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NOTULEN 
 
Afgemeld:  Helmi Leenders, Paul Joosten, Nadine Leenders, Nathalie Lenders, Wendy Wijnands, 
Linda Mans, Ria Naus, Karin Beekers, Ton Croese, Carlien van de Ven, Angelique Wilms, Sil Crins, 
Juul Crins, Faye Verscharen en ouders, Wouter Goossens, Yvonne Manders, Peter Haast, André 
Crompvoets, Mat Basten, Petra Meusen, Shirley van Riswick, Jolanda Verberne, Marga Jansen, 
Mieke Timmermans, John Engels, Laura de Jong, Ramon Smeets, Carla Verkoeijen-van Deursen, 
Jan Slenders, Dieneke Joosten, Rian Derix, Gerard Rooijakkers, Emely Valentijn.  
 

Aanwezig: Piet Koehlen, Henny Driessen, Wim Rooijakkers, Wiel van den Beuken, Mart Peggen, 

Pierre Kessels, Coen Verhaegh, Harry Manders, Albert Valentijn, Jan Strijbos, Francien Nijssen, Ton 

Heijmans, Theo Jacobs, Marcel van Heugten, Peter Janssen, Martha van Oosteren, Joost 

Cranenbroek, Kitty Brummans, Ivo Naus, Wiljan Luijten, John Lenders. Ans Smeulders, Mark Slegers, 

José de Wit, Wil van Oosteren, Peter Verstappen, Pé Philipsen, Roger Sonnemans, Stephan 

Hendriks, Frank Bongers, Mieke Basten.  

Halverwege de vergadering aangesloten: Johan Leenders, Manouk Hermans, Anette ter Hedde 

 

Notulist: Mieke Basten 

 

 

1. Opening  
 

Voorzitter Wil van Oosteren heet iedereen welkom. We hebben een lange agenda, daar we 

terugblikken op de afgelopen twee seizoenen (ivm de corona crisis heeft de jaarvergadering van 

2020 geen plaats kunnen vinden) maar we proberen er vlot doorheen te gaan. Wil benadrukt 

echter dat men zich niet moet weerhouden om kritische vragen te stellen.  

 

2. Mededelingen & ingekomen stukken  
Afmeldingen worden vermeld in de notulen. 

 

Mededelingen: 

De vlaai van vanavond is gesponsord door bakkerij Dikke Mik.  
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3. Notulen jaarvergadering 31-10-2019  
 

Op 30 januari 2020 heeft het bestuur deze reeds goedgekeurd, maar hiervoor dient de Algemene 

ledenvergadering ook goedkeuring te geven. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen zijn 

goedgekeurd en vastgesteld, met dankzegging aan de secretaris Noortje.  

 
4. Secretarieel verslag 2019-2020 – 2020-2021  
De secretariële verslagen van seizoen 2019-2020 en seizoen 2020-2021 zijn gepubliceerd op de 
website. Mieke geeft een fotopresentatie met de hoogtepunten uit deze verslagen. De secretariële 
verslagen zijn goedgekeurd en vastgesteld, met dankzegging aan Mieke.  
 
5. Financieel verslag 2019-2020 – 2020-2021 
Het financieel verslag wordt toegelicht door penningmeester Pé Philipsen. Ondanks de corona 
crisis ziet deze er positief uit.  
 
Er zijn geen vragen in de vergadering. A. Valentijn wil als aanvulling het complete bestuur 
bedanken voor hun inzet in deze crisis en dit positieve resultaat.  
 
Met dank aan de samenstellers wordt het financieel verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Verslag kascommissie 
 
Jeroen Leijsten en Laura Nijssen hebben de kas gecontroleerd. Ook Mark Janssen was erbij. Zij 
hebben alles correct bevonden en goedgekeurd.  
 
De vergadering verleent middels een applaus decharge aan het bestuur en de penningmeester.  
 
 
7. Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement 
 
Wil van Oosteren presenteert: Matchfixing en courtsiding komt om de hoek kijken bij live 
wedstrijden online uitzenden.  
Bestuursleden, speelsters van Dames 1 en staf hebben hiervoor een online cursus moeten volgen.  
 
