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Algemene leden vergadering 29 oktober 2018 
 
Datum:  29 oktober 2018 
Tijd:    20:00 uur  
Bestuur: Jochem Fleuren, Guus van Hout, Ellen Dekkers, Hanno de Hoog, William 

Geurts en Laura Beekmans 
Afwezig: Jasper van Tienen 
Notulist:  Laura Beekmans 
 

 
1. Opening en welkom 

Om 20:05 uur opent Jochem de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen 
Het bestuur heeft één mededeling en dat is dat de statuten, die tijdens de vorige 
algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd, door de notaris worden gedeponeerd bij 
de KVK.  
 

3. Binnengekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Vaststellen agenda 
Jochem vraagt of er nog onderwerpen toegevoegd dienen te worden aan de agenda. 
Vanuit het publiek komen er geen extra onderwerpen. Jochem geeft aan dat Saskia 
(vertrouwenscontactpersoon bij Festilent) aan het einde van de vergadering nog even 
haar woordje gaat doen. Daarnaast wil het bestuur ook het onderwerp jubilarissen 
toevoegen aan de agenda. Iedereen is het daarmee eens en daarmee is de agenda 
vastgesteld.  
 

5. Notulen laatste vergadering 
Jochem vraagt of er opmerkingen zijn op de notulen van 4 juni 2018, deze zijn er niet.  

 
6. Verslag kascontrolecommissie 2017/2018 

Op donderdag 25-10-2018 heeft de kascontrole plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door 
Thijs v.d. Ven en Ton Thorn. De kas is op deze avond goedgekeurd door beide heren.  
 

7. Verkiezing kascontrolecommissie 2017/2018 
Voor Ton was dit het tweede jaar dat hij de kascontrole heeft uitgevoerd. Bij deze wil hij 
dan ook plaats maken voor iemand anders. In de statuten van Festilent is tevens ook 
vastgelegd dat men na 2 jaar dient af te treden. Jochem vraagt of er iemand is die de plek 
van Ton aankomend jaar wil innemen. Tinus Dekkers geeft aan dat hij de plaats van Ton 
wil innemen. Omdat Thijs nog een jaar doorgaat is de kascontrolecommissie bij deze 
weer compleet.   
 

8. Goedkeuring jaarrekening  
De stukken die Thijs en Ton gecontroleerd hebben wil Jochem graag in hoofdlijnen 
toelichten. Wellicht dat het publiek nog op- of aanmerkingen heeft. Jochem deelt de 
resultatenrekening en de balans uit zodat iedereen op papier mee kan kijken.  

 
9. Begroting seizoen 2017/2018 

De aanwezige leden hebben de begroting voor seizoen 2018/2019 goedgekeurd. 
 
In deze notulen zijn geen details opgenomen uit het financieel verslag. Eventuele vragen 
kunnen worden gesteld aan Jochem Fleuren (penningmeester).  
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10. Voetbal technisch 
Op dit moment heeft Festilent: 8 mannen teams, 3 vrouwenteams en 22 jeugdteams. Het 
indelen van deze teams is ieder jaar weer een flinke uitdaging. Dit jaar is er gekozen om 
bij de senioren te starten met grote teams en bij de jeugd is er gestart met wat kleinere 
teams. Beide hebben voor- en nadelen. Bij grote teams staan leden vaker reserve en 
kleine teams moeten vaker aangevuld worden met spelers van andere teams. Hanno 
geeft aan dat hij dit jaar voor het eerst heeft meegemaakt dat ze een team hebben 
moeten terugtrekken vóór aanvang van het seizoen. De reden hiervoor lag bij spelers die 
zich op het laatste moment toch nog afmelden. Hanno geeft aan dat dit heel erg 
vervelend is voor de mensen die de indeling maken. 
 
Een ander onderwerp wat speelt is het vinden van trainers. Vooral het vinden van 
trainers bij jeugdteams vergt een flinke inspanning. Op dit moment hebben nagenoeg 
alle teams een trainer, alleen de O17-2 heeft op dit moment nog maar één avond een 
trainer en daarnaast is er voor de jeugdkeepers nog geen trainer.  
 
