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Notulen Algemene Leden Vergadering Jong Brabant  
8  oktober 2015 
Kantine Jong Brabant  20.30 uur.  Notulant: Bart Bos 
 
Aanwezig 
01 Ö. Game 

 
 

02 M. van Lin 
03 P. van Straalen 
04 B. Bos 
05 B. van de Wijngaard 
06 V. van Straalen 
07 J. van Straalen 
08 R. van Zoggel 
09 W. Dassen 
10 W. Krist 
11 B. Donkers 
12 M. van de Pas 
13 W. Wolfs 
14 M. Heerkens 
15 S. van Broekhoven 
16 W. van Pelt 
17 E. Zoontjes 
18 M. Maas 
19 T. van Reusel 
20 P. van Esch 
21 R. Haenen 
22 W. Vrinds 
23 J. van Esch 
24 P. van Esch 
25 P. van Vugt 
26 Coen Beerens 
27 T. Blom 
28 F. Muskens 
29 M-M Verschoor 
30.M. van Woensel 
 
Afwezig met bericht van verhindering 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  E. van Rijsewijk, W. van de Wiel, Jan Strijbosch, 
  C. van de Pas, A. Witlox, T. van der Aa. 
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Agenda  ALV 8 oktober 2015  
1. Opening voorzitter B. van den Wijngaard 
2. Vaststelling agenda 
3. Notulen Algemene Ledenvergaderingen 9 oktober 2014 
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2014 - 2015 
5. Jaarverslagen secretaris en commissies 
6. Presentatie ‘Vrijwilligerscommissie’ 
7. Financieel verslag penningmeester 
8. Verslag kascontrolecommissie 
9. Vaststelling begroting 2015 - 2016 
10. Vaststelling contributie 2016 – 2017 
11. Conclusie doelen seizoen 2014 – 2015 en formulering doelen voor 2015 - 2016 
12. Verkiezing voorzitter en overige bestuursleden 
13. Jong Brabander van het jaar  
14. Lancering Nieuwe Website 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 
 
1. Opening voorzitter, Bert van den Wijngaard 
 
Allen hartelijk welkom op deze 69e ALV van onze nog steeds springlevende en financieel gezonde 
vereniging. 
Op de eerste plaats hartelijk dank aan Bart en Roel voor het voorbereiden van deze vergadering en 
aan alle commissie voorzitters voor het leveren van de jaarverslagen. Het is een goed gebruik, dat er 
tijdens de vergadering geen alcohol wordt gebruikt. Koffie, thee en frisdrank zijn voor rekening van 
de vereniging, dus eigenlijk van jullie. 
Indien u vragen heeft, stel ze gerust, of bewaar ze voor de rondvraag. 
Ik wens u allen een goede, positieve  vergadering. 
 
 
2. Vaststelling agenda. 
 
Geen mutaties voorgesteld 
 
3. Vaststelling notulen ALV 9 oktober 2014 
 
Deze notulen zijn nog steeds op de site van Jong Brabant te vinden. 
Zonder op-  of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd.  
4. Jaarverslag bestuur 
 
JB is nog steeds een springlevende vereniging, van bijna 70 jaar, waarin veel bekwame vrijwilligers in 
diverse commissies heel veel werk verzetten. 
Het HB werd dit jaar voor een gedeelte vernieuwd door het aantreden van Mark, Michiel en mezelf. 
De sfeer in het bestuur was goed , al waren er natuurlijk regelmatig discussies, maar gelukkig wisten 
we steeds overeenkomst te bereiken. 
In het volgende agenda punt zal onze secretaris Bart een aantal punten noemen, zoals opgesomd in 
de verslagen van de diverse commissies. 
Ik wil toch een paar zaken even apart noemen. 
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Op de eerste plaats hebben we in dit seizoen afscheid moeten nemen van Paul Peeters. Hij overleed 
17 november 2014 op 91 jarige leeftijd. Hij was jarenlang een stuwende kracht in het jeugdbestuur 
en maakte zich heel sterk voor het meisjesvoetbal in die tijd. Nog niet zolang geleden moesten we 
ook afscheid nemen van Mia Schellekens, de vrouw van Kees. Gelukkig waren er veel Jong Braban-
ders bij het  afscheid van Mia om Kees en familie te steunen. 
  