Het bestuur vraagt de ALV om goedkeuring om dit op te nemen in het huishoudelijk reglement.  
 
Vragen: 
 
M. Slegers: als mensen het live kunnen zien, wat heeft het dan nog voor zin?  Wil licht toe dat er 
kennelijk toch een kleine vertraging zit in online beelden en dus wel zin heeft.  
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Mark: zitten we dan vast aan de firma waarmee de Nevobo samenwerkt? Of kunnen we zelf nog 
een bedrijf daarin kiezen? Goede vraag, het bestuur weet niet precies hoe dit ziet. In de 
voetbalwereld kan iedere club wel hun eigen partners daarin kiezen.  
 
Joost: Zijn er risico’s aan verbonden in de zin van inkomsten voor de club, omdat mensen de 
wedstrijd live thuis kunnen kijken en dus geen entree hoeven te betalen? Ja dit is inderdaad een 
klein risico, er bestaat wel nog de mogelijkheid om deze live beelden te ‘vermarkten’, maar dan 
komt professionaliteit om de hoek kijken met reclame’s van sponsoren tussendoor etc. en zo ver is 
Peelpush op dit moment (nog) niet.  
 
Hoe zit het met de AVG privacywet, bijv. van onze ballenjongens en -meisjes? Dit is afgedekt in 
ons huishoudelijk reglement. Als iemand expliciet niet in beeld wil komen, dan zou diegene dat aan 
de club moeten melden. 
 
 
8. WBTR 
 
Stephan licht de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) toe. Per 1 juli is deze wet 
verplicht geworden voor alle verenigingen. We hebben 5 jaar de tijd om dit op te nemen in onze 
statuten. Voor nu willen we het opnemen in het huishoudelijk reglement.  
 
De vergadering geeft akkoord om dit toe te voegen aan het huishoudelijk reglement en daarmee 
ook een slag te slaan naar professionalisering van de club. 
  
P. Koehlen vult aan: goed notuleren is hierbij van belang.  
 
 
9. Beleidsplan  
 
Professionalisering (superclub) (door Peter) 
We hebben een plan ingediend bij de Nevobo om superclub te worden. Onze ambitie is om te 
professionaliseren en om meer nieuwe leden te werven en onze leden langer te binden. Hiervoor 
zetten we professionals in en bieden we een divers en vernieuwend aanbod aan om diverse 
doelgroepen aan te spreken (denk bijv. aan Nijntje Beweegdiploma, Volleybalspeeltuin, 
Beachvolleybal, No Jump Volleybal en trainingen talentonwikkeling YD Peelpush volleybalschool.) 
 
Sportief ontwikkelen (beweegakkoord) (door Peter) 
Binnen het Beweegakkoord Peel & Maas doen wij mee met onderstaande ‘bouwstenen’; 
 

- Sportiefste kind van Nederland 
- Bewegen op recept 
- Het nieuwe verenigen 
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Ledenpanel (door Peter) 
Code goed sportbestuur: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. 
Opnemen in het beleidsplan via ledenpanel. 
 
Vitale vereniging (door Peter) 
 
Hoe krijgen we jongeren mensen meer betrokken bij de club.  
 
Scheidsrechters (door Peter) 
Mensen willen wel in eigen hal fluiten, maar steeds minder buiten de deur in andere hallen.  
 
Jeugd (door Frank) 
Seizoen 2019-2020 zijn er sportief mooie successen behaald door onze jeugdafdeling (in de race 
voor beker en NOJK Kampioenschappen), maar helaas hebben we dit niet af kunnen maken ivm 
corona.   
 
Met o.a. het Nijntje Beweegdiploma en Action Volleybal proberen we meer jeugdleden te werven.  
 
Kader: onder het motto ‘Train je eigen trainers’ organiseren we voor trainers/coaches regelmatig 
clinics. 
 
Verbinding: we blijven de verbinding zoeken tussen jeugdleden en senioren. Dit seizoen hebben 
we dit gedaan door samen loten te verkopen voor de grote clubactie. En er zijn groepsapp’s 
gemaakt waarin een senioren speler een jeugdteam support en zo betrokken blijft bij dit 
jeugdteam. 
 