In de selectie hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden. Zo is Michel Kuipers 
geen trainer meer, deze taak wordt nu vervuld door Edwin Peters. Ook Ronald v.d. Broek 
is gestopt, David v.d. Wijst is nu de keeperstrainer. Als laatste is Joachim gestopt bij de 
dames, Erwin de Groot heeft zijn plaats overgenomen. Om al deze wisselingen te 
realiseren is de commissie voetbal flink wat uren bezig geweest, dit heeft echter wel 
geleid tot resultaat. 
 
Voor wat betreft de prestaties van afgelopen jaar wil Hanno de volgende in het speciaal 
benoemen. Festilent 1 heeft net geen promotie gemaakt naar de derde klasse. Vrouwen 1 
zijn helaas gedegradeerd naar de derde klasse. En als laatste Festilent 6, zij zijn in de 
halve finale van de KNVB beker gesneuveld.  
 
Festilent is aardig op weg op het gebied van opleidingen. Zo is Stijn van Hout afgelopen 
jaar geslaagd voor UEFA C YOUTH, zijn er op dit moment twee leden bezig met KNVB 
opleidingen en heeft Festilent 8 stagiaires binnen de jeugd. Iets om trots op te zijn!  
 
Ook op innovatief gebied vinden er ontwikkelingen plaats binnen Festilent. Zo is er sinds 
kort een videosysteem aangeschaft. Dit systeem biedt de mogelijkheid om wedstrijden 
en trainingen te filmen, deze beelden kunnen vervolgens gebruikt worden als 
trainingsmateriaal. Een ander systeem waar Festilent sinds kort mee aan de slag is 
gegaan is het speler volgsysteem. Dit systeem maak het mogelijk om op persoonsniveau 
gegevens bij te houden. Hierbij kan men denken aan trainingsopkomst, wedstrijden, 
opstelling, speelminuten registratie en doelpunten. Op dit moment wordt het speler 
volgsysteem gebruikt bij de O19-1, O17-1 en heren 1. Het is de bedoeling om in de 
winterperiode nog meer teams toe te voegen aan dit systeem. Aan de hand van het speler 
volgsysteem kunnen spelers objectief beoordeeld worden. Dit kan handig zijn bij 
bijvoorbeeld het indelen van teams.  
 
Marnick Dekkers vraagt hoe het zit met het filmen in combinatie met de nieuwe wet 
bescherming persoonsgegevens. Omdat Festilent een voetbalclub is met een openbare 
functie is het in principe geen probleem dat er gefilmd wordt. Bij de ingang hangt een 
bord dat er gefilmd wordt op het sportpark, dit bord wordt binnenkort vervangen door 
een professioneler/beter zichtbaar bord. Daarnaast zal bij het gebruik van beelden voor 
trainingsdoeleinden duidelijk gecommuniceerd worden dat de beelden niet gedeeld 
mogen worden op internet.  
 
Andere ontwikkelingen zijn het nieuwe pupillenvoetbal waarbij er 6 tegen 6 gespeeld 
wordt en de leeftijdsindelingen die zijn ingevoerd in 2017: O7, O8, O9 en O10. In 2018 is 
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het 8 tegen 8 voetbal ingevoerd voor de leeftijdsindeling O11 en O12. Vanaf de O13 
wordt er 11 tegen 11 gespeeld. Vanaf 2018 wordt op leeftijdsjaren gespeeld in 
leeftijdscategorieën: O7, O8, O9, O10, O11, O12 en O13.   
 
Als laatste is er dan nog het Walking Football wat sinds kort is gestart. Op dit moment 
zijn er +/- 8 aanmeldingen, omdat dit nog te weinig is voor een volledig team sluiten 
deze leden voorlopig aan bij DAW. Wanneer er meer aanmeldingen zijn wordt het een 
Festilent/VCO team. Daarnaast is er nog vrouwenvoetbal op vrijdagavond. Hierbij wordt 
er 7 tegen 7 gespeeld. De dames hebben afgelopen vrijdag hun eerste wedstrijd gespeeld.  
 