Het seizoen 2014 - 2015 kende hoogte- en dieptepunten. 
In het kort zal ik ze memoreren: 
Negatieve punten waren natuurlijk het degraderen van JB 1 en het uiteindelijk niet verlengen van het 
contract met trainer Johan vd Pas. Graag wil ik opmerken, dat deze beslissing voor ons een heel 
moeilijke is geweest, maar na de vele gesprekken, tijdens het seizoen met ook spelersraad en bege-
leiding, hebben we uiteindelijk deze beslissing genomen. Het was tevens het jaar, dat we tijdens  het 
seizoen afscheid namen van trainer JB 2, John Langermans. Boy vd Boogaard maakte het seizoen af 
en wist zelfs nog bijna met het team de nacompetitie te bereiken. 
In oktober vorig jaar beleefden we tijdens de thuiswedstrijd tegen Nevelo het vuurwerkincident. 
Door grote inzet van Roel en Enno zijn we uiteindelijk door KNVB vrijgesproken. In die periode heb-
ben we ook intensief contact gehad met VV Nevelo en is er een bezoek gebracht aan de betreffende 
grensrechter van Nevelo. Helaas heeft zich bij ons nooit iemand gemeld wie betrokken waren bij dit 
incident. 
 
Gelukkig zijn er ook heel veel positieve zaken van het afgelopen seizoen te melden.  
Ik denk aan het in gebruik nemen van ons kunstgrasveld. Ik geloof dat iedereen daar toch wel erg ge-
lukkig mee is.    
In de jeugdafdeling werden heel mooie resultaten behaald. Denk aan kampioenschap van B-1. 
Op dit moment spelen onze jeugdteams op het hoogste niveau sinds de oprichting van JB. Compli-
menten aan TC en JC. 
Er is dit seizoen keihard gewerkt aan het maken van een nieuwe website. Later in deze vergadering 
daarover meer. 
In dit seizoen werden er stappen genomen om te komen tot  het opzetten van Commissie Vrijwil-
ligersbeleid. Later in deze vergadering  ook hierover meer. 
De nieuwe Commissie S&R ( Sportiviteit & Respect)  plande diverse bijeenkomsten o.a. in het kader 
van PVKT (Positief Voetbal Klimaat Tilburg).  
De wedstrijd tegen Willem II was sportief, organisatorisch en financieel een groot succes. 
 
Ik hoop, dat bij u allen de positieve punten hebben overheerst, hoe vervelend de degradatie van ons 
eerste team ook was. 
 
Bert van den Wijngaard, 
Voorzitter JB 
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5. Verslagen secretaris en commissies 
 
Ledenbestand per 1 sept. 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 
       
Pupillen 260 285 282 290 266 271 
Junioren 116 111 122 135 182 214 
Subtotaal jeugd 376 396 404 425 448 485 
 -1% 5% 2% 5% 5% 8% 
Senioren          
Voetballende leden 199 187 188 199 196 186 
EL, LvV, RL 68 70 63 53 74 74 
Subtotaal senioren 280 267 257 251 270 260 
Voetballende leden -3% -6% 0% 6% -2% -5% 

         
Totaal generaal 656 663 661 676 718 745 
Jaarlijkse stijging  1% 0% 3% 6% 4% 
Stijging t.o.v. 2010-2011         4% 3% 6% 12% 14% 
 
 
Opmerkingen. 
 

• Het aantal pupillen is in de afgelopen jaren stabiel gebleven. 
• Het seizoen 2015- 2016 (per 1 september 2015) telde JB 32 meer junioren dan op 1 

september 2014. De doorstroming is groter geweest en het aantal junioren dat  
gestopt is met voetbal lag lager. 

• Na een stijging van het aantal voetballende senioren in de voorafgaande 2 seizoenen 
is het aantal senioren per 1 september 2015 weer terug bij het seizoen 2012 -  2013. 

• Het totaal aantal leden van JB is de laatste 2 jaar gestegen met 69. 
 
 Conclusie: we zijn inderdaad een springlevende vereniging. 
 
 Bart Bos, secretaris 
 

Verslag Technische commissie  
 

 
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er veel leuke dingen gepasseerd, een record aantal teams zijn 
bijvoorbeeld kampioen geworden. B1 die naar de hoofdklasse is gepromoveerd. D1 is na een paar 
wedstrijden in de eerste klasse, die zeer ruim werden gewonnen,  toegevoegd aan de hoofdklasse.  
 
Ook de A1 heeft zich ondanks een moeilijk jaar keurig gehandhaafd in hun klasse. Verder zijn we ge-
start met twee meisjesteams. De Meisjes D1 zijn in de voorjaarsreeks kampioen geworden. 
 
De overige jeugdteams hebben zich eveneens kranig geweerd en er is op veel vlakken progressie ge-
maakt door de spelers. 
Het kunstgras waar we vanaf dit seizoen over kunnen beschikken is natuurlijk een grote stap vooruit; 
er kan nu ook bij slecht weer minimaal 1x  per week getraind worden door elk team.  
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Het is de coördinatoren tevens gelukt om elk team regulier elke week 1x te laten trainen op kunst-
gras. Ook dit jaar is het weer gelukt om elk team de gelegenheid te geven om 2x te trainen in de 
week.  
 