Project Meijel Beach – Beachaccommodatie (door Peter)  
 
Het plan wordt gepresenteerd voor de realisatie van een beach court met drie beach 
volleybalvelden. Deze moet toegankelijk worden voor alle sporten en alle leeftijden.  
 
Patrick Verstappen is projectleider. Als het goed ik kunnen we in het voorjaar al de eerste 
wedstrijden daar gaan spelen. De projectgroep probeert de jeugd ook volop te betrekken bij de 
realisatie en organisatie van ‘Méél Beach’.  
 
T. Jacobs Wie gaat de beachvelden onderhouden? Dat wordt meegenomen in het project. Het is 
zeker van belang dat dit beter gebeurd als het vorige beachveld. 
 
Rabo Sportcafé / commissie BOS (door Roger) 
Al anderhalf jaar in de ban van Corona, maar sinds september mogen we weer. Peelpush volgt het 
protocol van NOC*NSF. 
 
We zoeken jonge mensen voor de commissie BOS.  
De poetsploeg op maandagochtend en dinsdag wordt steeds kleiner, hier moet versterking komen.  
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Er staan weer een aantal leuke activiteiten op de planning: 
29 december 2021 Sneeuwballentoernooi 
7 januari 2022 Nieuwjaarstreffen / Vrijwilligersdag. Thema is Beach.  
16 april hebben wij de finale gekregen van NOJK voor Meisjes A.  
 
Sponsoring (door Stephan): 
Lastige periode ivm COVID-19.  
De bijdrage van grotere sponsoren is minder geworden. De bijdrage van de kleinere sponsoren is 
stabiel gebleven.  
 
We zoeken nieuwe sponsoren, dus als iemand een ingang weet laat het aub weten. Daarnaast 
zoeken we ook accountmanagers binnen de sponsorcommissie om nieuwe sponsoren te werven.  
 
Zitten er ook ondernemers in de sponsorcommissie? Ja, deels.  
 
In samenwerking met reclamebureau Loeihard willen we een professionaliseringsslag maken in de 
communicatie.  
 
SponsorKliks kan veel meer opbrengen voor de club als de bekendheid groter zou zijn.  
 
Idee flyer meegeven aan jeugdleden om thuis af te geven met info over eigen sponsoren en 
sponsorkliks. Zeker in deze tijd van sinterklaas en kerst.  
 
Gouden Jubileum (door José de Wit) 
 
José presenteert wat we allemaal gedaan hebben in ons Gouden Jubileum jaar: 
4 jan ’19 New Years Party (met jubileumshirts) 
3 maart ’19 ‘Meijel kleurt geel en blauw in de carnavalsoptocht’ 
25 mei ’19 Peel zonder Grenzen deelname 
29 juni ’19 Receptie tijdens het Peelpush Toernooi 
10 nov ’19 Reunie 
 
De Golden Party die nog gepland stond als afsluiter van het Gouden Jubileum jaar kon helaas niet 
doorgaan vanwege corona. De jubileumcommissie heeft besloten om dit niet door te laten gaan 
(een beetje mosterd na de maaltijd).  
 
Wat hebben we over gehouden aan het 50 jarig jubileum: 

- Kunstwerk Pieter Verstappen 
- Jubileum Blokker 
- Vrienden van Peelpush (werven en activeren) 

 
10. Begroting seizoen 2021-2022   
 
Personeel: Robin van Rijswijck en Jan Slenders aangenomen.  
Reiskosten: deze zullen waarschijnlijk hoger gaan uitvallen.  
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Sportcafé: zijn we goed van start gegaan in september, dus dat ziet er goed uit. 
 
Wat wordt er bedoeld met diverse inkomsten? Dit zijn de entree en loterij opbrengsten bij 
wedstrijden.  
 
Is er nog contact met het OLS? Is lastig om dit mee te nemen in de begroting. Maar de voorzitter 
roept iedereen op om je in te schrijven als vrijwilliger bij het OLS, om zo wat opbrengsten voor 
Peelpush te werven.  
 
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.   
 
Balans: we hebben een positief vermogen/resultaat, ondanks de coronacrisis.  
 