11. Sponsoring/kleding 
Omdat Jasper van Tienen afwezig is vertelt Jochem wat er op dit moment speelt in de 
commissie sponsoring. Na bijna 5 jaar gevoetbald te hebben in de huidige tenues is het 
tijd voor vervanging van de tenues. Op dit moment is de commissie sponsoring druk 
bezig met het selecteren van een goede leverancier voor de nieuwe tenues. Een dezer 
dagen zal er een nieuwe leverancier gekozen worden. Vervolgens gaat er weer contact 
gezocht worden met alle kledingsponsoren om te kijken of zij geïnteresseerd zijn om 
weer één of meerdere teams te sponsoren. Mocht iemand zich als sponsor aan willen 
melden kan dit altijd. Verder zijn er afgelopen jaar flink wat nieuwe sponsoren 
aangetrokken, dit betreft voornamelijk bordsponsoren. De commissie sponsoring heeft 
als doel om samenwerkingen aan te gaan zoals deze bijvoorbeeld al zijn aangegaan met 
LetsLed en TriNed.   
 

12. Kantine 
Begin september is er een controle uitgevoerd door de gemeente. De gemeente heeft de 
kantine van Festilent goedgekeurd. Binnenkort zal er nog een aanvullende controle 
plaatsvinden, namelijk de controle op alcohol onder minderjarigen. Een eis van de 
gemeente is dat er altijd een barmedewerker aanwezig is die gecertificeerd is om alcohol 
te schenken. Binnenkort zal er een informatieavond plaatsvinden voor de vrijwilligers 
achter de bar om deze certificaten te behalen. Gelukkig zijn bijna alle vrijwilligers bereid 
om deel te nemen aan deze avond.  
 
Alle leden mogen gebruik maken van de kantine voor activiteiten die gerelateerd zijn aan 
Festilent. Guus krijgt dan ook regelmatig aanvragen. Mochten er nog meer mensen zijn 
die gebruik willen maken van de kantine, stuur een berichtje naar Guus om te 
reserveren. Guus zorgt dat alle reserveringen in de agenda op de website zichtbaar zijn.   
 
Voor wat betreft de vrijwilligers achter de bar, dit blijft een heel gepuzzel. Naar 
aanleiding van de oproep tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering heeft Guus 
veel reacties gekregen. Hij is heel erg blij met deze nieuwe aanmeldingen. Hoe meer 
vrijwilligers, hoe makkelijker het wordt qua planning. Aanmelden mag dan ook altijd bij 
Guus, al kun je maar een aantal avonden/middagen, aanmeldingen zijn altijd welkom.  
 
Sinds kort beschikt Festilent over een nieuw kassasysteem, dit kassasysteem maakt 
onder andere pinnen mogelijk. Op dit moment wordt ongeveer 10% van de transacties 
per pin gedaan. Verder is de computer voor de muziek vervangen door een iPad. 
 
Als laatste wil Guus mededelen dat hij na dit seizoen stopt met het onderdeel kantine. 
Guus doet dit nu 3 jaar en merkt dat hij er weinig energie uithaalt en dat zijn prioriteiten 
ergens anders liggen. Guus is dan ook actief opzoek naar één of meerdere opvolgers. 
Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen, schroom niet om Guus te vragen.  
 
Teun Geerts geeft aan dat hij niet te spreken is over de kwaliteit van het eten dat 
verkocht wordt in de kantine. Als voorbeeld noemt Teun de worstenbroodjes uit de 
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magnetron. Teun geeft aan dat hij denkt dat de kwaliteit omhoog kan en dat hij zelf 
bereid is om hierover mee te denken. Guus geeft aan dat hij hier graag met Teun over wil 
nadenken.  

 
13. Activiteiten 

De activiteitencommissie is afgelopen jaar verdubbeld door de aanmeldingen van 
Mathijs van Tienen, Wout Jordans en Yasmin Albers. Hier is Festilent erg blij mee. 
 
