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NOTULEN 
 

Afgemeld: Daniëlle de Groot, Sanny Vullers, Dorien Peeters, Renske Knops, Boukje Knops, Coen 

Verhaegh, Petra Meusen, Helmi Leenders, Rian Derix, Martha van Oosteren, DVT2, André 

Crompvoets, Cindy Benders, Suzanne Gommans, Jolie Laurenssen, Laura de Moor, Laureen Rijs, 

Nathalie Lenders, Jacqueline Linders, Simone Speerstra, Teun Heldens, Rina Peggen, Eefje Mertens, 

Katelijne van Asten, Roel Coenen, Milou Tober, Angelique Willems, Millie Janssen, Peter Haast, 

Hennie Driessen, Ester Pouls, Kitty Janssen-Brummans, Ayla Severens, Linsey van Eijk, Wim 

Simons, Evi Thijssen, Mirna Seweuster, Sterre Willems, Arjan Naus, Loes Hunnekens, Angelique 

Willems, Sanisha Latuhihin, Emma Jenneskens, Manouk Hermans, Sanne de Vries, Noa Klerckx, 

Suzanne Cartigny, Karin Mennen, Eke Denessen, Jan Lammers, Lonneke Jacobs, Jack van Hees, 

Chantal Pellemans, Mirna Seweuster, Henk Daems 

 

Aanwezig: Wiel van de Beuken, Albert Valentijn, Piet Koehlen, Ans Naus, Ans Smeulders, Joost 

Volmer, Swen van Enckevort, Gerard Rooijakkers, Pe Verstappen, John Lenders, Peter Janssen, 

Kasper Gielen, José de Wit, Tjeu Verstappen, Chris Verstappen, Mart Peggen, John Engels, Emily 

Valentijn, Mark Janssen, Ton Heijmans, Pierre Kessels, Sanne Janssen (eerder weg), Jitske Lagarde 

(eerder weg), Lotte van Hoof (eerder weg), Lieke Oomen (eerder weg), Sanne de Vries (eerder weg), 

Lynn Aarts (eerder weg), Christof Brabander, Peter Verstappen, Mark Slegers, Pé Philipsen, Mieke 

Basten, Wil van Oosteren, Noortje Ghielen 

 

Notulist: Noortje Ghielen 

 

1. Opening  
Iedereen wordt welkom geheten. We blikken terug op een sportief zeer geslaagd seizoen.  
 
2. Mededelingen & ingekomen stukken  
- 
 
3. Notulen jaarvergadering november 2017 
Notulen zijn verspreid via de site. Geen vragen of opmerkingen.  
Notulen goedgekeurd en vastgesteld, met dankzegging aan Noortje. 
 
4. Secretarieel verslag 2017-2018 
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Secretarieel verslag is gepubliceerd op de website. Mieke geeft een fotopresentatie aan de hand 
van het secretarieel verslag. Secretarieel verslag is goedgekeurd en vastgesteld, met dankzegging 
aan Mieke. 
 
5. Financieel verslag 2017-2018 
Het verslag wordt toegelicht. Met dank aan de samenstellers wordt het financieel verslag 
goedgekeurd en vastgesteld.  
 
6. Verslag kascommissie 
Verslag kascontrole ter vergadering seizoen 2017-2018.  
Kascommissie (Francien Nijssen en Herman Naus) is akkoord en heeft alles ondertekend.  
 
Bij dezen geeft de vergadering door middel van applaus decharge aan het bestuur en de 
penningmeester. 
 
Notitie: Herman Naus en Francien Nijssen zetten hun werkzaamheden voort. Aanvulling (één 
persoon) is nodig. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. 
 
7. Beleidsplan  
Financieel (door Wil) 
Het verder terugdringen van kosten (zie notulen jaarvergadering 2017) is geen speerpunt meer.  
 
Belangrijk zijn nog steeds:  
- Begrotingsdiscipline 
- Reserve opbouwen 
 
Sportief (door Peter) 
Belangrijk zijn nog steeds:  
- Vitalisering verenigingscultuur 
- Eigenaarschap leden 
- Nieuwe generatie aan zet 
 
Bovenstaande blijft een zoektocht.  
Positieve ontwikkeling rondom inzet leden als scheidsrechter, teller, etc.  
Lastig om leden te werven voor kadertaken. Uitdaging om daar met zijn allen in mee te denken. 
Aanvulling van commissies is nodig!  
 
