Algemene
Ledenvergadering (ALV)
2019

Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
Referentie

Vrijdag, 27 september 2019
20.15 uur tot 21.30 uur
Bestuur en leden club (66 personen)
Zie elders in het verslag (opening).
Jeroen Triest, secretaris
BV-27SEP2019-JT

Agenda
o
o
o
o
o
o
o

o

OPENING
NOTULEN 2018
JAARVERSLAG
VERSLAG KASCOMMISSIE
FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2018-2019 & BEGROTING SEIZOEN 2019-2020
BESTUURSMEDEDELINGEN + BENOEMING NIEUW BESTUURSLID
ONTWIKKELINGEN BAKENBOS
RONDVRAAG

1. Opening
Tom Orval, voorzitter Sportclub Irene, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Speciaal dank aan onze ereleden en Henri Elbersen, Senior consulent
verenigingsondersteuning van gemeente Venlo.
Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen, te weten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gerrit Hagens
Hans Schreurs Sr.
John Konings
Ferdie Heijmans
Cyriel Wilmsen
Jan Klerken
Ruud Timmermans
Cor Timmermans
Thomas Rogge

Er wordt 1 minuut stilte gehouden en onze gedachte houden bij het verlies van 2 leden die ons zijn
ontvallen. De heer Pierre Janssen en de heer Wiel Hendriks.