Afgelopen seizoen stonden er 4 Super Sundays op de kalender. Helaas zijn 2 van deze 
niet doorgegaan door de afgelaste voetbalwedstrijden, de 3de viel tegelijk met 7th Sunday 
en de 4de viel gelijk met een ander feest in Zeeland. Dit heeft geleid tot lagere 
kantineopbrengsten dan verwacht. 1 Super Sunday is verplaatst naar de donderdag voor 
goede vrijdag, dit was dan ook een druk bezochte en gezellige avond.  
 
Dit seizoen is de activiteitencommissie gestart met “De strijd om de derde helft”. Bij deze 
activiteit kunnen teams zich opgeven om een Super Sunday te organiseren. Het team 
krijgt € 150,- voor versiering en DJ. Het team wie de meeste omzet draait en wat de 
leukste middag is krijgt een BBQ aangeboden voor het team. Deze BBQ wordt deels 
gesponsord door Slagerij van Haeren. Tot nu toe hebben 5 teams zich aangemeld. 
Afgelopen zondag heeft de eerste plaatsgevonden met als thema oktoberfest. Dit was een 
erg geslaagde dag, dit bleek ook uit het appje wat het bestuur de maandag na het 
oktoberfest kreeg. De kantine was nog een enorme bende. Om dit in de toekomst te 
voorkomen zijn er afspraken gemaakt, dit gaat dus in het vervolg helemaal goedkomen.  
 
Een andere activiteit die afgelopen seizoen heeft plaatsgevonden is de pietentraining 
georganiseerd door Chantal Emons en Inge v.d. Ven. Ongeveer 80 kinderen hebben 
deelgenomen aan de pietentraining welke bestond uit buiten trainen, spelletjes doen en 
na afloop kregen alle kinderen een Festilent bidon.  
 
Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is het familietoernooi wat jaren 
georganiseerd werd door Peter Lukassen en Kees Zegers. Afgelopen jaar wilden deze 
twee heren het toernooi af lassen, de activiteitencommissie heeft toen besloten dit niet te 
laten gebeuren en heeft de organisatie op zich genomen. Het idee is om aankomend 
seizoen een iets andere insteek te geven aan het familietoernooi, namelijk: 7 tegen 7. 
Ondanks deze verandering wil Ellen Peter en Kees bedanken voor afgelopen jaren! 
 
Ook heeft afgelopen seizoen de Samenloop voor Hoop weer plaatsgevonden bij Festilent. 
Ondanks dat Festilent weinig werk heeft met de organisatie van dit evenement is 
Festilent blij haar steentje bij te kunnen dragen aan dit geweldige evenement.  
 
Door FestiTent te plannen na de Samenloop voor Hoop kon de tent die voor de 
Samenloop was opgezet ook gebruikt worden voor FestiTent. Tijdens FestiTent heeft 
Yellow Pants opgetreden, een erg leuke band. Helaas was de opkomst van FestiTent 
minder dan was ingeschat. Dit kwam mede doordat het gelijk viel met een afscheidsfeest 
van één van de leden. Het idee is om FestiTent aankomend seizoen anders in te steken.  
 
De jeugd dag was afgelopen seizoen op een stralende zonnige dag, met ongeveer 120 
kinderen. De kinderen werden vermaakt met voetbal gerelateerde spelletjes. Na afloop 
van deze spelletjes kregen de kinderen een frietje met snack. Ellen wil alle enthousiaste 
vrijwilligers bedanken voor deze geslaagde dag.  
 
Een andere activiteiten die afgelopen seizoen is georganiseerd is de fiets drie daagse, 
deze was georganiseerd door de supportersvereniging. Ongeveer 150 personen hebben 
mee gefietst. Ook hiervoor wil Ellen de organisatie bedanken.  
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Een andere zeer geslaagde activiteit waren de Intersport Festilent voetbaldagen. 
Ongeveer 95 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 hebben meegedaan aan de 
voetbaldagen. Dit evenement heeft Festilent een leuk bedrag opgeleverd.  
 