Wat de TC zorgen baart is het gebrek aan trainers voor de junioren teams. Uit de senioren teams is 
weinig tot geen animo om een team te trainen. De TC probeert op allerlei wijzen deze teams toch 
van een trainer te voorzien maar dit lukt niet altijd voor het begin van het seizoen. Het is erg frustre-
rend dat  al het werk wat achter de schermen plaats vindt, niet gewaardeerd wordt en dat sommige 
coördinatoren zelfs geschoffeerd worden. Het moet volgens mij klip en klaar zijn dat eerst de vereni-
ging komt,  dan het team en daarna pas het individu. Dit schijnt bij sommige ouders niet het geval te 
zijn, alleen hun kind, of het team is belangrijk.  
 
Wij als TC hebben totaal geen belang in welk team iemand speelt er wordt altijd helder en transpa-
rant ingedeeld. Van ieder team is een trainer aanwezig, maar ook hier zullen af en toe fouten worden 
gemaakt.  
 
Wij als TC vragen niet om elke dag een veer te krijgen maar wel om begrip en zijn altijd bereid uit te 
leggen waarom wij tot een bepaalde keuze zijn gekomen. Maar het moet niet zo zijn dat als een be-
paalde beslissing ouders niet aanstaat,  deze beslissing dan maar moet worden teruggedraaid. Nog-
maals eerst de vereniging, dan het team en daarna het individu. 
 
Voor het komende seizoen zullen we de aandacht blijven richten op de overgang van de junioren 
naar de senioren. Er zijn de afgelopen jaren diversen jongens doorgestroomd richting de senioren. 
Dat is een prima zaak voor de vereniging Jong Brabant. 
 
Verder zal het jeugdbeleidsplan worden ge-update. Het huidige loopt t/m 2015. 
Het nieuwe beleidsplan zal gelden van 2016-2020.  
 
 
met vriendelijke groet, 
namens de TC, 
 
William van Pelt 
Voorzitter TC 
 

Verslag Spoco 
 
We kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen seizoen. De omzet bedroeg € 39.000,-, dat is 
omgerekend € 60,- per lid. We dragen dus voor een groot deel bij aan de financiële gezondheid van 
de club. Hiervoor zijn we vanzelfsprekend  dankbaar voor alle sponsoren, groot en klein, middels geld 
of in natura. 
 
Wat we het afgelopen jaar weer hebben gerealiseerd is de wedstrijd tegen Willem II ter gelegenheid 
van de opening van ons kunstgrasveld op 21 september 2014.We zijn er oprecht trots op dat het oor-
spronkelijke initiatief van de Spoco zoveel positieve publiciteit voor de club oplevert. 
Daarnaast zijn we elke keer weer in staat om zoveel inkomsten te genereren dat daarvan Willem II  
betaald kan worden. 
Het kunstgras heeft ook geleid tot nieuwe sponsoren. Naast  de borden kunnen we nu ook doeken 
aanbieden op de ballenvangers. Sommige doeken zijn reeds verkocht. 
Graag willen we nog melden dat Autoscout zijn activiteiten flink heeft uitgebreid en daarmee een be-
langrijke subsponsor is geworden. 
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Helaas is het opzetten van een businessclub een stap te ver gebleken. Na gedegen onderzoek hebben 
we moeten concluderen dat de vereiste werkzaamheden voor ons te veel zouden worden. 
 
De vooruitzichten voor het nieuwe seizoen zijn gunstig, de omzet zal minimaal het niveau van vorig 
seizoen halen, waarschijnlijk hoger. Voor de borden is regelmatig belangstelling. 
De afdeling kleding kende een moeizame start maar is nu goed op gang gekomen. 
Mede door goede initiatieven vanuit de club zijn veel teams voorzien van een shirt met sponsor.. 
Tips van leden voor nieuwe sponsoren zijn van harte welkom; geef het aan ons door en wij zorgen 
voor de opvolging. 
 
Speciale dank aan de vele trouwe vrijwilligers die er hun schouders onder zetten om alle 
sponsoruitingen netjes te onderhouden. 
 
Verder, met de komst van Rob Haenen heeft de Spoco haar gemiddelde leeftijd drastisch naar  
beneden gebracht. Rob heeft direct zijn creativiteit en netwerk ingezet en de nieuwe banners  
gerealiseerd. 
Ook met de komst van Geert-Jan Kolsteren, als verantwoordelijke voor al het materiaal, zijn we blij. 
Door zijn aanpak zien we dat de communicatie met teams en leveranciers veel beter loopt en wij de  
sponsoren beter van dienst kunnen zijn. 
 
Afsluitend willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om alle sponsoren hartelijk te  
bedanken voor hun bijdrage, groot of klein. Alles telt en is belangrijk voor Jong Brabant. 
 
 
De sponsorcommissie 
Enno Schets, Irma Bos, Johan van Zon, Remi van Liempd, Wilbert Wolfs, Rob Haenen, 
Tim de Zwart en Thijs Blom. 
 