2. Mededelingen:
o Het bestuur gaat dit seizoen verder onderzoeken om de volgende stap te zetten naar
een rookvrij sportpark. Initiatiefnemer Kevin Janssen (Heren 3) wil zich hier wederom
voor inzetten en wij zullen binnenkort met een voorstel komen.
o Na vele jaren is het team Veteranen A niet meer actief aan het voetballen. Het blijkt
lastig om iedere zaterdagmiddag voldoende spelers op de been te krijgen. De
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Veteranen A bestaan dit jaar ook nog eens 70 jaar, een vereniging nauw verbonden
met Sportclub Irene. De Veteranen A zullen middels een flyer-actie proberen nieuw
elan binnen hun club te vinden. Tom geeft Arthur Aerdts later deze avond het woord
om een oproep te doen om leden te werven. Zie ook de bijlage bij deze notulen.
3. Notulen Ledenvergadering 28 september 2018
Er zijn geen opmerkingen m.b.t de inhoud van de notulen van 28 september 2018. Ze worden nu
officieel aanvaard. Noot: deze mogen eerder op de website kenbaar gemaakt worden. De secretaris
zal de notulen in oktober 2019 op de website vermelden.
4. Jaarverslag seizoen 2017-2018
Het bestuur van Sportclub Irene heeft dit jaar wederom haar best gedaan om er aan te werken dat
we die voetbalclub blijven, die midden in de Tegelse samenleving staat, met als taak het opleiden en
ontwikkelen van sportieve en prestatiegerichte voetballers, waarbij het plezier in het voetballen een
belangrijke factor is en het sportpark een plek waar iedereen zich thuis voelt. Dat staat in onze missie
en daar werken we samen keihard aan.
Wat is er afgelopen seizoen zo al gebeurd hier binnen de vereniging en waar groeien we naar toe?
Om te beginnen op voetbalgebied heeft zich het een en ander doorontwikkeld. Enkele jaren geleden
zijn we begonnen met het weer extra aandacht geven aan onze jeugd door weer een jeugdcommissie
op te starten. Afgelopen jaar is dit alles in een stroomversnelling gekomen. Onder leiding van de
nieuwe jeugdvoorzitter Hans Schreurs is hard gewerkt aan het uitbouwen van deze jeugdcommissie
in nieuwe taken en verantwoordelijkheden en is er een groep enthousiaste nieuwe vrijwilligers
opgestaan die in de jeugdcommissie samen de kar gaan trekken. Het voert de ver hier de namen
allemaal te noemen. Maar zo is er bijvoorbeeld op het gebied van het coördinatorschap een flink
aantal nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan. Bijzonder knap dat de JC in staat is geweest om in
deze lastig in te vullen functies zoveel nieuwe mensen te werven. De jeugd bij Sportclub Irene leeft
en groeit en we hebben weer een jeugdcommissie met voldoende mensen aan boord om de
uitdagingen van een groeiende afdeling aan te gaan.
Hierbij is meteen ook een goede verbinding gelegd met de technische commissie van Sportclub
Irene. Op technisch vlak heeft zich Sportclub Irene afgelopen jaar een belangrijke wijziging
voltrokken. Nadat we jaren gewerkt hebben met mensen van buiten de vereniging, hebben we
afgelopen jaar besloten om de TC-leden zoveel mogelijk uit de vereniging zelf te rekruteren en zelf
op te leiden. Zo hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd in het opleiden van de HJO functie, de Hoofd
Jeugdopleidingen, binnen de club zelf. Dit is een duobaan geworden, uitgevoerd door onze eigen
Thomas Rogge en Bram Voss. Komend jaar zullen deze heren aan de slag gaan om het technisch
beleid vorm te geven. Met Dennis Liezinga en beoogd nieuw bestuurslid Stefan Kurvers samen zullen
zij deze uitdaging gezamenlijk aangaan.
Op sportief vlak heeft Sportclub Irene een wisselend seizoen achter de rug. Ons vlaggenschip het
eerste elftal kon zich helaas niet via de nacompetitie handhaven in de tweede klasse en degradeerde
naar de derde klasse. Helaas moesten we vervolgens afscheid nemen van een heel elftal spelers. Dat
hakt erin. Echter, met een sterk verjongde groep en een nieuw kader hopen we onder leiding van de
nieuwe hoofdcoach Erik Caassenbrood in die derde klasse komend jaar weer hoge ogen te gooien.
Daar hebben we alle vertrouwen in.
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In de jeugd konden we gelukkig weer wat kampioenen verwelkomen op de zeer sfeervolle
kampioenenavond. Een speciaal woord van waardering mag er hierbij gegeven worden aan het
meisjesvoetbal. De meiden werden afgelopen jaar wederom kampioen in hun klasse. Daarnaast
breidt het meisjesvoetbal bij Sportclub Irene zich gestaag uit. Als het even meezit hebben we
binnenkort drie teams met meiden voetballen bij Irene. Daarmee wordt de erfenis van onze
nieuwbakken Oranje leeuwin Lyn Willems inmiddels prachtig ingevuld.
Dan het Voetbal Extra Tegelen team. Zoals bekend een team bestaande uit mannen en vrouwen met
een beperking die lid zijn van twee verenigingen: Irene en TSC’04. Zij hebben afgelopen jaar een
sportief en plezierig jaar gehad waarin diverse activiteiten zijn georganiseerd, zoals het spelen op een
toernooi in Stadskanaal. Het Voetbal Extra Tegelen initiatief bestond afgelopen jaar 5 jaar en dit
eerste lustrum is uitgebreid en feestelijk gevierd.
Dan het sportpark Bakenbos. Afgelopen jaar zijn de gesprekken met de gemeente gecontinueerd met
betrekking tot de sportieve omgeving Bakenbos. Op verzoek van de gemeente is er een werkgroep
gevormd met leden van Sportclub Irene en TSC die gezamenlijk aan het inventariseren zijn hoe we de
sportieve omgeving Bakenbos in de toekomst het beste vorm kunnen gaan geven en wat dit
betekent voor de samenwerking van beide verenigingen. Namens Sportclub Irene hebben oud
bestuursleden Jan Verschoor en Geert Schoolmeesters zitting in deze werkgroep. Zo meteen zal
Henri Elbersen van gemeente Venlo jullie nog veel meer van dit initiatief vertellen.
Voor wat betreft het sportpark kunnen we wel samen ervaren dat het park zelf er weer fantastisch