Jeugd (door Peter, namens Chantal) 
Verhaal Chantal vorig jaar over nieuwe structuur jeugdcommissie.  
Eerste jaar is nu achter de rug. We zijn tevreden, met natuurlijk een aantal verbeterpunten.  
Er zijn een aantal vacatures. Deze worden op de site gepubliceerd. Dit zal ook op andere 
manieren bij de juiste personen onder de aandacht gebracht worden.  
 
Ambitie is om jeugdspelers door te laten stromen naar de selectieteams. We zijn onderweg. O.a. 
zijn Angelique Willems en Johan Leenders actief bij de jeugd sinds het huidige seizoen.  



Notulen jaarvergadering 

volleybalvereniging V.C. Peelpush  

donderdag 1 november 2018 
 

 
In de aanloop naar het volgende seizoen zullen zeker ook een aantal verbeterpunten door worden 
gevoerd. Angelique Willems is vanaf het huidige seizoen de coördinatoren aan het ondersteunen 
om de rode draad binnen de jeugdcommissie te bewaken.  
 
BOS (door Wil) 
Belangrijk zijn nog steeds:  
- We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter. 
- Verjonging wordt verder voortgezet.  
- Nieuwe planningsaanpak.  
 
Goede ervaringen over het eerste jaar van de nieuwe planningsaanpak.  
Het is nodig om méér activiteiten te organiseren. Als er ideeën zijn dan horen we dat graag. 
Vraag: idee dat teams vertrekken uit de sporthal om ergens anders iets te gaan drinken na een 
training/wedstrijd. Zien we mogelijkheden om dit terug te draaien? Lastig. Iedereen die hierin een 
bijdrage wil leveren, dat is welkom!  
 
Toernooi (door Ivo) 
Klein positief resultaat.  
Totaalresultaten van de organisatie zijn ons bekend. Dit is niet onze verantwoordelijkheid geweest, 
daarom doet het bestuur hier geen uitspraken over.  
 
Organisatie (meerderheid) is voornemens om door te gaan met de organisatie van het toernooi.  
Men wil een grotere participatie van Peelpush. We weten nog niet wat er precies van ons verwacht 
wordt en wat het risico is. We gaan hierover in gesprek met de andere organisatoren.  
 
Het bestuur is voornemens om het toernooi te continueren. Wordt vervolgd.  
 
Suggestie: Budel en Hajraa vallen in hetzelfde weekend. Hier moeten we gebruik van maken in de 
PR.  
 
Sponsoring (door Wil, namens Stephan) 
- Hoofd- en naamsponsoring blijft lastig 
- Nieuwe sponsorvormen en leden meer betrekken 
 
Grote clubactie wordt voortgezet.  
SponsorKliks is nieuw. De leden wordt gevraagd om hier eens naar te kijken. Je kunt online 
bestellingen doen ten gunste van Peelpush.  
 
- Teamsponsoring en persoonlijke sponsoring 
Dames 1 heeft groot bedrag opgehaald. Er blijft geld over om kosten die gemaakt worden voor de 
club te besteden.  
 
- 2-3 sponsorevents per jaar 
We blijven dit doen. Opkomst is nog niet groot.  
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Jubileumcommissie (door José de Wit) 
Allerlei activiteiten worden georganiseerd.  
Versterking van de jubileumcommissie is welkom, liefst ‘jonge’ leden.  
  
Leden krijgen elke maand een nieuwsbrief, verstuurd door Mart Rooijakkers.  
Facebook wordt geactiveerd om iedereen hiervan op de hoogte te stellen. Houd dit in de gaten en 
verspreid het! 
Veel activiteiten door het jaar heen en veel aandacht voor het jubileum.  
 
Hoofdactiviteiten: 
Eerste activiteit is de new years party.  
We doen mee met de carnavalsoptocht.  
Feestje tijdens het toernooi.  
Op 10 november reünie 
In mei 2019 Wine&Dine  
 
8. Begroting seizoen 2018-2019 (1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019)  
De begroting wordt toegelicht door Wil van Oosteren. 
 
Huisvesting:  
Gymzaal zal ingeleverd moeten worden i.v.m. verbouwing van de basisschool. Wanneer dit zal 
gebeuren, is nog niet bekend. Dit zal zeker consequenties hebben voor trainingstijden en –dagen 
voor een aantal teams.  
 
Subsidies:  
We krijgen €7.500 subsidie van de provincie. We moeten wel een tegenprestatie leveren. Dit wordt 
vervolgd. Dit zou de club veel geld op kunnen leveren.  
 
Balans:  
De balans van activa en passiva wordt ook gepresenteerd: Hierin staan leningen, aflossingen en 
reserveringen. Kasstroomcontrole (cashflow) zeer belangrijk hierin.  
 
