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Algemene ledenvergadering 26 november 2019 
 
Agenda 

 Opening  
 Jaarverslag secretaris 
 Jaarverslag penningmeester 
 Vaststellen contributie 2020-2021 
 Welke richting gaat NLC’03 op? 
 Bestuursmededelingen,  
 Rondvraag  

 
Afmeldingen;   Liset v Kilsdonk, Rene Caubo 
Aanwezigen;   16 personen 

 
Opening  
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering van 
seizoen 2018-2019.  
 
Jaarverslag secretaris 

Senioren  (door Chris Hol) 

In het vorige seizoen staat de teller eind september 2017 op 476 leden en op dit 

moment is ons ledenaantal 472 leden. Wat betreft aantallen lijkt het  in eerste 

instantie stabiel. Toch geeft dit een vertekend beeld, we hebben namelijk bij de heren  

senioren een terugloop in aantallen. De groei zit hem met name bij de allerjongste 

jeugd en de dames. 

Landelijk gezien is de trend om kader te vinden en te binden erg moeilijk. Gelukkig 

zien we dat dit jaar niet bij onze senioren. De trainers, leiders en andere vrijwilligers 

weten wij vrijwel allemaal te behouden.   

We starten dit seizoen met 8 seniorenelftallen waaronder 2 dameselftallen. Bij de 

jeugdafdeling hebben we in elke leeftijdscategorie één of meer elftallen. 

De scheidsrechters binnen NLC plannen overlegbijeenkomsten en komen ook 2 keer 

in het seizoen bij elkaar op een trainingsavond. De wensen of opmerkingen die uit 

deze groep naar voren komen worden besproken in bestuur of seniorenoverleg. 

Gelukkig weten wij al enkele jaren deze groep vrijwilligers voor onze vereniging te 

behouden en via deze plaats wil ik hun daarvoor bedanken.   

De activiteitencommissie heeft een aantal zondagen gepland waarop een feestje 

wordt georganiseerd. Andere activiteiten vanuit deze groep vrijwilligers waren de 

Kick-off seizoenopening,  Nieuwjaars rommeltoernooi en -receptie,  de bedankavond 

voor de vrijwilligers, de Sinterklaasavond, FIFA-avond spelcomputertoernooi voor de 

jeugd en senioren. 
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Tijdens de bedankavond wordt de woensdagploeg extra in het zonnetje gezet. Het 

bestuur weet met een ludiek cadeau deze groep vrijwilligers te bedanken. Het 

NLC`tje wordt dit jaar niet uitgereikt.  

Door onderling goed met elkaar te communiceren op donderdag/vrijdag worden er 

spelers uitgewisseld zodat iedere zondag alle elftallen met genoeg spelers kunnen 

starten. Vanaf deze kant wil ik iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken voor 

zijn inzet met in het bijzonder de leiders van de betreffende elftallen.  

Het seniorenoverleg wordt dit seizoen ook weer ingevuld. De leiders van alle elftallen 

vergaderen eens in de 3 maanden op een trainingsavond en de dagelijkse zaken 

worden besproken, afspraken worden gemaakt en de onderlinge communicatie wordt  

korter en gemakkelijker mede door invoering van een app voor de lagere senioren 

teams. 

Om een vereniging als NLC goed te kunnen laten draaien zijn er vele vrijwilligers 

nodig, in de begeleiding, de scheidsrechters, de onderhoudsploeg en in de 

commissies. Bij deze wil ik iedere vrijwilliger bedanken voor zijn/haar inzet die is 

getoond in het afgelopen seizoen. Dankzij jullie hebben de senioren met plezier en 

voldoening kunnen voetballen.  

Vraag (BK): Hoe gaat procedure als JO19-spelers op zondag in moeten vallen? 

Antw:  Dit wordt vooraf aan de begeleiding van de JO19 gevraagd. Tevens dient 

afgestemd te worden dat ze max halve wedstrijd spelen op zondag als ze zaterdag 

een hele wedstrijd gespeeld hebben.  

 

Junioren (door Ton van de Pol) 
 
In het seizoen 2018-2019 heeft de jeugdafdeling 210 geregistreerde jeugdleden. 
Deze jeugdleden zijn verdeeld over 19 jeugdteams, waaronder drie meiden teams en 
een G-team.  
 
Het seizoen 2018-2019 is gestart met 4 bestuursleden: Bert Kocken (wedstrijd 
secretariaat), Silvia van den Heuvel (secretaris) Huub Baijens (jeugdvoorzitter) en  
Ton van de Pol. Op 14 december 2018 heeft Ton de taken van Huub als 
jeugdvoorzitter overgenomen. Huub heeft daarna het jeugdbestuur tot het einde van 
het seizoen ondersteund. Het jeugdbestuur heeft een afvaardiging in het 
hoofdbestuur (Ton van de Pol). Het jeugdbestuur wordt geholpen door de 
activiteitencommissie, die veel enthousiaste activiteiten voor de jeugd heeft 
georganiseerd  
Het jeugdbestuur vergadert ca. 9 keer per jaar. Tussendoor is er ook nog veel 
informeel direct contact. Verder organiseert het jeugdbestuur twee keer per jaar de 
kaderavond, waarbij alle leiders en trainers worden uitgenodigd.  
 