uitzien. Wat dat betreft kan het bestuur wederom de ochtendploeg niet genoeg bedanken. Ook
afgelopen jaar heeft de klussen/ochtendploeg onder leiding van Ber Vinken er weer voor gezorgd dat
de velden en de ruimte buiten er weer fantastisch uitzagen. We hebben als vereniging afgelopen jaar
geïnvesteerd in een tractortje om het vele werk iets gemakkelijker te maken voor de mannen. Heren
van de ochtendploeg: wederom veel dank! Zonder jullie kan deze vereniging niet bestaan.
Van buiten naar binnen. De kantine. Ook hier heeft zich het afgelopen jaar een en ander ontwikkeld.
We zullen zo meteen van de penningmeester horen dat de kantineopbrengsten dit jaar flink zijn
gestegen. Een prachtig resultaat. Dit komt niet in de laatste plaats doordat er inmiddels een team
met echte clubmensen staat dat gezamenlijk de bar en de keuken zeer naar behoren bedient. Echt
een prima ontwikkeling. Het bestuur wil dit team hierbij de complimenten geven.
Maar ook op wat minder zichtbare kant zijn veel activiteiten geweest afgelopen jaar. Zo hebben
enkele enthousiaste vrijwilligers de website van de club vernieuwd en gekoppeld aan Sportlink en het
zo gebruikersvriendelijk als mogelijk gemaakt. Ongemerkt heel erg veel werk, waar de club misschien
nauwelijks bij stil heeft gestaan, maar waar we zonder veel problemen doorheen zijn gekomen.
Ook op sociale maatschappelijk vlak blijft Sportclub Irene binnen de gemeente Venlo een
voorbeeldrol vervullen. Vorig jaar liepen we al voor de troepen uit met het rookvrije sportpark. Dit
jaar voeren we samen met de gemeente een pilot uit in het waarbij jeugdwerkers van Gemeente
Venlo de jeugdcoaches helpen bij het oplossen van conflicten. Mocht die proef hier slagen dan wordt
deze mogelijk gemaakt voor andere verenigingen. Ook binnen het Venlo Verbroederd initiatief blijft
Irene een leidende rol vervullen. Gewoon omdat we dit belangrijk vinden en omdat we als grootste
voetbalvereniging binnen de gemeente hier een verantwoordelijkheid voelen.
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Het werven, activeren en behouden van vrijwilligers is het item dat voor het bestuur ook het
afgelopen jaar belangrijke prioriteit heeft genoten. Zo is met de nieuwe vrijwilligerscoördinator en de
jeugdcommissie een spetterende vrijwilligersavond nieuwe stijl georganiseerd die smaakt naar meer.
Volgende week is er een voetbalkwis voor vrijwilligers. Ook een nieuw initiatief om vrijwilligers nog
beter bij de club te betrekken. Verder hebben we aan het eind van het seizoen na een aantal jaren
weer een familiedag georganiseerd. Ook deze was hartstikke leuk en ook deze smaakt naar meer.
Mooie nieuwe ontwikkelingen en een nieuw elan zijn ook hier terug te zien.
We werden ook afgelopen jaar weer geconfronteerd dat op een aantal belangrijke plekken in de
vereniging vacatures ontstonden. Gelukkig zijn we in staat gebleken om veel van die functies in te
laten vullen door een nieuwe generatie ouders die graag verantwoordelijkheid wilde nemen. Dit zie
je bijvoorbeeld goed terug in de al genoemde jeugdcommissie. Maar ook op trainers- en leidersvlak
wisten we gelukkig weer vrijwilligers te vinden. Soms mensen met een Irene verleden maar vaak ook
nieuwe ouders. Dat doet ons deugd.
Echter op enkele andere plekken binnen de vereniging is het wat lastiger goede vrijwilligers te
vinden. Met name op commercieel en financieel vlak kunnen we nog enkele enthousiaste mensen
gebruiken. En dat geldt zeker ook op bestuurlijk vlak. Zo meteen wordt, met jullie goedvinden, een
nieuw bestuurslid voetbalzaken in het bestuur toegevoegd. Maar met name op financieel en
commercieel vlak zoeken we nog bestuursleden. Topprioriteit heeft de functie van penningmeester.
Rowdy Kroh, de huidige penningmeester heeft aangegeven graag plaats te willen maken voor een
opvolger. Datzelfde geldt voor Joeri Kuik als bestuurslid commerciële zaken. Daarnaast zoeken we
nog een algemeen bestuurslid voor de nieuw te vormen portefeuille marketing & communicatie. Op
dit vlak kunnen we nog wel een slag maken namelijk.
Heb je zelf interesse of weet je in je omgeving iemand die we zouden kunnen benaderen. Laat het
ons svp weten. We willen graag het bestuur zo snel mogelijk weer op volle sterkte krijgen, zodat Joeri
en Rowdy ook met een gerust hart uit kunnen stappen.
Ja en dan kom ik langzaam tot het eind van dit jaarverslag. Concluderend kunnen we stellen dat Irene
als vereniging in deze regio er nog altijd gewoon heel goed voorstaat. Sportclub Irene leeft en we
zien dit ook terug in het aantal leden. Met stabiel 10 seniorenteams en een groeiend aantal
jeugdteams blijft Sportclub Irene, tegen de trend in, doorgroeien. De club is financieel gezond en er is
op diverse fronten nieuw elan ontstaan. Daar zijn we als bestuur trots op.
Vooruitkijkend op komend jaar ziet het bestuur aardig wat uitdagingen in het verschiet liggen. Een
hele belangrijke hierbij wordt de ontwikkeling van de Bakenbos. Maar zoals gezegd, daar komen we
zo meteen op terug.
Dank jullie wel en een fantastisch seizoen 2019-2020 toegewenst!
5. Financieel Jaarverslag
De financiële resultaten werden gepresenteerd door de penningmeester, Rowdy Kroh.
De balans en begroting voor het nieuwe zijn gepresenteerd door de nieuwe penningmeester Rowdy
Kroh. Het exploitatie resultaat en de begroting voor het nieuwe seizoen zijn tevens goedgekeurd
door de leden.
Voor inzage exploitatie rekening en begroting, kan contact worden opgenomen met de
penningmeester.
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6. Verslag Kascommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Vincent Huibers en Sten Jochijms, heeft op 23
september 2019 in aanwezigheid van de penningmeester een controle uitgevoerd op de
jaarverantwoording van Sportclub Irene over het verslagjaar 2018/2019. De kascommissie heeft
decharge verleend, met dank aan Vincent en Sten.