We hebben een negatief vermogen. Het negatief vermogen is alweer een stuk verbeterd t.o.v. 
vorig seizoen.  
Aan het einde van het huidige seizoen hebben we de belastingschuld afgelost.  
Alleen de korte termijn schuld blijft staan, maar deze loopt ook terug. We zetten deze positieve lijn 
door. Als we de kosten onder controle houden, hebben we na het volgende seizoen een positieve 
balans. Doelstelling van 20% reserve is dan nog niet behaald. Pas dan zullen we een financieel 
gezonde vereniging zijn. 
 
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. Extra dankwoord aan Pe Philipsen en Mark 
Janssen.  
 
9. Contributie seizoen 2018-2019 (1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019)  
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Gezien de financiële situatie wordt ook voor seizoen 2018-2019 gevraagd om de contributie te 
verhogen met het dan geldende inflatiepercentage, afgerond op € 0,50 en extra met 5% over het 
gehele jaar t.o.v. begin 2017-2018. We blijven hiermee nog altijd fors onder het bedrag van 
vergelijkbare verenigingen in Nederland.  
 
Voorstel is om voor leden die niet via automatisch incasso betalen €10 extra in rekening te 
brengen.  
 
Voorstel is om de Actief Steunend Leden vast te stellen op €50. De jubileumcommissie gaat zich 
inzetten om nog meer ASL te werven.  
 
Vergadering gaat akkoord met bovenstaande. 
 
Nieuw huishoudelijk reglement (door Wil): 
Reglement is rondgestuurd en staat op de site. 
 
Toegevoegd:  
Aanpassingen n.a.v. de Privacywetgeving.  
Volleybalschool 
Aanpassingen n.a.v. nieuwe contributie indeling 
Waarden en normen  
Gedragsregels seksuele intimidatie 
VOG vereist 
Privay Policy 
 
Aanvulling: fotogebruik voor site, social media en perspublicaties. Dit wordt ook toegevoegd aan 
het reglement.  
 
Vergadering gaat akkoord met nieuwe huishoudelijk reglement. 
 
Vertrouwenspersoon Peelpush: 
Kitty Janssen-Brummans is benoemd tot vertrouwenspersoon van de club.  
Contactgegevens worden gepubliceerd op de website.  
 
Commissie van Beroep:  
Als een lid van de club verwijderd wordt, kan dit lid in beroep gaan hiertegen.  
Formeel moeten we als club een Commissie van Beroep hebben.  
 
Het bestuur stelt voor om de volgende personen te benoemen als lid van de Commissie van 
Beroep:  
José de Wit 
Dieneke Joosten 
John Engels  
 
De commissie wordt voor 3 jaar benoemd en is daarna herkiesbaar.  
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Vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
10. Huldiging jubilarissen  
40 jaar: 
Emily Valentijn - 40 jaar lid Peelpush 
 
Nog toevoegen! Pe Philipsen vragen.  
 
11. Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar: 
Mieke Basten. Met applaus herbenoemd.  
Wil van Oosteren. Met applaus herbenoemd. Dank voor de inzet en tijd in de afgelopen 6 jaar. We 
kijken vooruit op betere tijden voor de club! 
 
12. Rondvraag  
Ans Smeulders: we zijn niet zichtbaar in Hallo! Peel en Maas. Dit klopt. We ondernemen hier actie 
op. Dit wordt weer beter.  
Ans Smeulders: app die er zou komen om o.a. pushberichten te krijgen als je moet tellen, fluiten, 
etc. Ontwikkelingen? We hebben onderzoek gedaan naar een passend systeem. Tot nu toe nog 
geen geschikt systeem gevonden. Tips zijn altijd welkom.  
Jitske Lagarde: fluiten jeugdtoernooien. Instructieklapper is niet up-to-date. Wie is 
scheidsrechterscoördinator? Ook is niet helder wat er van de zaalwacht verwacht wordt en zijn 
papieren niet goed vindbaar. We nemen dit mee en brengen de jeugdcommissie hiervan op de 
hoogte.  
 
Afsluiting door voorzitter: 
Financieel zijn we erg tevreden. Ook de toekomst ziet er goed uit. We hopen te kunnen blijven 
investeren in de jeugd. Bestuurlijk kader en het sportieve kader hebben nog steeds versterking 
nodig. Spreek dit rond en moedig mensen aan om zich hiervoor in te zetten. We kunnen met trots 
afsluiten en kijken uit naar het jubileumjaar. We wensen iedereen een sportief, succesvol seizoen 
toe.  
 
13. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.  
 