Taken jeugdbestuur  
- Coördineren wedstrijden (wedstrijdsecretariaat) 

- Aanspreekpunt voor jeugdtrainers, leiders, ouders en kinderen 
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- Zorgen voor materialen 

- De indeling van de spelers voor het seizoen 2019/2020 

- De indeling van trainers/leiders voor het seizoen 2019/2020  

- Indelen van nieuwe aanmeldingen  

- Maken van een trainingsschema (velden en kleedkamers)  

- De Grote Clubactie 

- Het mini-F toernooi (voor 5e keer georganiseerd en wederom een groot succes) 

- De kerstattentie voor de kaderleden (erg gewaardeerd door onze leiders/trainers) 

- Fietsverlichtingsactie 

- 6 wekelijks overleg  

- Kaderavonden 
 
Het was sportief gezien ook een mooi jaar met kampioenschappen van de JO11-1, 
MO19 en JO19-1. Het indelen van de teams is ook dit seizoen weer goed verlopen. 
Wederom is het jeugdbestuur geholpen door vier coördinatoren, die veel goed werk 
hebben verricht en waarvoor dank. Door een goede voorbereiding zijn er achteraf 
geen reacties geweest op de indeling. Dit sterkt ons nog steeds in de procedure en 
de keuze om de jongste jeugd niet meer op kwaliteit in te delen. 
 
Ook dit seizoen zijn er door de KNVB weer veranderingen in het jeugdvoetbal 
doorgevoerd. De JO10 zijn 6 tegen 6 gaan spelen, en de JO11 heeft een 8 tegen 8 
variant op een versmald half veld van 64x42,5 meter. Het doel van deze 
veranderingen is om ervoor te zorgen dat de kinderen vaker aan de bal komen. 
 
Het jeugdbestuur heeft zich enthousiast ingezet voor bovenstaande activiteiten en de 
reguliere zaken. Daarbij merken we dat de sfeer bij de jeugdafdeling zeer positief is.  
Positief is ook dat het aantal vrijwilligers weer aan het stijgen is. Zowel op het gebied 
van leiders/trainers als extra vrijwilligers. Grootste zorgenpunt is het aantal 
“kartrekkers”, (bestuurs)leden die verantwoordelijkheid pakken en zelfstandig 
initiatieven uitzetten.  
 
We willen iedere vrijwilliger bedanken voor hun inzet die zij hebben getoond het 
afgelopen seizoen. Dankzij jullie hebben de jeugdspelers met plezier en voldoening 
kunnen voetballen. Daarnaast hebben zij kunnen deelnemen aan allerlei leuke 
activiteiten. Onze dank daarvoor.  
 
 

Penningmeester (van René Caubo; gepresenteerd door Huub Baijens) 
 
De cijfers van seizoen 2018-2019 zijn erg positief te noemen. We hebben een goed 
positief resultaat behaald. Het resultaat is dus hoger uitgevallen dan de begroting. Dit 
is veroorzaakt door: 

- Hogere bijdrage van de kantine (de prijsverhoging heeft direct geleid tot meer 
omzet en winst) 

- Hogere post loterijen 
- Meer leden en daardoor meer contributie 

Het resultaat is lager uitgevallen doordat de federatie later geld heeft betaald dan 
normaal. 
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Er is op 19 november kascontrole uitgevoerd. De kascommissie bestond uit: Stein 
Bijl, Marijke van Kilsdonk en Teun Verwegen. De kascommissie heeft de cijfers 
goedgekeurd en verleent het bestuur decharge. 
 
Er is een begroting gemaakt in de lijn van de resultaten van het afgelopen seizoen. 
Details over de balans en begroting zijn te allen tijde bij de penningmeester in te 
zien. 
 
 
Vaststellen contributie contributie 2020-2021  
Omdat we een nagenoeg sluitende begroting hebben waarin heel wat zekerheden 

zijn ingebouwd is ons voorstel om de contributie voor komende seizoen (’20-’21) niet 

te verhogen. Stemronde → unaniem aangenomen 

 
 
Bestuursmededelingen  
2 Leden zijn in de loop van het seizoen afgetreden: onze penningmeester Marc-Jan 
en Ivan. Verder gaat Liset aan het einde van dit jaar stoppen, dus is zij niet 
herkiesbaar. Gelukkig hebben nieuwe bestuursleden kunnen vinden: 
 
René Caubo wil de functie van Penningmeester op zich nemen, Karin Verstegen de 
functie van Secretaris en Jeroen Dousi algemeen bestuurslid die onder andere de 
contacten met de activiteitencommissie wil onderhouden. Verder is Gertjan aftredend 
en herkiesbaar.  
 