 

Verslag Seco  
 

Aangezien Bert vd Wijngaard voorzitter is geworden van Jong Brabant zat de SECO zonder voorzitter. 
In goed overleg is besloten dat Peter van Esch de nieuwe voorzitter van de SECO zou worden en te-
vens is Vincent van Straalen toegevoegd aan de SECO.  
De SECO bestaat dus weer uit 4 leden. 
  
We  begonnen het seizoen met 9 senioren elftallen en een dames elftal. Helaas bleek in de winter-
stop  dat we te weinig dames hadden om het dames elftal ook na de winterstop te kunnen laten 
voetballen. We hebben dan ook besloten om  het dameselftal in de winterstop terug te trekken.  
Bedankt  iedereen die zich heeft ingezet voor het damesvoetbal!  
  
Voor de rest is het een sportief, gezellig en goed seizoen geweest.  Zoals ieder jaar waren er teams 
die het beter deden dan andere teams van JB.. Het hoogtepunt was natuurlijk het kampioenschap 
van Jong Brabant 8. 
  
Jan de Bresser gaf in het voorjaar aan per direct te willen stoppen met het beheer van de kleedka-
mers. Op korte termijn konden we geen opvolger vinden, waardoor we dit binnen de SECO opgelost 
hebben. Jan de Bresser ook bedankt voor je inzet. 
  
Het grootste probleem had de SECO het afgelopen jaar met het aanstellen van de scheidsrechters. 
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Het lukt de SECO niet meer om voor iedere thuiswedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. Hier-
door zijn er  afgelopen seizoen al wedstrijden gespeeld die geleid zijn door eigen spelers/trainers. Ho-
pelijk gaat hierin verandering komen, maar ook voor het komende/huidige seizoen lijkt deze trend 
zich helaas voort te zetten. 
  
Tot slot wil ik Frans Wubben, Jan van Esch en Vincent van Straalen bedanken voor hun inzet het afge-
lopen seizoen!! 
  
Namens de SECO. 
  
Peter van Esch, voorzitter 
 
 

Verslag Scheidsrechterscommissie 
 

Het seizoen 2014-2015 is op sportief vlak door de scheidsrechterscommissie als positief beoordeeld.  
Er zijn 15 scheidsrechters in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar actief voor de pupillen -  en juniorenteams. 
Daarnaast hebben we een pool van circa 15 volwassen scheidsrechters die zowel bij de jeugd als de 
senioren de wedstrijden leiden. De groep scheidsrechters is redelijk constant . Het opleiden gebeurt 
onder toezicht van de KNVB. Aangezien de cursus voor juniorscheidsrechter is vervallen bij de KNVB, 
hebben we besloten deze jongens (ouder dan 15 jaar) zelf te begeleiden. 
Onze jeugdige scheidsrechters kunnen een beroep doen op praktijkbegeleiders die iedere zaterdag 
bij de wedstrijden aanwezig zijn. Er zijn niet of nauwelijks problemen geweest bij de wedstrijden van 
DEF- teams bij thuiswedstrijden. 
Bij de ABC- junioren teams waren er eveneens nauwelijks incidenten.  
Ook op de zondagen hebben we een goede bezetting van onze scheidsrechters gehad, waarbij de 
wedstrijden over het algemeen goed zijn verlopen .  
We mogen daarom al onze scheidsrechters dankbaar zijn dat zij zich voor Jong Brabant hebben willen 
inzetten. Wij zijn erg trots op deze kwalitatieve en gemotiveerde groep mensen. 
 
Afgelopen seizoen werd door de KNVB het spelregelbewijs voor B-junioren geïntroduceerd. Ze zijn 
verplicht dit te halen, anders kan men niet meer voetballen. Doel is om deze jongens in een moeilijke 
leeftijdscategorie spelregelkennis en respect bij te brengen. Al deze jongens zijn, na de door de 
scheidsrechterscommissie georganiseerde avond, tijdig geslaagd. Dit zal zeker in het nieuwe seizoen 
een vervolg krijgen. 
Doordat Jong Brabant een gecertificeerde Fair-Play club is, is er regelmatig overleg met de scheids-
rechterscommissies van SVSSS, VCB, Helvoirt en de KNVB om kennisoverdracht met elkaar te delen. 
Ook worden er samen avonden georganiseerd zoals kortgeleden een cursus voor assistent-scheids-
rechters. 
Door het groot aantal jeugdteams is er een tekort aan scheidsrechters ontstaan voor komend  
seizoen. Een flyeractie aan het eind van vorig seizoen heeft 6 nieuwe pupillenscheidsrechters  
opgeleverd. Zij hebben aan het begin van het huidige seizoen hun KNVB opleiding afgerond en staan 
inmiddels wekelijks hun wedstrijden te leiden. Voor het groot aantal juniorenwedsstrijden is het  
probleem groter om de wedstrijden ingevuld te krijgen. We hopen door een goede communicatie 
toch zoveel mogelijk wedstrijden bezet te krijgen en daar waar het niet lukt hopen we op de mede-
werking van ouders en begeleiders van de juniorenteams. 
 
