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1.

OPENING VERGADERING EN AANMELDEN RONDVRAAG

Voorzitter Jan Temperlaars opent deze unieke algemene ledenvergadering. Uniek omdat deze voor
het eerst in de clubhistorie door het coronavirus online is gehouden. Voordat de voorzitter verder
gaat, geeft hij het woord aan Stephan van Gurp die de procedure van het online stemmen uitlegt.
Het woord gaat weer terug naar voorzitter Jan. Hij geeft aan blij te zijn met de opkomst van maar
liefst 76 enthousiaste leden. 2019/2020 begon als een normaal seizoen waarin zowel hoogte- als
dieptepunten waren. Corona zorgde ervoor dat er vanaf maart nog nauwelijks gevoetbald kon
worden. Als absoluut dieptepunt van 2020 verloor de vereniging twee leden. Nadir Faassen, sinds
augustus weer terug lid geworden nadat hij ook als jeugdspeler actief is geweest voor de vereniging,
verloor het leven begin oktober door een noodlottig ongeval. Daarnaast overleed vlak daarna ook
Wim van Gils, na een langziekte bed. De voorzitter bedankt beide leden voor hun inzet en vraagt om
een kort moment van stilte.

1.2 AANMELDEN RONDVRAAG
-

Ad Frishert
Karlijn Aarts

1.3 AFMELDINGEN
Mark Rijnders is helaas afwezig door toedoen van een lichte herseninfarct. We wensen Mark veel
beterschap en sterkte.
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2.

MEDEDELINGEN

2.1 NIEUWBOUW
De financiering van de nieuwbouw is bijna rond. Nog één bank moet akkoord geven, en zou dat doen
als de gemeente garant wil staan voor een deel van de lening. De gemeente heeft inmiddels
toegezegd. De voorzitter geeft de voorzitter aan dat er vrijwilligers nodig zijn om een aantal klussen
uit te voeren tijdens de verbouwing.

2.2 LEON SCHELFHOUT
Leon zou in het begin van het seizoen onenigheid hebben gehad met een speler van het 1e elftal. Hier
is een gesprek over geweest met Peter van den Broek (penningmeester) & Yannic van den Broek
(secretaris) om zijn kant van het verhaal te horen. Door corona is dit echter blijven liggen en nog niet
verder uitgesproken. Hierdoor zegt Leon zijn lidmaatschap per 1-07-2021 en stopt hij ook met het
belijnen van de velden.

3.

VASTSTELLEN NOTULEN 2018/2019

De notulen van het vorige seizoen worden doorgenomen. Hier komen verder geen op- en of
aanmerkingen over. De notulen worden goedgekeurd.

4.

VASTSTELLEN JAARVERSLAG 2019/2020

Ook de jaarrekening wordt pagina voor pagina doorgenomen. Hierover zijn twee vragen over gesteld.
Linda Lips vraagt wat dubieuze debiteuren zijn. De penningmeester legt uit dat dat rekeningen zijn
die nog niet zijn betaald of zelfs in het ergste geval niet worden betaald. Pepijn van Rooij vraagt of hij
de jaarrekening in kan zien. Dit is uiteraard mogelijk en de penningmeester zal hem het document
toesturen.
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5.

SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter Jan Tempelaars neemt afscheid als voorzitter. Na jaren van trouwe dienst voor de
vereniging draagt hij de hamer over aan Stephan van Gurp die wordt voorgesteld door het bestuur
als nieuwe voorzitter. Stephan geeft een kleine uitleg over de stemming die digitaal wordt
afgenomen. Onderstaande is de uitslag van de stemming.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jan Tempelaars treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt Stephan van Gurp voor als voorzitter. Aangenomen.
Het bestuur stelt Jurgen Govers voor als voorzitter Algemene aken. Aangenomen.
Het bestuur stelt Niels Diepstraten voor als voorzitter Facilitaire zaken. Aangenomen.
Het bestuur stelt Anke Woolschot–Roelen voor als voorzitter communicatie. Aangenomen.
Het bestuur stelt Joop van Eck voor als voorzitter Technische Commissie. Aangenomen.
Het bestuur stelt Edwin Wirken voor als voorzitter Sponsoring. Aangenomen.

Stephan bedankt Jan voor zijn jaren van dienst en wenst hem het allerbeste.

6.

BELEIDSPLAN

Voordat de nieuwe voorzitter (Stephan van Gurp) verder gaat met de uitleg van het nieuwe
beleidsplan, presenteert hij een video van de nieuwjaar speech 2026. Hier laat de voorzitter zien wat
hij allemaal wil bereiken tussen 2021 en 2026.
Daarnaast hebben we voor het nieuwe beleidsplan een nieuwe slogan bedacht:
S.V. Terheijden, DAT ZIJN WIJ!
We zijn met een grote groep enthousiaste mensen vanaf begin september aan de slag gegaan om de
de komende vijf jaar:
o
o
o
o
o

Gezelligheid
Verbinding
Sport
Dorpsleven
Een veilig omgeving om positief te ontwikkelen

Hoe wij dit allemaal voor elkaar gaan krijgen? Er zijn een aantal projectgroepen opgestart die zijn
gekoppeld aan bovengenoemde pijlers. De groepen zitten nog in de opstartfase, dus de precieze
insteek wordt nog verder ontwikkeld. Wat wij wel weten is dat wij het SAMEN willen doen!
Het beleidsplan wordt middels een stemming goedgekeurd.
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7.

RONDVRAAG

Bij de opening van de vergadering hebben Karlijn Aarts en Ad Frishert zich aangemeld om een vraag
te stellen.
Karlijn Aarts vraagt of het nieuwe bestuur duidelijker gaat communiceren. Voorzitter geeft als
antwoordt dat dit zeker de bedoeling is. Wij gaan hier ons best voor doen.
Ad Frishert vraagt of hij inzage kan krijgen in de begroting van de nieuwbouw. De voorzitter
antwoordt dat dat mogelijk is. Wij zullen deze ook op de website plaatsen, zodat dit duidelijker wordt
voor iedereen.

8.

SLUITING VERGADERING

De nieuwe voorzitter Stephan van Gurp bedankt alle leden voor de interesse en wenst iedereen een
fijne avond.
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