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Ingelaste algemene leden vergadering 4 juni 2018 
 
Datum:  4 juni 2018 
Tijd:    19.30 uur 
Bestuur: Jochem Fleuren, Guus van Hout, Ellen Dekkers, Hanno de Hoog, Jasper van 

Tienen, William Geurts (toetredend) en Laura Beekmans 
Notulist:  Laura Beekmans 
 

 
1. Opening en welkom 

Om 19.30 uur opent Jochem de vergadering en heet iedereen welkom. Jochem geeft aan 
dat er een extra algemene ledenvergadering is ingepland omdat er een aantal zaken 
spelen binnen Festilent waarvan het bestuur de leden en vrijwilligers op de hoogte wil 
brengen.  

 
2. Aanpassing statuten Festilent 

In de e-mail die is rondgestuurd als uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
waren de nieuwe conceptstatuten bijgevoegd. Jochem vraagt of er alvorens hij de 
grootste wijzigingen door gaat nemen al vragen en/of opmerkingen zijn. Deze zijn er 
niet. Jochem geeft aan dat hij de grootste wijzigingen kort zal toelichten. De huidige 
statuten die gelden voor Festilent komen uit 1932, dit is dan ook de belangrijkste reden 
om de statuten te wijzigen. Voor het opstellen van de nieuwe statuten zijn de standaard 
statuten van de KNVB als uitgangspunt genomen. De belangrijkste wijzigingen zijn; 
- Artikel 5 rechten en verplichtingen; bestuur, ALV en overige organen kunnen leden 

verplichtingen opleggen (voorheen kon alleen de ALV dit); 
- Artikel 6 straffen; bestuur kan straffen opleggen, namelijk: berisping, schorsing, 

royement, uitsluiting, ontzegging van functie en geldboete (voorheen alleen berisping, 
schorsing, royement door ALV bij 2/3de van de stemmen); 

- Artikel 9 bestuur; bestuur bestaat uit 3 meerderjarige persoenen. Minimaal 
secretaris, penningsmeester en 1 bestuurslid (voorheen minimaal 5 bestuursleden en 
voorzitter, secretaris en penningsmeester); 

- Artikel 9 bestuur; bestuurslidmaatschap eindigt na 2 aaneengesloten periodes van 3 
jaar (voorheen bestuursleden zijn na aftreden herkiesbaar); 

- Artikel 11 vertegenwoordiging; vereniging wordt vertegenwoordigt door 2 
bestuursleden (voorheen minimaal 2 van 3 van voorzitter, secretaris en 
penningmeester en daarbij toestemming van ALV voor investeringen hoger dan 10.000 
gulden); 

- Artikel 18 statutenwijziging; vereniging behoeft bij wijziging statuten voorafgaand 
goedkeuring van de KNVB (voorheen geen opmerking omtrent goedkeuring KNVB).  

Jochem geeft aan dat er gestemd moet worden over de statuten, wanneer de 
meerderheid akkoord gaat met de gewijzigde statuten dan mogen ze gedeponeerd 
worden bij de KVK. Jochem vraagt of er iemand tegen de wijziging van de statuten is. 
Niemand is tegen. Jochem geeft aan dat bij dezen de statuten gewijzigd zijn.  
 