De samenwerking met de diverse commissies zijn in een prettige en goede verstandhouding verlo-
pen. Ik wil daarom iedereen hartelijk danken voor de geweldige inzet in het afgelopen seizoen en 
hoop dat de samenwerking tussen eenieder ook voor het komende seizoen weer even zo prettig zal 
zijn. 
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Wiek Vrinds en Roger Kronier hebben de scheidsrechtercommissie afgelopen seizoen verlaten. We 
bedanken hen voor hun inzet van de afgelopen jaren. Als opvolger is Peter van Wielink bereid  
gevonden om zitting te nemen in de commissie. 
Actieplan voor komend seizoen: 

- aanvulling bij onze junioren-  en seniorenscheidsrechters 
- werving praktijkbegeleiders 
- organiseren van thema-avonden scheidsrechters (PVKT-COVS) 

 
Namens Scheidsrechterscommissie Jong Brabant, 
Wiek Vrinds 
Voorzitter 

 
Verslag Jeugdcommissie 

 
De jeugdcommissie van Jong Brabant heeft ook het afgelopen jaar weer het nodige ondernomen om 
onze jeugd een lekker partijtje te laten voetballen.  
Joost von Burg voor de A-B, Andre van der Hul voor de C, Fridy Latijnhouwers voor de D en Erwin van 
der Horst voor de E en F pupillen hebben hun uiterste best gedaan de organisatie naast het veld zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Samen met de verschillende commissies zoals TC, JAC, Toernooicie, 
Jeugdkampen, Klemat, Spoco, Seco en de Scheidsrechterscommissie is samengewerkt om de zaken 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook hebben we het afgelopen seizoen intensief gekeken hoe 
we de diverse activiteiten beter op elkaar afgestemd konden krijgen. Dit is dus niet alleen initiatief 
nemen, maar ook elkaar helpen en met elkaar delen afstemmen. 
 
Ik wil nog wel een bijzonder woord van dank richten aan Bas Wasser die jarenlang jeugdkampen 
heeft georganiseerd en zelfs een bankrekening met een flink bedrag heeft overgehouden. 
Bas, we zijn blij dat je je bij de TC blijft inzetten. In ieder geval veel dank voor deze inzet! 
 
Het afgelopen seizoen hadden we vele jeugdteams  aan het ballen en zijn er weer vele prijzen  
gepakt. Zonder  iemand tekort te doen mogen we enorm trots zijn op de kampioenschappen van 
onze B1 in de eerste klasse en de titel van onze E1 in de hoofdklasse.  
 
Het wedstrijdsecretariaat heeft super gefunctioneerd onder leiding van Bennet Vissers en Bart  
Peters. De bezetting met Wil Wolfs en Sjef Moonen loopt ook zoals we gehoopt hadden. 
Enorme arbeid is dit seizoen weer geleverd door het team van Wiek Vriends en Toine van der Aa. 
De jeugdscheidsrechters zijn niet meer weg te denken en iedereen is trots en onze jongens. 
Wiek, heel veel dank voor alle zorgen en oplossingen. 
 
Onze Mini’s. 
Onze aanstormende talenten. Ook het afgelopen jaar heeft Lian Staps zich ingezet om de spelertjes 
en ouders een warm welkom bij de club te geven. En met succes!  Frank de Brouwer pakt de jongste 
groep mee op en probeert er van het begin af aan nieuwe talenten van te smeden. 
Heel blij met het feit dat bijna alle vrijwilligers die genoemd zijn er nog een jaar aan vastplakken, ver-
blijf ik met trots, 
 
Namens de jeugdcommissie Jong Brabant 
Mark Heerkens  
Voorzitter jeugdcommissie 
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Verslag Barcommissie 
 
Doel van de barcommissie 
Het creëren van een gezellige sfeer, dus een goede plek om “samen” te zijn, en een goede financiële 
bijdrage leveren aan onze club. 
Dat kunnen we bereiken door  samen met medewerkers en vrijwilligers de bar optimaal laten  
draaien en het benutten van de faciliteiten van de kantine. 
 
 
Ontwikkelingen afgelopen seizoen 
 
Personeel 
Weinig personele mutaties.  
 
Omzet 
De omzet en het resultaat van de kantine zijn t.o.v. vorig seizoen duidelijk gestegen.  
Wel merken we dat de omzet op zaterdagmiddag nog steeds achterloopt. De kantine wordt dan niet 
frequent bezocht. 
 
Pinnen voortaan mogelijk bij de club 
We hebben afscheid genomen van onze oude kassa en het nieuwe kassasysteem in gebruik geno-
men. Dit systeem van “Le Credit Sportif”  biedt onze leden en gasten de mogelijkheid tot pinnen. 
Helaas wordt deze mogelijkheid nog niet volop gebruikt; het heeft waarschijnlijk een aanloopfase no-
dig.    
 
