Algemene
Ledenvergadering (ALV)
2018

Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
Referentie

Vrijdag, 28 september 2018
20.00 uur tot 21.30 uur
Bestuur en leden club (52 personen)
Zie elders in het verslag (opening).
Jeroen Triest, secretaris
BV-28SEP2018-JT

Agenda
o
o
o
o
o
o

o

OPENING
NOTULEN 2017
JAARVERSLAG
VERSLAG KASCOMMISSIE/ BENOEMING NIEUWE COMMISSIELEDEN
FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-2018 & BEGROTING
BESTUURSMEDEDELINGEN + BENOEMING (NIEUWE) BESTUURSLEDEN
RONDVRAAG

1. Opening
Tom Orval, voorzitter Sportclub Irene, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen, te weten:
o

Huub Bloemers

Er wordt 1 minuut stilte gehouden en onze gedachte houden bij het verlies van lid Toon van de
Kerkhof en van jeugdlid Martin Kanu (JO7). Hij is op zeer jonge leeftijd overleden op 22 september
2018.

2. Notulen extra Ledenvergadering 11 juni 2018
Er zijn geen opmerkingen m.b.t de inhoud van de notulen van juni 2018. Ze worden nu officieel
aanvaard.
3. Mededelingen:
o Afscheid Sjoerd Titulaer en Geert Schoolmeesters zo meteen. Slechts 5
bestuursleden over. Komend jaar op zoek naar nieuwe bestuursleden.
o Vrijwilligers en contributie. N.a.v. jaarvergadering juni.
Plan komend jaar gemaakt.
o Nieuwe jeugdcommissie met nieuwe leden en nieuwe structuur. Werken naar een
nieuwe jeugdafdeling.