3. Benoeming bestuursleden 
Jochem geeft aan dat het bestuur wederom is versterkt. Sinds begin dit jaar is William 
Geurts aangesloten bij het bestuur. William stelt zich kort voor en vertelt dat hij zich 
voornamelijk in zal gaan zetten voor het facilitaire deel binnen Festilent. Hij wil 
voornamelijk al coördinerende rol optreden tussen de facilitaire werkzaamheden en het 
bestuur. Jochem vraagt ook hier weer om toestemming van de leden voor de toetreding 
van William tot het bestuur. Alle leden zijn het eens en Jochem feliciteert William met 
zijn bestuursfunctie.  
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4. Privacywet 
Jochem geeft het woord aan Guus voor een toelichting op de nieuwe privacy wetgeving 
die sinds 25 mei jl. van kracht is gegaan. Zowel leden als vrijwilligers hebben ten alle 
tijden recht om de gegevens in te zien, te wijzigen of deze te laten verwijderen. 
Daarnaast mogen gegevens alleen overgedragen worden in de staat waardoor zij door 
leden/vrijwilligers zijn aangeleverd. Door de ingang van de nieuwe privacy wetgeving 
moet Festilent transparanter omgaan met het verzamelen van gegevens. Zo moet 
vastgelegd worden welke gegevens de club verzamelt, waarom deze gegevens verzamelt 
worden en daarnaast waar deze gegevens bewaard worden. Op het aanmeldformulier 
vraagt Festilent toestemming aan leden voor bijvoorbeeld het plaatsen van foto’s op de 
website. Guus heeft contact gehad met de KNVB om na te gaan of Festilent ook bij de 
huidige leden om toestemming moet vragen. Dit was niet nodig, wanneer de club besluit 
om akkoord te gaan dan gaan automatisch alle huidige leden akkoord. Wanneer een lid 
het niet eens is met deze beslissing dan kan dit individu aangeven. Ook voor vrijwilligers 
geld een vergelijkbare regel, nieuwe vrijwilligers moeten toestemming geven. Echter de 
huidige vrijwilligers hoeven dit niet. Zij gaan automatisch akkoord wanneer de club het 
besluit neemt. Guus gaat ervoor zorgen dat de informatie rondom de nieuwe privacy 
wetgeving op de website van Festilent komt staan zodat iedereen dit in kan zien. 
Daarnaast is iedereen vrij om Guus te benaderen met eventuele vragen.  
 

5. Velden Festilent 
Zoals wellicht veel van jullie al gehoord hebben wordt er de laatste tijd het een en ander 
gespeculeerd over de velden van Festilent. Waar we nu staan: het college van Landerd 
heeft besloten dat Festilent een kunstgrasveld krijgt en dat de natuurgrasvelden worden 
gerenoveerd. Dit houdt daarentegen in dat Festilent één wedstrijdveld en één 
trainingsveld moet afstoten. Het idee is om veld 6 en het bijveld tegen het hekwerk af te 
stoten. Daar zit echter één kanttekening aan; als blijkt dat veld 3, wat nu in zeer slechte 
staat verkeerd, niet voldoende gerenoveerd kan worden moet dit veld worden 
afgestoten.  
 
Met betrekking tot het kunstgrasveld, het idee is om veld 4 om te bouwen tot 
kunstgrasveld. Festilent heeft als doel om dit veld hoofdzakelijk te gebruiken als 
trainingsveld. Echter omdat we één wedstrijdveld moeten afstoten, moeten er ook 
wedstrijden op gespeeld worden. Echter dit willen we beperken. Het kunstgrasveld 
wordt 100 bij 64m. Dit is net zo groot als de andere velden. Het hoofdveld is net iets 
groter. Voor wat betreft de verlichting gaat er ledverlichting worden aangebracht 
rondom het kunstgrasveld. Deze verlichting zal dimbaar en deelbaar worden. Voor de 
trainingen kan dan 75 Lumen voldoende zijn en voor wedstrijden 150 Lumen. Verder 
zullen er 4 vaste pupillendoelen worden geplaatst bij het kunstgrasveld. Deze worden in 
de afrastering geplaatst en kan men naar voren trekken wanneer nodig.  
 
Om het kunstgrasveld realiseerbaar te maken is er een kapvergunning aangevraagd. De 
hele rij bomen tussen veld 4 en 5 wordt gerooid. Daarnaast zullen er op het sportpark 
nog wat extra bomen gerooid worden. Echter doordat er nu een uilenfamilie schuilt in 
één van de bomen moet het kappen van een aantal bomen worden uitgesteld. Het doel 
van Festilent blijft om een groen sportpark te houden, echter nu staan er bomen die het 
kunstgrasveld en bijvoorbeeld de belichting op andere velden belemmeren.  
 