Activiteiten    
Afgelopen seizoen zijn er diverse activiteiten geweest zoals een hele leuke winterbarbecue. 
Ook  de zogeheten ‘derde helft, het is weer zo’n dag’ na de wedstrijd tegen Nevelo was een  
grandioos succes.   
 
Doelstellingen komend seizoen 
- Het integreren van vrijwilligers bij het draaien van bardiensten 
- Het huidige interieur “opfrissen” 
- Binding met de leden nog meer vergroten 
- Activiteiten continueren en uitbreiden 
 
Jaarlijks verzoek 
Wanneer iemand zich geroepen voelt om de barcommissie, op wat voor manier dan ook, positief te 
ondersteunen dan horen we het graag, want……  Jong Brabant is en blijft van de leden en we zullen 
het gezamenlijk moeten bewerkstelligen! 
 
Met sportieve groet, 
Michiel van de Pas 
Namens Barcommissie Jong Brabant 
 
 

Verslag JAC 
Algemeen 
Activiteiten van dit seizoen zijn gelijk aan de activiteiten van seizoen 2013 - 2014 
Doelstelling is om met zo min mogelijk actie, leuke activiteiten neer te zetten. Dit kan door het stan-
daardiseren van de activiteiten en het minimaliseren van de extra benodigde vrijwilligers.  
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Seizoenopening 
Traditioneel met het aansteken van de fakkel, doelschieten en de teamfoto’s. De activiteit hebben 
we in 2015 aangepast, door meerdere fotografen in te zetten. Hierdoor is het een soepeler geheel 
geworden. Inhoudelijk blijft de activiteit gelijk. 
 
Sinterklaas 
Dit seizoen hadden we een ‘echte’ Sinterklaas met zwarte Pieten. Sinterklaas is te lang aan het woord 
geweest. Hierdoor was het lastig om de aandacht van de kinderen vast te houden. 
Dit jaar wordt het iets anders aangepakt. Inhoudelijk wordt het verder met de hoofdpiet afgestemd. 
De activiteit is bedoeld voor de mini’s en de F-jes.  Afgelopen jaar hebben deze voetballers allemaal 
een cadeautje gehad. De E-tjes kregen een waardebon voor de sportarena in Oisterwijk. Dat werd 
erg op prijs gesteld. 
 
Pasen 
De paasactiviteit is niet doorgegaan in verband met regen...  
 
Seizoenafsluiting 
Driekamp ouders tegen de kinderen. Deze activiteit valt altijd goed bij ouders en kinderen. Er was 
een grote opkomst. Voor het komende jaar willen we heel graag de beschikking over zoveel mogelijk 
velden zodat we de seizoenafsluiting optimaal kunnen organiseren! 
De seizoenafsluiting is inmiddels optimaal vereenvoudigd.  
 
De leden van het JAC 
 

 
Verslag Klemat  Commissie 

 
Uitgifte kleding en materialen begin van seizoen prima verlopen, geen tekorten in jassen, 
trainingspakken enz. 
Afgelopen jaar stond in teken van aflopende kleding-sponsorcontracten. 
Gelukkig is tijdens het seizoen een nieuwe sponsor, Auto Scout 24, opgestaan voor enkele teams (B1 
en B2). 
 
Er is i.s.m. het bestuur een keuze gemaakt voor een  nieuw shirt met moderne snit.  
De eerste gesprekken hierover begonnen einde seizoen. 
 
Voorts is een betere schriftelijke vastlegging opgezet voor aanschaf materialen en welke sponsor pre-
cies bij welk team. 
 
Geert-jan Kolsteren, voorzitter  Kledingcommissie 
Jan van Esch 
Edwin Suos 
Vincent van Straalen (ondersteunend) 

Verslag Commissie Sportiviteit & Respect (S&R) 

Verrichte activiteiten: 

1. 5x de regionale netwerkbijeenkomsten bijgewoond over dit onderwerp en geïmplementeerd in  
    onze commissie. Jong Brabant heeft daarin een voorbeeld-/voortrekkersrol, die zeer wordt 
    gewaardeerd door de gemeente en de KNVB. De meeste andere Tilburgse club doen volop mee. 
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2. 2x workshop ‘Positief Coachen’ georganiseerd in april en september met totaal 60 deelnemers! 
    Goede opkomst, tevreden bezoekers. Kritische nood, te weinig selectieleiders/-trainers vd jeugd 
    aanwezig. Doelstelling moet worden: verplicht voor iedere jeugdleider/-trainer. 

3. Voor het nieuwe seizoen weer het ‘Aftrapweekend’ georganiseerd met o.a. Joris Mathijssen, 
     lolly-actie, complimentenkaarten, respect-aanvoerdersbanden, PVKT bidons voor JB1.  
     Thema: ‘ouders fijn dat jullie er zijn’. 

