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Notulen  ALV 13 januari 2023  
 
 
Aanwezigen: 
Niek Muris, Walter Willems, George Salden, Sjra Geurts, York Ruber, Remo Antwerpen, 
Raf Keulen, Edwin van der Klip, Wim Salden, Richard Fey, Sidney Younge, Mauro 
Bisschofs, Joep Thuis, Sandro Crabu, Chris Knoors, Sven van Ool, Jorn Lomme, Leon 
Limpens, Mike Geene, Stefan de Waard, Jan Courtens, Frans-Bert Ruber, Davy Schrijen, 
B. Aarts, Rik Salden, Niels Smeets, Thijs Paulussen, D. Peperkamp, J. Roumen, P. Bours, 
Maurice Maassen, Wil Vromen, Peter Muyres, Max Willems, Patrick Thissen, Roger 
Kusters, Tim Derks 
 
Afmeldingen: 
Rik Hillen, Kay Coenen, Math Creemers, Paul Dols, Steef Teensma, Huub Salden, Niek 
Salden, Patrick Wolters 
 
 
1. Opening door voorzitter. FB begint met goed nieuws m.b.t. vrijwilligers. FB refereert 

hierbij aan de brandmail van ca jaar geleden m.b.t. tekort aan vrijwilligers. Hij geeft 
aan dat sindsdien de situatie aanmerkelijk is verbeterd. Zo hebben we o.a. een 
nieuwe jeugdcommissie (Roger en Niels), vandaag aanvulling van bestuur met twee 
personen (Roger en Stefan), is er een nieuwe activiteitencommissie (bestaande uit 
seniorleden en ruim aantal ouders van jeugdleden), hebben we weer een 
sponsorcommissie en is er weer een voetbaltechnische commissie. 

2. Vaststelling verslag vorige ALV d.d. 27 september 2019 (bijgevoegd). 
Het verslag wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. 

3. Verslag van het bestuur door de secretaris. (Zie bijlage 1 en 2) 
4. Financiële verslagen over de boekjaren: 2019/2020 

         2020/2021 
         2021/2022 

 De penningmeester (Leon) licht de exploitaties van afgelopen drie jaar toe  
(tgv Corona twee jaar geen jaarvergadering kunnen houden).  

 We hebben in alle jaren een positief resultaat behaald. 
 Hierbij was een gunstige omstandigheid dat de beide hoofdsponsors (Cabooter en 

Marcant) nog 5 jaar zullen doorgaan; hierdoor o.a. minder tenue-kosten).  
 Tevens hebben we in de coronatijd slechts een deel van de veldhuur hoeven te 

betalen. FB merkt op dat dit positief resultaat mede te danken is aan de fusie; 
immers daardoor hebben we bepaalde kosten minder. (1 i.p.v. twee seniortrainers, 1 
kantine i.p.v. twee etc). 

 
5. Verslag kascontrole commissie, bestaande uit Niek Salden, Patrick Thissen en  

Rik Salden. Rik doet kort verslag van hun controlewerk en geeft aan dat alles in orde 
was. Hij vraagt de vergadering dan ook om het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financieel beleid. 

6. Goedkeuring van de balans en van de V&W en de daarbij behorende               
toelichting (decharge van het bestuur): 

 De balans en de verlies- en winstrekeningen en bijbehorende toelichting worden 
goedgekeurd. 

7. Nieuwe kascontrolecommissie:  
 Aftredend: Rik en Patrick.  
 Niek Salden blijft. Nieuwe leden Thijs Paulussen en Niek Muris. 
 
 
 



8. Begroting VV Zwentibold seizoen 2022/2023 (toelichting ter vergadering) 
 Leon toont middels PowerPoint de begrootte kosten en opbrengsten voor het 

komend seizoen. Hierbij verwachten we een negatief resultaat van 7500 euro. Dit 
komt mede door de fors gestegen energiekosten. Op korte termijn kunnen we dit 
opvangen door onze financiële buffer. Voor langere termijn moeten we werken naar 
een positiever resultaat. Dit willen we mede d.m.v. aanpassing van contributie doen 
(zie punt 12) 

 
 Daarnaast verzoekt het bestuur eenieder om, met oog op energiekosten,  

de volgende regels in acht te nemen: 
 

 
 
9.   Bedanken oud-bestuursleden en kaderleden. 
  Afscheid met bedankje en attentie voor: 

  Sjra Geurts (bestuurslid, vicevoorzitter); Sjra blijft wel de ledenadministratie 
verzorgen. Walter Willems (bestuurslid en voorzitter jeugdcommissie). 

 
 Richard Fey, lid jeugdcommissie en deed wedstrijdsecretariaat van jeugd 
 Wil Vroomen, was lid van jeugdcommissie. Maurice Maassen, was lid van 

jeugdcommissie. Bij dankwoord vertrekkende jeugdcommissie geeft FB aan dat deze 
groep eigenlijk aan de basis van de fusie stonden. Immers zij hebben de 
samenwerking tussen de jeugd van de (toen nog) drie verenigingen uitgebouwd 
hetgeen leidde tot de uiteindelijke fusie.  