Onder leiding van Gert-Jan Bijvelds is het Start-Up toernooi georganiseerd. Dit toernooi 
is bedoeld voor jeugd onder de 12. Ongeveer 76 teams hebben, verdeeld over twee 
dagen, meegedaan aan dit toernooi.  
 
Ellen geeft aan dat mochten er ideeën zijn voor activiteiten voor aankomend seizoen 
deze altijd welkom zijn! 
 
Chris v.d. Berg vraagt of de teams bij de strijd om de derde helft vrij zijn om te 
organiseren wat zij willen. Er wordt gevraagd wat Chris hier precies mee bedoelt. Chris 
geeft aan dat het afgelopen zondag niet werd toegestaan om friet te verkopen, dit zou 
niet mogen van het bestuur. Jochem geeft aan dat wij hierop terug komen bij Chris.  
 

14. Facilitair 
De belangrijkste onderwerpen waar William zich de afgelopen tijd mee bezig heeft 
gehouden zijn het vinden van een poetsteam en iemand vinden voor het wassen van de 
tenues. Voor wat betreft het poetsen is Elly Pluk de werkzaamheden blijven doen die zij 
voorheen ook al deed; iedere maandag de keuken poetsen. Angela Disveld en Ria Stevens 
zijn nieuw binnen het poetsteam en pakken de kantine, kleedruimtes en sanitaire 
ruimtes op. Ria is zowel maandag als woensdag hier. Angela vult Ria aan daar waar 
mogelijk, zij combineert dit met haar huidige baan. William stelt Ria kort voor. Ria geeft 
aan dat het op het begin even aanpoten was maar dat dit op termijn helemaal goed gaat 
komen. Voor wat betreft het wassen van de tenues hebben we afscheid genomen van 
Leny, Leny heeft deze taak lange tijd uitgevoerd; bedankt hiervoor. Kim van Lith heeft de 
werkzaamheden van Leny ongeveer 5 weken geleden overgenomen. Dit loopt steeds 
beter. William wil vragen of mensen met vragen zich bij hem willen melden en niet bij 
Kim. William zal zorgen dat dit vervolgens afgestemd wordt met Kim.  
 
Twee weken geleden is een groot deel van de accommodatie voorzien van ledverlichting. 
Het vervangen van  de lampen en armaturen heeft William samen met een groepje 
enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd. Het vervangen van de verlichting is in 
samenwerking met LetsLed gerealiseerd. Jens, mede-eigenaar van LetsLed, licht in het 
kort toe dat de investering in ledverlichting ongeveer binnen 2 à 3 jaar is terugverdiend. 
LetsLed is een webshop met ledverlichting. Mochten er vragen zijn over de verlichting 
dan kan men bij Jens v.d. Wijngaard terecht. William vraagt of Jens binnenkort de 
ruimten die nog niet zijn voorzien van led wil bekijken om deze vervolgens ook te 
vervangen. Jens geeft aan dat hij dit graag wil doen.  
 
Afgelopen tijd is Paul van Dijk vaak bij Festilent geweest om schilderwerkzaamheden uit 
te voeren. Paul is begonnen met het schilderen van de nieuwe fysioruimte gevolgd door 
de achtergevel van het gebouw. William wil Paul bedanken voor al zijn werkzaamheden.  
 
Afgelopen seizoen is de fysioruimte opgeleverd, dit is een zeer positieve toevoeging aan 
het sportpark. Kees kan zijn fysiowerkzaamheden nu uitvoeren in een nette ruimte.  
 