4. Clinic ‘Positief Coachen’ gepland op donderdag 12 november als vervolg op de workshop. 

Voor het seizoen 2015 – 2016 streven we naar het opzetten van een werkgroepje met ouders  
(die dichtbij de jeugd staan)  en leden van S & R, die dit soort activiteiten gaan organiseren. 

Conclusie:  Commissie Sportiviteit & Respect staat vol op de kaart bij JB. 

Groet van de cie: Jan van Esch, Alwin Wierks, William v Poppel, Jeroen van Laak (en in het begin Han-
nah Schilders) en voorzitter Frans Muskens. 

6. Presentatie Vrijwilligerscommissie 
 
Ambitie: Aandacht voor iedereen binnen de club die een bijdrage willen doen voor de club. 
 
Speerpunten seizoen 2015 – 2016: 

• Formuleren van een concept vrijwilligersbeleid 
• Invullen manier waarop aandacht voor de vrijwilliger inhoud krijgt 
• Inzichtelijk maken welke mensen we in huis hebben 
• Inzichtelijk maken welke taken er zijn 

 
Mark Heerkens: Vullen jullie dan ook een database? 
Örjan: Ja, dat is nodig om een match te kunnen vinden van taken en mensen die de taken kunnen uit-
voeren. 
 
Namens de Vrijwilligerscommissie, 
Örjan Game, voorzitter 
 
7. Financieel verslag van de penningmeester 
 
De gegevens werden opgesteld door accountantskantoor “Verspeek en Mutsaers”. 
In de Power Point Presentatie werd door de penningmeester, Roel van Zoggel, een  
overzicht met toelichting gegeven van de baten en lasten over het seizoen 2014-2015 en  
de balans met een overzicht van bezittingen en schulden per 30 juni 2015. 
 
De bescheiden worden op verzoek van leden door Roel in de bestuurskamer ter inzage  
gelegd. 
 
Toelichting door Roel van Zoggel, penningmeester 
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Balans 
 

• De voorraad op de balans per 30 juni is hoger dan het jaar ervoor. De extra voorraad houdt 
verband met de wedstrijd tegen Willem II op 1 juli. 

• Ophoging Voorziening accommodatie houdt verband met de voorgenomen verbouwing van 
de bestuurskamer. 

• Toename van de post ‘Te betalen bedragen’  wordt bij aanvraag nader toegelicht. 
 
 

V&W rekening 
 

• De wedstrijdkosten staan voor minder in de boeken dan in het vorige boekjaar. 
De extra huurkosten van het kunstgrasveld zijn voor deze periode niet in rekening gebracht 
door de gemeente. 
 

8. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing leden 
  
Aan de Algemene Ledenvergadering 
RKVV Jong  Brabant, 
       Berkel-Enschot,  29 september 2015 
 
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur 
over het seizoen 2014 - 2015 onderzocht.  
 
Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2015, sluitend met een positief  vermogen van  
€ 35.955,-  en de resultatenrekening over het seizoen 2013 -2014, sluitend met een 
positief  resultaat van € 3.874,- akkoord hebben bevonden. 
 
Wij stellen u derhalve voor het bestuur voor haar gevoerde financiële beleid decharge te verlenen.  
 
Opmerkingen: de boekhouding is sinds het seizoen 2008-2009 gevoerd door onze gewaardeerde 
sponsor Verspeek  & Mutsaers  Accountants.  
 
Plaats:   Berkel-Enschot 
 
Datum:  29 september 2014 
 
De leden van de kascommissie: 
 
Naam: M. van Lin  Handtekening ……………………………… 
 
Naam: R. Westerveld  Handtekening ……………………………… 
 
Geen vragen vanuit de vergadering. 
Opmerking notulant: het officiële document is gesigneerd en gearchiveerd. 
 
Ronald Westerveld en Michel van Lin zijn aftredend. 
Wil Krist zijn bij handopsteking unaniem gekozen. 
Corné van de Pas, afgemeld voor de ALV, stelde zich beschikbaar. 
De ALV stemde in met zijn verzoek. 
 
9. Vaststelling begroting 2015-2016 
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Toelichting penningmeester 
 
De contributie, opbrengst activiteiten en de omzet van de kantine zijn hoger opgenomen.  
 
De begroting wordt op verzoek van leden door de penningmeester ter inzage gelegd in de be-
stuurskamer. 
 
De ALV verleent hierna unaniem decharge voor het gevoerde beleid in zake  
financiën en begroting. 
 
10. Vaststelling contributie 2016 – 2017 
 
Het bestuur stelt, afgezien van onvoorziene omstandigheden, de contributie niet te wijzigen. 
Aangenomen door de ALV. 
 