De planning is dat alles heel snel gerealiseerd moet worden. De afgelopen weken hebben 
meerdere bestuursleden wekelijks bij elkaar gezeten om een en andere te realiseren in 
overleg met de Gemeente. De planning is om eind juli te starten met de aanleg van het 
kunstgrasveld. We hopen dan bij de start van het nieuwe seizoen gebruik te kunnen 
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maken van het kunstgrasveld. Daarna zal gestart worden met het renoveren van de 
natuurgrasvelden. Dit is echter een plan wat meerdere jaren, vermoedelijk tot 3 jaar, kan 
duren. Pas op het moment dat alle velden gerenoveerd zijn en aan de beoogde kwaliteit 
voldoen hoeft Festilent veld 6 en het bijveld af te stoten. Dit i.v.m. het minimale aantal 
velden dat Festilent nodig heeft om met alle leden te kunnen voetballen.  
 
Nico van Holst vraagt of de wedstrijden van Festilent 1 gaan plaatsvinden op het 
kunstgrasveld wanneer het op de natuurvelden afgelast moet worden i.v.m. het kenbaar 
maken richting de KNVB. Hanno geeft aan dat we dit nog niet helemaal uitgedacht 
hebben maar dat we dit niet door hoeven geven.  
 
Willem van de Loop vraagt wat de kwaliteit is van het kunstgrasveld wat geplaatst gaat 
worden. Hanno geeft aan dat dit top-amateurniveau is. Het kunstgrasveld is 
vergelijkbaar met het tweede kunstgrasveld van Schaijk.  
 
Er wordt gevraagd of het onderhoud/de renovatie van de natuurvelden wordt 
uitgevoerd in beheer van de gemeente. Hanno geeft aan dat de gemeente dit gaat doen op 
basis van een bestek van BTL. Daarnaast heeft de gemeente een bureau in de arm 
genomen om hen te ondersteunen/adviseren.  
 
Thijs van de Ven vraagt of er meer verharding zal worden aangelegd rondom het 
kunstgrasveld. Hanno geeft aan dat er voor het kunstgrasveld extra verharding wordt 
aangelegd met borstels. Het is dan ook niet de bedoeling dat men met normale schoenen 
of modderige voetbalschoenen op het kunstgrasveld gaat voetballen. Verder komt er 
geen extra verharding rondom en naar het kunstgrasveld.  
 
Komt het onderhoud van het kunstgrasveld bij Festilent liggen of bij de Gemeente. Hanno 
geeft aan dat er sprake is van een combinatie. In principe ligt het onderhoud bij de 
gemeente. Maar Festilent zal ook de beschikking krijgen over materialen die nodig zijn 
voor het onderhoud zodat Festilent bij intensiever gebruik zelf onderhoud kan plegen.  
 
Hanno geeft aan dat er een werkgroep is gevormd waarmee is gekeken naar de 
mogelijkheden en wat Festilent graag wil.  
 

6. Vrijwilligers 
William geeft aan dat op het moment dat hij aansloot bij het bestuur hij regelmatig 
hoorde dat er vrijwilligers gingen stoppen. Om te beginnen met Lenie, Lenie gaat na 10 
jaar stoppen met het wassen van de tenues. Daarnaast gaan Anja en Ria stoppen met de 
poetswerkzaamheden en heeft ook Pierre aangegeven te willen stoppen met de 
schoonmaakwerkzaamheden die hij wekelijks verrichte. William heeft meerdere malen 
met deze personen gezeten om te kijken naar wat er moet worden gedaan en is opzoek 
gegaan naar nieuwe vrijwilligers. Om nieuwe vrijwilligers te werven zijn er oproepen 
geplaatst zowel op de website als op facebook als op posters bij Festilent. Voor het 
opvangen van het wassen van de tenues hebben we Kim van Lith gevonden. Omdat het 
wassen van alle tenues een flinke klus is, is er besloten om de tenues na afloop van 
vriendschappelijke wedstrijden en toernooien mee te geven aan de spelers om deze te 
wassen. Dit om het wassen van de tenues behapbaar te maken. Dit zal aan het begin van 
het nieuwe seizoen duidelijk gecommuniceerd worden.  
 