4. Jaarverslag seizoen 2017-2018
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BESTUURSMEDEDELINGEN, Wat is gerealiseerd afgelopen seizoen?
Positieve elementen afgelopen jaar:
Het bestuur van Sportclub Irene heeft dit jaar wederom een aantal zaken opgepakt die aansluiten bij
de missie die de vereniging zichzelf heeft gegeven, namelijk het zijn van een voetbalclub, 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 thuisvoelt.
Wat is er afgelopen seizoen zo al gebeurd:
Om te beginnen op voetbalgebied heeft zich het een en ander ontwikkeld. Nadat we vorig jaar een
nieuwe jeugdcommissie in het leven hebben geroepen is afgelopen jaar veel aandacht geweest voor
het dichter bij elkaar brengen van de Jeugdcommissie en de Technische Commissie. Een en ander
moet er komend seizoen toe leiden dat er weer één jeugdafdeling komt waar alle jeugdzaken bij
elkaar komen en waar de leden snel en efficiënt met elkaar communiceren. Belangrijk onderdeel is
de coördinatie van de teams, hetgeen we afgelopen jaar vergemakkelijkt hebben door te investeren
in een spelersvolgsysteem.
Afgelopen jaar is ook veel aandacht geweest voor de personele invulling binnen de jeugdcommissie.
Enerzijds omdat enkele steunpilaren afscheid namen en anderzijds omdat er behoefte was aan nieuw
bloed en nieuwe ideeën. Over de voetbalzaken zal zo meteen hoofd TC John Janssen verder zijn licht
doen schijnen. Ik wil alleen nog vermelden dat twee spelers die hier hun jeugd hebben doorlopen,
namelijk Dries Saddiki en Lyn Willems dit jaar bijzonder mooie transfers hebben gemaakt naar
Willem II respectievelijk FC Twente. Daar mag je als club en met name als jeugdopleiding zeer trots
op zijn.
Dan het sportpark Bakenbos. Afgelopen jaar zijn de gesprekken met de gemeente gecontinueerd met
betrekking tot de sportieve omgeving Bakenbos. In het afgelopen jaar met
gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van een nieuw college en raad heeft er nog niet toe
geleid dat er reeds concrete nieuwe stappen zijn gezet. Echter, momenteel worden door het bestuur
intensief gesprekken met de gemeente gevoerd inzake een nieuwe sportvisie die begin 2019 gereed
moet zijn. In deze sportvisie zal de focus van de gemeente vermoedelijk op de sportieve omgevingen
worden gelegd. Zoals het er nu uitziet is de Bakenbos één van de sportieve omgevingen waar
geïnvesteerd kan gaan worden. Dit kan betekenen dat we mogelijk nieuwe initiatieven hier op de
Bakenbos kunnen verwachten. Wat dit gaat betekenen is momenteel nog niet zeker. We houden u
hiervan vanzelfsprekend op de hoogte.
Voor wat betreft het sportpark kunnen we verder samen ervaren dat het park zelf er weer
fantastisch uitzien. Wat dat betreft kan het bestuur de ochtendploeg niet genoeg bedanken. Wat
deze mannen wekelijks laten zien aan liefde voor de vereniging door keihard te werken aan de
velden en de buitenomgeving is buitengewoon. Zeker in de afgelopen zeer droge zomer was het
bijzonder om te zien hoe goed het park er bij lag. Zo goed dat een topclub als Fiorentina graag hier
kwam trainen in de vakantie. Dit jaar heeft het bestuur op verzoek van de ochtendploeg geïnvesteerd
in een tractor om het werk enigszins te vergemakkelijken. Heren van de ochtendploeg: veel dank!
Zonder jullie kan deze vereniging niet bestaan.
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Qua sportpark kunnen we verder melden dat Sportclub Irene de eerste vereniging in de gemeente
Venlo is die het sportpark rookvrij heeft verklaard. Dit initiatief van het rookvrije sportpark is binnen
in de club ontstaan en wij als bestuur hebben dit van harte ondersteund. Een besluit dat hier intern
wellicht bij sommigen de wenkbrauwen heeft doen fronsen maar ook een besluit dat voor veel
positieve PR voor de club heeft gezorgd en Sportclub Irene nog verder op de kaart zet als innovatieve
club die als voorbeeld geldt voor andere verenigingen.
Het werven, activeren en behouden van vrijwilligers is het item dat voor het bestuur het afgelopen
jaar topprioriteit heeft genoten. We werden ermee geconfronteerd dat op een aantal cruciale
plekken in de vereniging actieve vrijwilligers wilden stoppen of een stapje terug wilden doen. Op
diverse plekken waren vacatures ontstaan die inmiddels gelukkig zijn ingevuld door een nieuwe
generatie ouders. Kriskras door de club heeft een nieuwe groep vrijwilligers belangrijke taken binnen
de vereniging opgepakt. Wij als bestuur zijn blij en trots dat we in staat zijn geweest om de meeste
vacatures ingevuld te krijgen en nieuwe enthousiaste vrijwilligers aan boord te krijgen.
Ook op het vlak van onze clubhuis hebben we wederom stappen gezet. We hebben een volgende
stap gezet met het investeren in de uitstraling van de kantine door met name het bar-deel op te
pakken. Daarnaast is het ons gelukt om met name in de weekenden de benodigde senioriteit in de
kantine te verkrijgen met ook weer nieuwe vrijwilligers die hun verantwoordelijkheid nemen.
Maar ook op wat minder zichtbare kant zijn veel activiteiten geweest afgelopen jaar. Zo hebben
enkele bestuursleden de club door de hele AVG- procedure geleid. De privacywetgeving. Ongemerkt
heel erg veel werk, waar de club nauwelijks stil bij heeft gestaan, maar waar we zonder problemen
doorheen zijn gekomen. Zoals gezegd: minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. En ook
de hele digitalisering van de vereniging was en is nog steeds een hele kluif, waar veel mensen hard
aan werken.
Concluderend kunnen we stellen dat Irene als vereniging in deze regio er gewoon goed voorstaat.
We zien dit ook terug in het aantal leden. Dit aantal is weer groeiende. Voor het eerst sinds jaren
hebben we een tiende seniorenelftal en in totaal 50 teams spelen. Er zijn niet veel verenigingen in de
buurt die dat ook kunnen zeggen, in de gemeente Venlo in elk geval zeker niet.
Vooruitkijkend op komend jaar ziet het bestuur aardig wat uitdagingen in het verschiet liggen. Voor
de voetbalkant gaan we ons zoals gezegd vooral richten op de organisatie van de Jeugdafdeling.
Daarnaast zal vooral de minder florissante financiële situatie leidend zijn in de besluiten die we
nemen. Om meer geld binnen te krijgen gaan we aan de slag met een nieuw actieplan sponsoring.
Verder gaan we werk maken met het koppelen van contributie aan vrijwilligerswerk. We willen echt
de stap zetten dat vrijwilligers minder contributie betalen dan niet-vrijwilligers. Daar wordt komende
periode een plan voor gemaakt. Daarbij blijft het vinden en behouden van vrijwilligers topprioriteit
genieten.
Voor wat betreft activiteiten gaan we concentreren en in de lente in één weekend een groot
opgezette seizoenafsluiting organiseren waarin we zaken als kampioenenavond, vrijwilligersavond en
het Irene toernooi bij elkaar willen brengen. In één weekend echt gas geven is daarbij het devies.
Beste leden, voldoende uitdaging dus, ook komend seizoen. We hopen dat jullie allemaal mee doen
en samen met ons met trots de naam van Sportclub Irene blijven uitdragen.
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Voetbal Extra Tegelen
Voetbal Extra Tegelen. Dat is een team bestaande uit mannen en vrouwen met een beperking die lid
zijn van twee verenigingen: Irene en TSC’04.
We hebben een vrij constante groep deelnemers die momenteel weer meer uit senioren dan
junioren bestaat. Er is regelmatig overleg met bestuur van beiden clubs en VET heeft zo een fijne plek
binnen de beiden verenigingen. Het afgelopen jaar hebben we een leuk, plezierig maar ook een
sportief seizoen gehad. De eerste helft van het jaar hebben we bij TSC gevoetbald en getraind. En de
tweede helft van het jaar bij Irene.
Daarnaast hebben we wederom met enkele spelers deelgenomen aan een toernooi in Barendrecht.
Dit wordt georganiseerd door de BVO’s in Nederland en zij zorgen ook de voor trainers en
scheidsrechters. Het was wederom een TOP dag. Naast het voetbal hebben we regelmatig andere
leuke activiteiten.
We hebben echter een groot probleem binnen deze afdeling – het vervoer naar de uitwedstrijden - .
Spelers kunnen zelf niet autorijden en familieleden of begeleiders kunnen ons meestal niet helpen
met het vervoer. Wellicht zijn er binnen de club mensen die incidenteel een keer kunnen rijden na
een uitwedstrijd. Dit kan met eigen auto of in het busje dat we voor verre wedstijden vaker huren.
Mocht iemand interesse hebben kun je je melden bij Miriam Probst ( voorzitter VET )
Het komende seizoen bestaan we 5 jaar en dit gaan we met z’n allen uitgebreid vieren. De aftrap is al
gemaakt met een feestelijk ontbijt bij de eerste wedstrijd.

