren veel 
gevraagd van onze leden en er is weinig gevoetbald. De verwachting is dat we per 2023-2024 wel 
moeten gaan verhogen i.v.m. inflatie en indexering, maar dat komt dan volgende jaarvergadering 
terug. De vergadering gaat akkoord met het voorstel en stelt daarmee de contributie 2022-2023 vast.  

 
9. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Nils van Hoek heeft een aantal mededelingen namens het DB. 
 
Samenwerking SV Someren – Damesvoetbal 
We hebben al enige tijd een samenwerking met SV Someren op het gebied van damesvoetbal. Het 
gevoel bij sommige van onze leden was dat de samenwerking niet altijd gelijkwaardig was. We zijn 
daarom bezig met het maken van nieuwe afspraken met SV Someren op basis van volledige 
gelijkwaardigheid. Dat houdt bijv. in dat de damesteams evenveel in Asten spelen als in Someren, 
maar ook dat de financiële inbreng van beide verenigingen gelijk is. We hebben er alle vertrouwen in 
dat deze afspraken op korte termijn gemaakt gaan worden en dat dit de samenwerking ten goede 
komt.  
 
We hebben op dit moment ook een pilot lopen met de MO17 om te kijken of we de MO17 in de 
samenwerking kunnen onderbrengen. We evalueren de pilot na de winterstop. Het bestuur vraagt de 
ledenvergadering toestemming om de MO17 t.z.t. onder dezelfde voorwaarden in de samenwerking 
onder te brengen, als de resultaten van de pilot positief zijn. De ledenvergadering gaat hiermee 
akkoord. 
 
Kantinebeheer 
Coen en Inge hebben helaas aangegeven te gaan stoppen met het uitbaten van de kantine. Zij zullen 
hun werkzaamheden tot uiterlijk eind van het seizoen voortzetten, maar als we eerder een vervanger 
kunnen vinden dan kan het zijn dat zij eerder stoppen. Als bestuur gaan op zoek naar een opvolger. 
 
Vertrek Ruud Vermeer 
Arian Verrijt licht het plotselinge vertrek van hoofdtrainer Ruud Vermeer toe. Net voor de start van de 
competitie heeft Ruud aangegeven om uiterlijk eind van het jaar te gaan emigreren naar Spanje. Als 
bestuur hebben we toen besloten om dat, in het belang van NWC, niet af te wachten maar per direct 
op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. In goed overleg met Ruud is onze samenwerking dan 
ook gestopt. Gelukkig hebben we snel een nieuwe trainer gevonden in de persoon van Mario 
Verlijsdonk. Mario is een ervaren iemand die direct kon instappen, die NWC en de regio goed kende. 
Inmiddels is hij al enige maanden actief, hij heeft het goed naar de zin en is erg betrokken bij NWC. 
 

 10. Bestuursverkiezing 
 Er is dit jaar 1 bestuurslid aftredend en herkiesbaar: Nils van Hoek (voorzitter). De ledenvergadering is 

met applaus akkoord met de herbenoeming van Nils.  
 



 

 

Twee bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar: Pauline Manders-Vlemmix (communicatie) en 
Joost van Stiphout (vrijwilligerszaken). Helaas hebben we niemand kunnen vinden die de positie van 
vrijwilligerszaken gaat invullen. Een deel van de taken zal (tijdelijk) worden overgenomen door Edwin 
van Erp, maar we blijven zoeken naar een structurele invulling voor deze positief. Joost is vandaag 
afwezig, maar ondanks dat bedanken we hem voor zijn jarenlange inzet. De ledenvergadering 
beantwoordt dit met applaus. 
 
Pauline is aanwezig en Nils spreekt haar enkele mooie woorden toe als dank voor haar jarenlange 
inzet voor NWC. De mooie bos bloemen neemt zij onder luid applaus van de ledenvergadering in 
ontvangst. 
 
Het bestuur heeft Jelle van der Loo bereid gevonden om de plek van Pauline in te vullen. Na een 
introductie van Jelle stelt het bestuur voor om hem te benoemen tot lid van het hoofdbestuur. De 
ledenvergadering gaat hiermee akkoord en Nils feliciteert Jelle met zijn benoeming. 
 
11. Rondvraag 
Q: Betalen we een grote onkostenvergoeding aan mensen van de Erima Dagen?  
A: De Erima Dagen worden volledig uitbesteed aan Maurice Graef en die regelt verder alles. Daarvoor 
worden kosten in rekening gebracht, die overigens volledig worden gedekt door sponsoring en 
inschrijvingen. Omdat het de Erima Dagen zijn en niet de “NWC Dagen”, doen we dit juist met een 
partij van buitenaf en met vreemde gezichten. Dit is een bewuste keuze en daar staan we als bestuur 
volledig achter. 
 
Q: Zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen om de energiekosten te drukken?  
A: We bekijken de mogelijkheden om dit te doen, eventueel via de Green Boarding. 
  
Q: Als we de accommodatie binnenkomen gaan alle lampen aan. Is dat nodig? Kunnen we niet een 
deel uitschakelen? Zijn er mogelijkheden voor LED?  
A: Hier gaan we naar kijken. 
 
Q: Is het mogelijk om de Green Boarding via een app aan te zetten? Hoe dat nu gaat is erg onpraktisch. 
A: Helaas gaat dit niet, daar is de Green Boarding niet voor ingericht. 
 
Q: De pomp voor het drukriool is aangesloten op onze stroomvoorziening. Zou dat eigenlijk niet voor 
de gemeente moeten zijn? 
A: Hier gaan we naar kijken. 
 
Q: Is LED-verlichting mogelijk op de velden?  
A: Hierover zijn we in gesprek met de gemeente. 
 
Q: Dit was al een vraag van vorige vergadering, maar is er ook een onkostenvergoeding als we een 
speler overschrijven naar een BVO?  
A: Excuses voor het uitblijven van de reactie, hier komen we snel op terug. 



 

 

Q: Als Coen en Inge stoppen, wat gebeurt er dan met de lamp-armaturen aan de bar? 
A: Hierover gaan we met Coen en Inge in overleg, maar we denken dat deze kunnen blijven hangen. 
 
Q: Complimenten voor de jaarvergadering, hij was goed voorbereid en is goed bezocht. Volgend jaar 
aub nadenken over een tweede microfoon of de vragen herhalen. 
A: Bedankt en gaan we doen. 
 
Tot slot 
Tot slot komt Nils nog terug op twee personen waar we vorig jaar in coronatijd digitaal afscheid van 
hebben genomen: Tiny Werts en Wim Geboers. 
 
Na een uitgebreid dankwoord aan Tiny stelt Nils de ledenvergadering voor om Tiny, als dank en 
erkenning voor zijn jarenlange inzet bij NWC, onder andere als voorzitter Technische Zaken, te 
benoemen tot Lid van Verdienste en bij uitzondering dit met terugwerkende kracht in te laten gaan 
per 7 oktober 2020. De ledenvergadering gaat hiermee onder luid applaus akkoord. 
 
Na ook een uitgebreid dankwoord aan Wim stel Nils de ledenvergadering voor om Wim, als dank en 
erkenning voor zijn jarenlange inzet bij NWC en zijn jarenlange voorzitterschap, te benoemen tot 
Erelid en bij uitzondering dit met terugwerkende kracht in te laten gaan per 7 oktober 2020. De 
ledenvergadering gaat ook hiermee onder luid applaus akkoord.  
 

 12. Sluiting 
 Nils van Hoek bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en hun bijdrage. De vergadering wordt 
hiermee gesloten. 