11 Conclusie doelen voor 2014 – 2015 en formulering doelen 2015 – 2016 
 
Doelstellingen van het afgelopen seizoen 2014 – 2015 
 
1.Besteding restant potje kunstgrasveld: Upgrade van trainingsverlichting naar wedstrijdverlichting 
en aanbrengen van een  frame t.b.v. de ophang van reclamedoeken  
(gedeeltelijk uit potje gerealiseerd). 
2.Handhaving JB 1 in derde klasse : Niet gerealiseerd 
3.Omzet, resultaat en betalingsmogelijkheden kantine verbeteren: Gerealiseerd, complimenten aan 
Petra en haar medewerkers voor het goede resultaat. Wij zijn , denk ik, een van de weinige verenigin-
gen, waar het eerste team degradeert en de kantine omzet omhoog gaat. Pinnen is inmiddels moge-
lijk en daar mag nog meer gebruik van worden gemaakt. Ook uiterlijk zijn er een aantal, goede veran-
deringen in onze kantine aangebracht. 
4.Verbeteren communicatie : Gerealiseerd.  Nieuwe Website gaat vandaag in de lucht. 
5.Opknappen kleine oefenhoek: Gerealiseerd. 
6.Beleid Normen en Waarden : Commissie S&R is in het leven geroepen, waarin veel aandacht  wordt 
besteed aan het positieve voetbalklimaat in Tilburg (PVKT). Gerealiseerd. 
7.Aandacht voor kader junioren : Een continue proces. Afgelopen seizoen hadden alle junioren team 
trainer en leiders. Gerealiseerd. 
 
Doelstellingen  seizoen 2015 - 2016 
 
1. JB 1 en 2 lekker draaien mee in hun klasse met veel voetbalplezier.  
2. Veel aandacht voor doorstroming junioren naar senioren. Team JB onder 23 jaar oprichten. 
3 Met onze jeugdteams het huidige hoge niveau behouden. 
4. Uitbouwen vrijwilligersbeleid en aandacht voor VOG verklaringen. 
5. Aandacht voor het werven van clubscheidsrechters. 
6. Viering 70 jarig bestaan initiëren. 
7. Renoveren bestuurskamer. 
 
 
      
 
12. Verkiezing bestuursleden 
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Bert van den Wijngaard, Roel van Zoggel, Mark Heerkens , Michiel van de Pas en Bart Bos zijn niet 
aftredend. Aftredend en reeds in het bestuur gepast  afscheid genomen,  Andre Baelemans.  
Kandidaat voor zijn opvolging is William van Pelt, voorzitter van de TC.  
We stellen Örjan Game kandidaat voor een extra plaats in het bestuur namens CIE Vrijwilligersbeleid. 
Beide kandidaten worden unaniem door de ALV gekozen en benoemd. 
 
 
13. Jong Brabander van het jaar 2014 - 2015  
 
Vanaf het moment dat zijn oudste zoon ging voetballen is hij een erg betrokken vader bij JB. 
Daarna volgen nog 2 zonen. Als leider was hij vanaf het eerste uur aanwezig, destijds bij F13. Zo is hij 
altijd leider gebleven bij een van zijn zonen en verzorgt hij ook trainingen. 
Voor een inval-training kom je bij hem nooit aan een gesloten deur. 
 
Kampen organiseren, vraag Coen. Uitvoering F- kamp, E- kamp, vraag Coen. 
 
Lid van Jeugd technische commissie met gewaardeerde  houtsnijdende inbreng 
Scheids op zaterdag, praktijkbegeleider jeugdscheidsrechters. 
 
Het houdt niet op en ……….. altijd goed gehumeurd! 
 
De Jong Brabander van het jaar : Coen Beerens. 
 
 
14. Lancering nieuwe website 
 
Ouders, grootouders en vrienden hebben in 2014 bij de actie van RABO 
‘Hart voor Brabant’ massaal gestemd op  JB. Nogmaals hartelijk dank 
Dat bracht ons € 2.800,- op. Dat geld was bestemd voor de vernieuwing van de communica-
tiemogelijkheden.  Op de dag van de ALV gaat de nieuwe website in de lucht. 
 
15. Rondvraag 
 
Paul van Vugt: De mailing van de contributie is niet overal aangekomen. Hoe komt dat? 
Mart van Woensel: Soms als spam gefilterd, soms klopten de mailadressen niet. Sportlink maakt fouten 
en moet actuele adressen aanleveren. 
We hebben de nota’s voor sommige senioren zelf rondgebracht. 
Met de mensen die we nog niet bereikt hebben, komt het binnenkort goed. 
 
Frans Muskens: Het geluid op het speelveld is niet goed. 
Michel van Lin: Xenox heeft een afzwakkende geluidskaarten daardoor ontstaat er een afnemend ge-
luid. Lossen we op. 
 
 
16. Sluiting 
 
Reeds om 21.45 uur kan Bert de vergadering beëindigen. Nieuw record! 
 
 