JEUGD
Om te beginnen bij de mini’s / JO7 zijn er genoeg aanmeldingen van jongens en meisjes om bij onze
sportclub te willen voetballen. Een volle bezetting van 25 – 30 spelertjes die binnen groot Venlo
tegen diverse clubs toernooitjes spelen. Iedere woensdagavond trainen bij Irene en regelmatig op
het hoofdveld te vinden op een zaterdagochtend. Sportclub Irene zoekt een opvolger voor de huidige
coördinator JO7 Hans Schreurs.
We hebben met de JO8 en JO9 de 6x6 spelvorm op een ¼ veld gespeeld, dit is voor seizoen 20182019 doorgevoerd t/m de JO10. De JO11 en JO12 spelen 8x8 op een half veld. Door deze opzet vanuit
de KNVB zijn er meerdere teams met minder spelers. Voor de planning is dat regelmatig puzzelen
met de veld- en lokaalindeling.
De natte winterperiode heeft lang geduurd en was er helaas weinig leven op de club. De
voorjaarscompetitie vloog voorbij en daarna volgde er droog en warm weer… helaas geen
jeugdtoernooi bij Sportclub Irene. Wel voor het eerst sinds jaren weer een D jeugdkamp voor 35
spelers op locatie Beekerhof te Hunsel. Het weekend daarna het jaarlijkse E/F jeugdkamp op de
Bakenbos, 100 spelertjes van Irene en zo’n 45 vrijwilligers die hebben meegeholpen. Top!