De balans wordt door de vergadering goedgekeurd.   
 
 
 
11. Contributie seizoen 2020-2021 – 2021-2022 – 2022-2023  
 
Het bestuur stelt voor om de contributie weer in lijn te verhogen. Je zou kunnen zeggen; is het wel 
nodig gezien de huidige financiële situatie?  Maar professionalisering kost geld en vrijwilligers zijn 
steeds moeilijker te vinden. Daarnaast is Peelpush in vergelijking met andere clubs nog steeds vrij 
goedkoop. 
 
De vergadering gaat akkoord met het contributievoorstel.  
 
12. Huldiging gouden jubilarissen  
 
25 jaar 

Mieke Basten ; lid vanaf augustus 1995. Dus als 7-jarige begonnen en daarmee de hele jeugd 

doorlopen en laatstelijk een pijler geworden van het Dames 3 team dat de geschiedenis in gaat als 

het Meijelse team. En alweer sinds 2012 een zeer gewaardeerd bestuurslid. 

Wiljan Luijten ; Lid vanaf november 1995. Als net (geb.28-10-1987) 8-jarige begonnen en ook dus 

de hele jeugdafdeling doorlopen. Je werd door jaren de drijvende kracht achter de jeugdafdeling bij 

Peelpush. Als aanvoerder van het fameuze “Meijelse”dames 3 team een voorbeeld en inspirator 

voor velen.     

Yvonne Manders; Gelijk met Wiljan lid vanaf november 1995. Als 7-jarige begonnen. Yvonne 

staat bekend als een fanatieke libero, nu bij dames Vrije Tijd 1 gaat ze voorop in de strijd. Samen 

met Tom een mooi Peelpush koppel.     Niet aanwezig. Zaterdag 6-11-2021 thuis gehuldigd. 
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Johan Gielens; Lid vanaf mei 1996. Als 7-jarige begonnen en ook de hele jeugdafdeling 

doorlopen om uiteindelijk te worden tot een gewaardeerde speler van Heren 2. Je was ook altijd 

actief als kaderlid bij het buitentoernooi. Niet aanwezig. Vrijdag 5-11-2021 na training Heren2 

gehuldigd. 

Harrie Manders; Lid sinds maart 1961. Harrie is op vele gebieden een gewaardeerd kaderlid. Ook 

jarenlang een trouwe mede-organisator van het destijds roemruchte buitentoernooi. Je kinderen 

Yvonne en Nicole hebben je steeds binnen Peelpush gevolgd. Als coach ben je jarenlang bij 

diverse teams betrokken geweest. Nu ben je nog steeds mede-organisator van het befaamde  

Sneeuwballentoernooi. 

Ellen Metsemakers; Lid sinds juli 1996. Al die jaren heb je trouw, en nog steeds,  bij de Dames 

Vrijetijders gespeeld. En steeds weer heb je daar een ondersteunende rol opgepakt. Straks volgt 

nu, naar ik stellig verwacht, je benoeming tot lid van het bestuur. 

Ivo Naus; Lid sinds augustus 1996. Als 6-jarig manneke begonnen, de hele jeugd route gevold om 

uiteindelijk bij het hoogst haalbare binnen Peelpush, Heren 1 aan te komen. Nu als ervaren speler, 

een van de pijlers in het team van Heren 2. Ivo, je stond, en nog steeds, altijd klaar om Peelpush 

bij activiteiten te ondersteunen. Eerst het buitentoernooi en nu onder ander bij het steeds meer 

vermaarde oktoberfest.  

Gerard Rooijakkers; Lid sinds maart 1996. Al jaren een van de vaste spelers van de Heren Vrije 

Tijders. Niet weg te denken uit de wedstrijdorganisatie bij het buitentoernooi. Nu nog steeds een 

van de trouwe organisatoren van het Sneeuwballentoernooi.                                                                                                

Niet aanwezig. Zaterdag 6-11-2021 thuis gehuldigd. 

Voor eenieder van jullie hierbij het zilveren jubileum aandenken met bloemen. 