Verder zijn er voor de toekomst nog voldoende plannen met betrekking tot 
duurzaamheid. Zo moeten de ketels ooit vervangen worden en kan er nagedacht worden 
over zonnepanelen. Dit zijn dingen waar het bestuur goed over na gaat denken om 
vervolgens e.e.a. op te kunnen pakken.  
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15. Velden 
Afgelopen vrijdag is het kunstgrasveld opgeleverd. Het is een prachtig veld voorzien van 
deelbare ledverlichting, omheining, verplaatsbare doelen, etc. Bij een dergelijk veld 
horen ook regels. Een aantal regels hangen al bij de ingang van het veld. Het bestuur is 
bezig met het opstellen van aanvullende regels. Deze zullen vervolgens ook 
gecommuniceerd worden. Een aantal regels die gelden zijn;  
- het kunstgrasveld is alleen toegankelijk voor spelers, leiders, trainers en 

scheidsrechters en dus niet voor ouders; 
- het veld mag alleen betreden worden met schone voetbalschoenen; 
- kauwgom, glas, vuur en rookwaren zijn verboden in de nabijheid van het 

kunstgrasveld; 
- de materialen die op het kunstgrasveld staan worden alleen gebruikt voor het 

kunstgrasveld; 
- het kunstgrasveld dient opgeruimd achtergelaten te worden; 
- het veld mag niet bespeeld worden wanneer er blad op licht.  
Alle bovengenoemde maatregelen zijn voor een zo goed mogelijk behoud van het 
kunstgrasveld. Van belang is dan ook dat het onderhoud goed uitgevoerd wordt.  
Het kunstgrasveld is in principe aangelegd als trainingsveld. Hanno is bezig met het 
maken van de indeling. Het wordt niet mogelijk om alle teams op het kunstgrasveld te 
laten trainen maar een groot deel moet haalbaar zijn. Dat het veld is aangelegd als 
trainingsveld wil niet zeggen dat er geen wedstrijden op gespeeld gaan worden. 
Wanneer veld 6 uiteindelijk afgestoten zal worden is er meer noodzaak om wedstrijden 
te spelen op het veld. Daarnaast bevat het kunstgrasveld ook blauwe lijnen, deze tekenen 
het veld wat gebruikt wordt voor 8 tegen 8 wedstrijden. Wanneer deze wedstrijden op 
het kunstgrasveld gespeeld worden scheelt dit voorbereiding, normaal gesproken dienen 
deze velden steeds opnieuw uitgezet te worden.  
 
Voor wat betreft het onderhoud, Festilent is verantwoordelijk voor het wekelijks 
onderhoud. Op dit moment is er al een groepje mensen die hierbij willen helpen, zij 
hebben bij de oplevering al instructies gehad over hoe men het veld het beste kan 
onderhouden. Onderhoud bestaat voornamelijk uit; borstelen, slepen en de infill op dikte 
houden. Wanneer dit goed gebeurt kan het kunstgrasveld langere tijd op hoge kwaliteit 
worden gehouden. Mochten er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen, graag!  
 
Ondanks dat het kunstgrasveld afgelopen vrijdag is opgeleverd komt er nog een officiële 
opening. Hier zijn al wat ideeën voor, mochten er nog meer ideeën zijn of mensen die 
willen helpen dan hoort het bestuur het graag. 
 
Na oplevering van het kunstgrasveld gaat Festilent samen met de gemeente kijken naar 
de verbetering van de natuurgasvelden.  
 
Erik van Hout vraagt of het definitief is dat veld 6 afgestoten gaat worden. Hanno geeft 
aan dat dit definitief is. Hanno verwacht dat er over bijveld 2 nog onderhandeld kan 
worden. Daarnaast vraagt Erik hoe het komt dat de huurkosten van het kunstgrasveld 
hoger zijn dan van een natuurgrasveld terwijl Festilent zelf het onderhoud van het 
kunstgrasveld uitvoert. Deze huurverhoging zit hem met name in de investering die is 
gedaan. En daarnaast moet de gemeente ook jaarlijks groot onderhoud aan het 
kunstgrasveld plegen. Daarentegen wordt verwacht dat de aangebrachte ledverlichting 
rondom het veld een kostenbesparing op zal leveren.  
 