De kampioenen teams waren afgelopen seizoen iets schaarser dan jullie misschien gewend zijn, maar
de volgende jeugd teams hebben we toch mooi in het zonnetje kunnen zetten:
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Najaar:
JO11-7
MO13-1
JO13-4
Voorjaar:
JO11-3
JO11-1
MO13-1
JO13-1
Bij de Jeugdcommissie en Technische Commissie wordt hard gewerkt, er zijn diverse nieuwe
vrijwilligers toegetreden.
SENIOREN
Afgelopen seizoen promoveerde ons 2e elftal via de nacompetitie weer naar de reserve 2eklasse. In
een beslissingswedstrijd tegen het 2eelftal van vv Spaubeek wist het team van Ferdie Heijmans en Jan
Jochijms met maar lieft 5-1 te winnen en zodoende de promotie veilig te stellen.
Ook het 3e elftal en het 9e elftal wisten kampioen te worden in hun klasse. Het 3e elftal onder leiding
van Kay Custers en Kevin Bakx promoveren hierdoor naar de reserve 4e klasse en het 9e elftal onder
leiding van Luc Munninghof en Jeroen Thissen gaan het met ingang van dit seizoen het in de reserve
5eklasse proberen.

VETERANEN A
Het nieuwe seizoen voor de A Veteranen van Sportclub Irene is eindelijk met een vertraging
begonnen. De eerste wedstrijd in september werd afgelast in verband met de Bluesrock. Zelf te
weinig spelers. De tweede wedstrijd ging niet door omdat onze tegenstander Kronenberg op het
laatste moment ook ineens met te weinig spelers zat. Dan maar zaterdag 15 september onze eerste
wedstrijd. En wat voor een 4-1 gewonnen van Hegelsom veteranen. Dus dat belooft wat voor de
toekomst. Nu we het over de toekomst hebben, dat ziet er niet zo goed uit. De A veteranen hebben
te weinig spelers. Wie kan er een balletje trappen en heeft de zaterdagmiddag-vroege avond een
paar uurtjes over en komt ons uithelpen. Wij zijn een zeer gezonde vereniging binnen de vereniging.
Het hele gezin wordt bij de veteranen betrokken. Op 9 september hebben we nog onze familiedag
gehad. Met 53 deelnemers was het echt gezellig. Het volgend jaar, 2019, bestaan we 70 jaar. Dat
laten we natuurlijk niet ongestoord voorbijgaan. Dus meld je aan bij de veteranen. Wij gaan niet
achter de geraniums zitten. Wij blijven doorgaan.

Veteranen B
Veteranen B is niet aanwezig helaas.
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Afgelopen seizoen een voortreffelijk jaar gehad. In totaal maar 1 wedstrijd verloren.
Dit seizoen 3 gespeeld 3 verloren. Dus er is werk aan de winkel.
Hopelijk kunnen de veteranen B hun biertje blijven drinken en hun sigaretje blijven roken in het
nieuwe seizoen.

5. Verslag Kascommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Jos Geijbels en Ahmed Bouariche, heeft op 24
september 2018 in aanwezigheid van de penningmeester een controle uitgevoerd op de
jaarverantwoording van Sportclub Irene over het verslagjaar 2017/2018. De kascommissie heeft
decharge verleend, met dank aan Jos en Ahmed.
6. Financieel Jaarverslag
De financiële resultaten werden gepresenteerd door de penningmeester, Joeri Kuik.
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.