Stemronde → René, Karin en Jeroen worden unaniem gekozen tot bestuurslid. 
Gertjan wordt unaniem herkozen 
 
 
Welke richting gaat NLC’03 op?  
Binnen het jeugdbestuur zijn we nog zoekende naar een wedstrijdsecr. junioren 
alsmede 2 personen voor algemene jeugdzaken. We streven ernaar om de uit te 
voeren taken per persoon wat kleiner te maken zodat het  draaglijker en meer 
uitvoerbaar wordt. 
 
Het “Osse Sportakkoord” hebben we ondertekend. Sportactiviteiten op ons sportpark 
proberen we maximaal in te vullen. Walking Football krijgt voorzichtig vorm. 5 
personen willen momenteel actief deel gaan nemen en er wordt druk gezocht naar 
nieuwe leden (±60jr). Henk van Gaal en Willie van Hees zijn aanspreekpunt. 
Bedoeling is dat er allereerst een wekelijkse training aangeboden wordt. Trainer, 
EHBO’er / verzorger wordt nog gezocht. Mogelijk kunnen we het opvolgende seizoen 
als NLC’03 dan aansluiten bij de regionale competitie. 
 
KNVB: hoe behoud je JO19 spelers bij de senioren??? Bv een JO23 in het leven 
roepen…… 
 
Het jeugdbestuur is de “Rinus-app” (=trainingsvormen KNVB) onder de aandacht aan 
het brengen bij het kader. Hiermee kunnen goede en leuke trainingen aan de jeugd 
geboden worden zodat we ze met plezier beter kunnen laten voetballen. 

◼ Discussie; iedereen ziet de meerwaarde hiervan in.  
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Rondvraag 
FS: Hoe voorkomen we dat onze leden naar andere clubs blijven gaan?  
Antw: het zal nooit volledig tegen te gaan zijn. Zowel ouders als spelers zoeken een 
(andere) uitdaging omdat NLC’03 die blijkbaar niet kan bieden. We blijven uiteraard 
open staan voor hun terugkeer. Als we ons blijven focussen op het plezier in het 
voetbal zijn we ervan overtuigd dat we betreffende spelers kunnen behouden. 
 
HvG: nieuwe website is slecht gevuld. Namen senioren, vacatures staan er niet op.  
Antw: zal gevuld worden. Wel goed om aan te geven dat de website steeds minder 
bekeken wordt, tgv Facebook, Instagram en Voetbal.nl 
 
MvD: Verlichting parkeerplaats is weer kapot 
Antw: is doorgegeven aan gemeente. 
 
MvD: de inzet van jeugdspelbegeleiders is heel goede aanvulling bij de jongste jeugd 
Antw: hadden we idd in het jaarverslag moeten noemen. Klopt dat dit een groot 
succes is ! 
 
JvL: rookbeleid was vorige ALV tegen gestemd. Nu is er toch een bord geplaatst dat 
er niet gerookt mag worden. Hoe kan dat? 
Antw: we gaan geen algeheel rookverbod instellen, maar wel met rookzones werken. 
In laatste ALV is enkel een inventarisatie gemaakt tav het te voeren rookbeleid. 
Daaruit bleek dat rookzones een goede (tussen)oplossing is. Neemt niet weg dat we 
deze ALV vergeten zijn de notulen van vorige ALV te bespreken.  
Discussie: zijn er meer rookzones nodig op ons sportpark?  
Antw: bestuur gaat er nog eens naar kijken wat we kunnen doen. 
 
LvL: we hebben heel erg hard versterking nodig achter de bar. Boven 17 jaar, zowel 
zaterdag als zondag !! 
Antw: nieuwe lobby zal gehouden worden. 
 
Algemeen: er komen meer en meer regels naar ons toe  
 
RvN: gastheer op zaterdagen is vanaf half 2 niet meer aanwezig. Is dat op te lossen? 
Antw: daar zijn we nog steeds naar op zoek, maar krijgen we helaas nog niet 
gevonden. Zoektocht blijft en tot het moment dat we die persoon gevonden hebben 
blijven we verzoek aan leiders doen om deze taak te verzorgen. 
 
 
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en de vergadering wordt 
gesloten. 
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Bijlage 1: De aanwezigheidslijst.  
 

1. Jos v Lith 
2. Koen v Kilsdonk 
3. Teun Verwegen 
4. Gerton Langens 
5. Robert van Nistelrooij 
6. Frank Schraven 
7. Henk van Gaal 
8. Anneke van Bergen 
9. Bert Kocken 
10. Erik Keurentjes 
11. Henny de Man 
12. Ralf van der Zanden 
13. Mark van Dorst 
14. Jasper de Man 
15. Nicky de Groot 
16. Nils de Hommel 
 
Huub Baijens, Chris Hol, Jeroen Dousi, Gertjan Ruis, Ton vd Pol, Karin Verstegen 

 