7. Bestuur mededelingen
Bij het bestuur willen wij een nieuw bestuurslid verwelkomen, Stefan Curvers. Stefan is al vele jaren
actief binnen de vereniging. Zo heeft hij door de jaren heen diverse standaardteams getraind. De
laatste paar jaar was hij lid van de technische commissie.
Met Stefan Curvers wordt het bestuur versterkt met een echte clubman die daarnaast de nodige
bestuurlijk ervaring met zich meebrengt op andere fronten.
Stefan zal met Wim Daemen samen de portefeuille voetbalzaken beheren in het bestuur.
Met een warm applaus wordt Stefan welkom geheten tot het bestuur.

8. Ontwikkeling Bakenbos door gemeente Venlo
o

o

Middels een presentatie van team sportontwikkeling Venlo licht Henri Elbersen de
ontwikkelingen toe die gemeente Venlo op sportpark de Bakenbos wil realiseren de
komende jaren. (Zie de presentatie in de bijlage bij deze notulen)
De presentatie laat een algemene tendens zien met terugloop van spelers en een overschot
aan voetbalvelden (dit geldt echter niet voor Sportclub Irene) binnen de gemeente Venlo. De
gemeente wil graag in de toekomst per sportpark 1 voetbalvereniging. Daarbij is tevens
aangegeven dat het wenselijk is dat Sportclub Irene en TSC’04 als 1 club op bais van
gelijkwaardigheid. In de visie wordt gesproken over buiten- en binnensport op de Bakenbos.
Dit d.m.v. sporthal de Gulickhal naar de Bakenbos te brengen. Tevens een mix van natuur- en
kunstgras, door toevoeging van kunstgras. In de maand oktober wordt de sport
accommodatie visie vastgelegd door de gemeente.