Voor wat betreft het vinden van vrijwilligers voor de poetswerkzaamheden leek dit erg 
lastig. Na verschillende commerciële bedrijven gepolst te hebben bleek dat dit toch wel 
flinke kosten met zich mee zou brengen. Er is toen nog een oproep geplaatst op facebook. 
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Dit heeft ertoe geleid dat er nu drie personen zijn “aangenomen” voor het uitvoeren van 
de poetswerkzaamheden. Dit betreft het opvangen van de werkzaamheden van Pierre. 
Voor wat betreft de andere poetswerkzaamheden, deze worden opgepakt door Ellie Pluk 
en Anne Verstegen.  
 
Ook Geertje heeft aangegeven dat ze wil stoppen met haar taken met betrekking tot de 
kantine. Na een aantal gesprekken met Geertje heeft Geertje aangegeven Festilent nog te 
willen ondersteunen voor wat betreft de kantine inkopen. Echter het achter de bar staan 
daar stopt Geertje mee. Afgelopen maanden zijn wij als bestuur dan ook druk geweest 
met het zoeken naar vrijwilligers om bardiensten op te kunnen vangen. Op dit moment 
hebben we twee vrijwilligers die op zondag bardiensten willen draaien. Omdat dit echt 
veel te weinig is zijn we gaan nadenken over andere oplossingen; de bar “verhuren” aan 
een externe partij of alle senioren teams verplichten om bardiensten te draaien. Teun 
Geerts geeft aan dat het misschien een idee is om er een competitie van te maken; welk 
team kan de meeste omzet realiseren. Guus geeft aan dat dit zeker een optie is waar wij 
ook aan hebben gedacht, echter moeten de seniorenteams hier zelf ook bereid toe zijn. 
Jaap van Schijndel geeft aan dat het lastig is omdat de seniorenteams zelf ook moeten 
voetballen op zondag. Wellicht kun je de zondag in dagdelen opdelen om dit op te 
vangen. Henk van Griensven geeft aan dat zij ongeveer 10 jaar gelden ook hebben 
geprobeerd de kantinediensten in te vullen met de seniorenteams. Hier zijn zij van alle 
ellende ook snel weer mee gestopt omdat dit niet haalbaar bleek te zijn. Er wordt 
gevraagd hoe ze dit uiteindelijk dan hebben opgelost. Henk geeft aan dat ze de kantine 
toen vaker dicht hebben gedaan. Uiteindelijk zijn er weer meer vrijwilligers gekomen 
waardoor de kantine weer meer open kon. Henk raad aan om er echt heel goed over na 
te denken! Chris van de Berg geeft aan dat hij gesproken heeft met Christine, zij heeft een 
formule waardoor de kantine van haar voetbalvereniging erg goed draait. Guus geeft aan 
dat hij graag in contact wil komen met Christine. Yasmin Albers vraagt hoe ander clubs 
dit dan regelen. Guus geeft aan dat er verschillende manieren zijn; zo moeten alle leden 
van Set77 bardienst draaien, daarnaast staan er bij andere club betaalde krachten achter 
de bar. Deze laatste optie is echter lastig in verband met de minimale leeftijd om te 
tappen. Vanuit de zaal geven Yasmin Albers en Erwin van de Zande aan dat ze wel 
bardiensten willen draaien. Vanuit het bestuur het verzoek aan iedereen om rond te 
vragen in de eigen omgeving of mensen bereid zijn om bardiensten te draaien. Hoe meer 
vrijwilligers we hebben, des te minder je aan de beurt komt, des te leuker het voor 
iedereen is. 
 
Als laatste wil William Pierre namens heel Festilent bedanken voor zijn jarenlange 

inzet bij Festilent. 
 

7. Rondvraag 
Als laatste wil Jochem mededelen dat er vanaf het nieuwe seizoen een nieuwe website 
zal zijn. Deze is gerealiseerd door van Dongen online samen met Jeroen Disveld en Nico 
van Holst. Mochten er opmerkingen/verbeteringen zijn dan horen wij dat graag! 
 
Tijdens de rondvraag wordt er gevraagd of het scorebord verbeterd kan worden.  
 
Om half 20.30 sluit Jochem de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 