Sander Verstegen vraagt of de bomen rondom het kunstgrasveld nog gekapt gaan 
worden of dat de uil daar nog steeds inzit. De uil zit daar nog steeds in, kappen is dus nog 
niet aan de orde.  
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16. Ontwikkelingen bestuur  
Zowel Jasper van Tienen als Laura Beekmans zijn op dit moment 3 jaar bestuurslid. Zij 
treden dan ook af en stellen zich beiden opnieuw herkiesbaar. Iedereen is het ermee 
eens dat Jasper en Laura nog doorgaan voor een periode van maximaal 3 jaar.  
 

17. Jubilarissen 
Enkele jaren geleden bestond het bestuur uit drie personen, er is toen gekozen om geen 
aandacht te schenken aan jubilarissen. Zoals jullie kunnen zien is het bestuur inmiddels 
weer op volle sterkte en wil het bestuur dit gaan oppakken. Dit betekent dat er een 
inhaalslag gemaakt dient te worden. Aankomend seizoen zal er een moment komen 
waarop de jubilarissen (met terugwerkende kracht) gehuldigd gaan worden. De exacte 
datum en invulling hiervoor volgen nog. Ook hier geldt, alle hulp is welkom.  
 

18. Vertrouwenscontractpersoon 
Tot 2020 krijgt Festilent de VOG, één van de voorwaarde hiervoor is dat er ieder jaar in 
de ALV aandacht aan wordt besteed aan de VOG. Saskia geeft aan dat het aanvragen van 
de VOG in principe niet heel veel werk is, mits iedereen reageert. Op dit moment mist 
Saskia nog ongeveer 5 verklaringen. Een andere activiteit waar Saskia afgelopen jaar 
mee bezig is geweest is de lolly actie. Deze actie is toen gehouden op zaterdag en dit was 
een groot succes. Saskia vraagt dan ook of zij deze actie dit jaar weer mag organiseren, 
dit keer zowel op zaterdag als op zondag. Het bestuur gaat hiermee akkoord.  
 
Ton Thorn vraagt of er dit jaar weer een informatieavond wordt georganiseerd omtrent 
alcoholgebruik/-misbruik. Saskia geeft aan dat de informatieavond die twee jaar geleden 
is georganiseerd, speciaal voor trainers/leiders was. Saskia vond deze avond niet perse 
heel succesvol en dat is dan ook de reden dat er nu geen speciale aandacht meer aan 
wordt geschonken. Waar op dit moment meer aandacht voor is, is een rookvrij 
sportpark. Saskia geeft aan dat we daar nu nog niet in mee hoeven gaan maar dat we 
daar waarschijnlijk in de toekomst niet aan ontkomen.  
 

19. Rondvraag 
 Jan van Uden geeft aan dat hij gehoord heeft dat het bestuur niet blij was met de 

huldiging van jubilarissen tijdens FestiTent. Jochem geeft aan dat het bestuur het 
vervelend vond dat de supportersvereniging namens Festilent jubilarissen heeft 
gehuldigd. Dit had voorkomen kunnen worden door beter te communiceren. Het 
bestuur zal voortaan de notulen van de bestuursvergaderingen delen met Walter 
om dit te voorkomen.  

 Mari Pluk geeft aan dat het erg lastig is wanneer er niemand in de 
ontvangstruimte/geen ontvangstdienst aanwezig is. Het is voor een leider bijna 
onmogelijk om zowel een elftal te leiden als een ontvangstdienst te draaien. 
Leiders weten daarnaast vaak ook niet wat dit inhoud en waar zij alle benodigde 
materialen/informatie kunnen vinden. Jochem geeft aan dat het bestuur hiermee 
aan de slag gaat.  

 Chris v.d. Berg laat weten dat hij op donderdag de kantine wel wil openen rond 8 
uur, iemand van het eerste moet dan rond half 10 Chris overnemen zodat hij naar 
huis kan. Guus pakt dit op met Chris.  

 Cees Jans vraagt of het mogelijk is om een koffieautomaat in de ontvangstruimte 
te zetten zodat hier koffie gepakt kan worden als de kantine niet open is. Hier 
gaat het bestuur over nadenken.  

 
20. Sluiting   

Om 21.35 sluit Jochem de vergadering.  