Van harte gefeliciteerd voor jullie trouw en loyaliteit aan Peelpush en op naar de volgende mijlpaal. 

40 jaar 

Paul Joosten; Lid sinds november 1979. Als 7-jarige kwam je als mini binnen bij Peelpush. 

Opgeklommen met het doorlopen van alle jeugdcategorieën en alle seniorenselecties tot aan het 

Heren 1 team toe. Daar was jij de eerste libero.  Ook nu ben je als ouder, betrokken als coach bij 

de Jeugd. Je was en bent nog steeds een belangrijke trekker voor sponsoring. In die laatste rol 

ben je vaak gastheer voor vergaderingen, waarbij de leden van de sponsorcommissie zich dan 

graag beschikbaar stellen om de producten van het bedrijf waarvan je directeur bent, te testen. 

Alleen al dit laatste kan een argument zijn om lid te worden van de sponsorcommissie.                                                                              

Niet aanwezig. Maandag 8-11-2021 thuis gehuldigd. 
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Coen Verhaegh; Lid sinds april1979. Alhoewel nu helaas niet meer actief spelend, toch nog 

steeds betrokken de Heren Vrijetijders.  Bij het Buitentoernooi, was je altijd met volle inzet een 

enthousiaste medewerker. En Peelpush kijkt er naar uit dat je, nu je gepensioneerd bent, als 

vrijwilliger een rol zult gaan spelen binnen onze club. 

Ans Smeulders; Lid sinds maart 1980. Ans, je bent van vele markten thuis. Jarenlang bestuurslid 

en nu nog steeds een onmisbare schakel in het huidige kader als wedstrijdorganisator, 

scheidsrechter coördinator, sporthalbeheerder en lid van de BOS commissie. 

Ton Heijmans; Lid sinds september 1981. En nog steeds actief bij de Heren Vrijetijders. Je was 

ook altijd actief bij het Buitentoernooi. Daarnaast een vakman op het gebied van metaal, waarvan 

Peelpush nog steeds, met grote waardering regelmatig van profiteert. 

Ook voor jullie het speciale robijnen jubileum aandenken met bloemen. 

Ook jullie bijzonder dank voor 40 jaar trouw en steun aan Peelpush. Van harte gefeliciteerd en 

hopelijk zien we elkaar weer op een gouden feest. 

50 jaar 

Jan Strijbos; Lid sinds augustus 1971. Jan, je was een van de eerste jeugdleden van Peelpush. 

Het was bijna niet gelukt om enige foto’s van je te achterhalen, mar hier eentje als jeugdlid. Deze 

foto zou gemaakt zijn tijdens het 10-jarig bestaan van Peelpush. 

Na jaren in diverse teams te hebben gespeeld heb je je als kaderlid steeds laten zien als een 

betrouwbaar en betrokken lid.  

Daar ben je al erg vroeg mee begonnen als ik naar de volgende foto kijk, want hier een van je 

hoogtepunten, waar je staat als coach van het mini jongens  jeugdteam dat Nederlands Kampioen 

werd. 

Later heb je als scheidsrechter vele wedstrijden voor Peelpush gefloten.  

Jan, je mag trots zijn, zoals ook Peelpush is, op jouw clubverleden hier. 

Als aandenken aan je gouden jubileum hierbij het Peelpush logo in kristal. 

Proficiat. 

 
13. Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar:  
Stephan Hendriks, Peter Verstappen, Mieke Basten en Wil van Oosteren. Allen zijn met applaus 
herbenoemd. 
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Aftredend:  
 
Noortje Ghielen 
 
Nieuwe bestuursleden:  
Frank Bongers, Ellen Metsemakers. Beiden zijn met applaus benoemd.  
 
 
14. Rondvraag  
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 
15. Sluiting  

 

Voorzitter, Wil van Oosteren, sluit de vergadering om 22:10 uur en sluit af met de woorden: 

Dat we een steeds betere basis kunnen leggen voor de club met o.a. Meijel Beach en Nijntje 

Beweegdiploma en goede stappen kunnen maken in de professionalisering van de club.  

Maar het belangrijkste is dat we samen nog veel plezier kunnen beleven aan het spelletje dat 

volleybal heet. 