Vragen aan Henri Elbersen
Vraag Dennis Zieren aan Henri:
Beachvolley is momenteel geplaatst bij de Vrijenbroek, kan dit ook verplaatst worden naar de
Bakenbos? Waar welke functies geclusterd zullen worden zal verder uitgezocht dienen te worden. De
mogelijkheid bestaat ook om meerdere functies om diverse locaties te plaatsen zoals bijvoorbeeld een
beachvolleybalveld.
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Vraag Barry van den Ham aan Henri:
Hoe wordt bepaalt hoeveel velden er nodig zijn voor een voetbalvereniging?
Op basis van gegevens van het NOC-NSF, o.a. het aantal leden.
Vraag Joost Timmermans aan Henri:
Stel Sportclub Irene gaat de komende jaren verder groeien met het aantal leden omdat andere
verenigingen krimpen of verdwijnen. Is er nog ruimte op het sportpark om te groeien?
Ja, er is voldoende ruimte. Er zouden een aantal velden ‘ingeleverd’ worden met het samengaan naar
een vereniging maar er is ruimte om te groeien.
Hoe gaan de ontwikkelingen verder met de Bakenbos?
Zoals het er momenteel uitziet praat de gemeente over seizoen 2020 / 2021 om te starten met de
ontwikkelingen op de Bakenbos.
Roland Helmus aan Henri:
Wat heeft er prioriteit binnen de gemeente Venlo met de projecten? Zoals bijvoorbeeld het
zwembad de Wisselslag of andere projecten binnen de gemeente (o.a. haven). Dit wordt politiek
beslist, de sportvisie is daar ook een onderdeel van om een besluit in te nemen.
Ton Boonhof aan Henri:
Er zijn inmiddels op verzoek vanuit de gemeente gesprekken gestart met TSC en Sportclub Irene.
Gebeurd dit ook al met andere verenigingen die in de Gulickhal gevestigd zijn? Vooralsnog niet, de
voetbalverenigingen hebben de voortrekkersrol.
Algemene vraag/opmerking Barry aan Henri:
De gemeente mag meer aandacht en promotie besteden aan teamsporten, dit om verdere
individualisering in de sport aan te gaan.
Opmerking Henri:
Voor Irene is er nog geen echte noodzaak, maar als de wil er is om samen te gaan is dat een sterk
punt richting de gemeente om sportpark de Bakenbos verder te ontwikkelen.
Vraag van het bestuur aan onze leden:
Mogen wij de gesprekken blijven voeren met de buren TSC’04 om de diverse varianten voor te
leggen met ontwikkelingen Bakenbos? Er wordt ingestemd door applaus.
Het bestuur dankt haar leden.
9. Rondvraag
Joost Timmermans:
Kan er bij nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden worden met de entree van het sportpark? Het
ontvangst en park betreden. Opmerking wordt genoteerd en meegenomen wanneer aan de orde.
Ger Jacobs:
Er is een tekort aan hesjes en materialen om te trainen, kan dit worden aangevuld?
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Dit is tijdens de bestuursvergadering besproken en wordt momenteel uitgezocht door
materialenbeheer o.l.v. Ber Vinken.
Arthur Aerdts:
Tom geeft Arthur het woord om de Veteranen A te promoten.
De Veteranen A bestaan dit seizoen 70 jaar, een hele mijlpaal. Tevens 4 jubilarissen die op zondag 20
oktober zullen worden gehuldigd.
Om 21:40 wordt de ALV afgesloten en is er tijd om na te praten.
Het bestuur van Sportclub Irene bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

Pagina 7 van 7