7. Bestuur mededelingen
Bij het bestuur nemen wij afscheid van Sjoerd Titulaer en Geert Schoolmeesters. Na jaren trouwe
dienst als secretaris en bestuurslid commerciële zaken wil de vereniging hartelijk danken voor jullie
inzet. Er zijn momenteel slecht 5 bestuursleden over. Komend jaar op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
Er zijn 2 nieuwe bestuursleden die gekozen dienen te worden in het Dagelijks Bestuur.
Penningmeester: Rowdy Kroh
Secretaris: Jeroen Triest
Joeri Kuik is penningmeester af en wordt bestuurslid commerciële zaken.
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8. Visie TC 2018 – 2019
Een aantal punten vanuit de TC zijn verder toegelicht:
o Het opleiden van jeugdspelers ieder op zijn of haar niveau
o Irene heeft een RJO status. Deze visie en predicaat wordt uitgebreid toegelicht op onze
website.
o Er wordt meer naar de kwaliteit van het individu gekeken, persoonlijke ontwikkeling van de
jeugdspeler.
o Momenteel zijn we het voetbal beleidsplan aan het herschrijven
o Thomas Rogge en Bram Voss gaan de cursus Hoofd Opleidingen C volgen bij de KNVB. Dit in
navolging van Danny Caelen.
9. Rondvraag (en vragen tussendoor)
Waar wordt de scheidslijn getrokken betreft de prestatieve teams? Er wordt vanuit gegaan dat de 1e
teams in de jeugd prestatief voetballen. Van JO8 t/m JO19.
Rene Dorchholz – is het meiden O15 team ook een prestatief team? … bedenktijd… nee, het
meidenteam is ingedeeld op niet-prestatief niveau.
Jullie vragen voor vrijwilligers – is er al geïnventariseerd waar er vrijwilligers voor nodig zijn? Welke
functie en daarnaast ook gesprekken voeren waarom iemand stopt. Het vinden van kaderleden blijft
een uitdaging.
Is er een vrijwilligersbeleid? Antwoord: niet concreet. Het bestuur en de jeugdafdeling is op zoek
naar een vrijwilligers coördinator om vrijwilligers te werven. Zoals aangegeven bij de vorige vraag om
functies te omschrijven om weg te kunnen zetten.
Mat Colbers – De nadruk wordt erg gelegd op de prestatieve teams, worden de sportieve niet
vergeten? Dit is toch de grootste groep binnen onze vereniging. Antwoord: de TC wil iedere
jeugdspelers laten voetballen op zijn of haar eigen niveau. Daarnaast willen wij nieuwe trainers of
leiders de mogelijkheid bieden om een cursus te volgen om voor een team te staan. Ook om zo kader
te werven voor de sportieve teams.
Kunnen er nieuwe hesjes en materialen om te trainen worden aangeschaft? Vraag graag concreet
maken en voorleggen aan bestuur waar behoefte en noodzaak aan is.
Martin Wilbers – de opbrengst van de Clubloten gaat naar een kunstgras trapveldje proberen hier
ook meer door sponsoring middelen te vinden… duurt anders erg lang om het veldje voor elkaar te
krijgen.
Het sponsorteam dat onder commerciële zaken valt zal straks bestaan uit Joeri, Geert en Sjoerd.
Tevens op zoek naar nieuwe commissieleden.
Cyriel Wilmsen – kunnen er extra kleedlokalen bij TSC gereserveerd worden voor m.n. de
zaterdagen? Cyriel loopt aardig vast met de planning. Het leifst 2 kleedlokalen.
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Wim Daemen – formele mededeling: Illias Arssi officieel geroyeerd door de vereniging.
Kan er een oproep geplaatst worden voor het werven van scheidsrechters? De huidige poule met
scheidsrechters is erg schaars en ‘vergrijzing’.
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