 
10.   Bestuursverkiezing: 

  A: Aftredend en herkiesbaar  : Wim Salden 
  B: Nieuwe kandidaten    : Roger Kusters 

        : Stefan van de Waard 
  
Het stemmen, o.l.v. Stemcommissie: Sven van Ool en Patrick Thissen, levert het 
volgende resultaat: Van de 38 aanwezigen was het aantal ja-stemmers voor Wim, 
Roger en Stefan resp. 38, 35 en 38 waarmee alle drie verkozen zijn tot bestuurslid. 
FB bedankt de twee nieuwkomers en wenst hun veel plezier en succes binnen het 
bestuur. Verder geeft hij aan dat hij blij is met deze verjonging in het bestuur.  
Graag zouden we nog een aantal jongere kandidaten bij bestuur willen. 
 

 
PAUZE 
 



 
11. Huldiging jubilarissen 
  De volgende jubilarissen zijn gehuldigd en ontvangen een presentje: 
 

 
 

In het bijzonder werden Patrick Thissen en Sjra Geurts lovend toegesproken door 
onze voorzitter vanwege hun vele jaren dat zij vrijwilligerswerk voor de club deden.  
Patrick, na een voetbalcarrière bij Vv Limbricht, vele jaren als bestuurslid. Toen nog 
VV Limbricht. Nu als vaste grensrechter bij zw2 en stand-in scheidsrechter. (Hij was 
ook vele jaren als vrijwilliger bij de jeugd betrokken, not).  
Ook heeft Patrick een belangrijke rol gespeeld in het fusieproces. 

 
Sjra wordt geprezen vanwege een lange lijst van taken en functies die hij, eerst bij 
GVCG en daarna bij Zwentibold heeft vervuld. Bij GVCG allereerst als vaste 
linksbuiten bij GVCG4, daarna van 1992-2004 bestuurslid (achtereenvolgens 
secretaris, penningmeester en voorzitter), medeorganisator van bestaansfeest “Nog 
eine keer graas vreate””, zijn rol bij het fusieproces (vaste gesprekspartner met oog 
voor GVCG en gemeenschappelijk belang, bijwonen bouwvergaderingen). Na de 
fusie als vicevoorzitter en tot heden de ledenadministratie. Het was vooral Sjra die 
ervoor zorgde dat we aan de nodige regelgeving voldeden. Voor zijn vrijwillige inzet 
heeft Sjra enkele jaren geleden nog een Koninklijke onderscheiding gekregen. 
 

 



 

 
 De jubilarissen en de gestopte kaderleden 
 

12. Energiekosten 
Leon legt uit wat de energiekosten het komend seizoen gaan worden.  
(Zie onderstaande tabel). Hierin is te zien dat de energiekosten aanzienlijk hoger 
zullen zijn. Wel is het zo dat de gemeente een deel van de verhoging voor 2023 
subsidieert. 

 

 
 
 



13. Aanpassing contributie 2023/2024 (voorstel en toelichting ter vergadering) 
Gezien de gestegen kosten (m.n. energie) zien we ons genoodzaakt om de 
contributie iets te verhogen. Op basis van gemiddelde contributie van verenigingen in 
de regio zijn we gekomen tot het onderstaande contributievoorstel. Dit voorstel wordt 
met algemene stemmen aangenomen, en gaat gelden met ingang van seizoen 
2023/2024. 
 

 
14. Mededelingen: 

- Sponsorcommissie 
De nieuwe sponsorcommissie bestaat uit: 
Martijn van Staveren, Bas Breukers en Pieter karthaus. We zouden graag nog twee 
deelnemers meer hebben. Gegadigden svp melden bij een bestuurslid of bij een van 
de bovengenoemde sponsorcommissieleden. 
- VOG (Verklaring Omtrent goed Gedrag): binnenkort zullen er gesprekken 
plaatsvinden met alle leiders mbt VOG.  
-  Geheimhoudingsverklaring; Alle kaderleden die iets met persoonsgegevens te 
maken hebben, zullen gevraagd worden om een geheimhoudingsverklaring te 
tekenen. 

 
15. Rondvraag:  

- Fb geeft  aan dat Leon na dit seizoen wil stoppen met penningmeester.  
Het zou fijn zijn als een opvolger zich meldt en dit seizoen al meedraait met 
Leon om zo alvast ingewerkt te worden. 

- Ook zoeken we iemand die zich als tweede persoon naast Sjra Geurts het werk 
van ledenadministratie wil eigen maken (betekent vooral leren werken met 
programma Sportlink, kan helemaal van thuis uit). 

- Verder hebben we behoefte aan mensen die kunnen helpen bij kleedlokalen 
poetsen (maandagmorgen) en incidenteel kluswerk (bv netten in doelen,  
kleine reparaties). Gegadigden svp melden bij een van de bestuursleden. 
 
  

16. Sluiting: Fb dankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. 
 

Bijlagen: 
Bijlage 1: jaarverslag van het bestuur 
Bijlage 2: Deel over jeugd, behorende bij jaarverslag van het bestuur 
 



Bijlage 1: Jaarverslag VV Zwentibold 2022-2023 

A. Senioren. 

Teams:  4 seniorenteams voor zondag;  
1 veteranen;  
1 35+  
1 team walking voetbal 

Seizoen 2021/2022 ondanks coronahindernissen volledig uitgespeeld. 

 

Vrijwilligers: 

T.o.v. vorige Alv stappen voorwaarts gezet, oa  

-aanvulling jeugdcommissie 

-vorming voetbaltechnische commissie 

-nieuwe actieve activiteitencommissie, vanuit senioren en ouders van jeugd  

-aanvulling bestuur 

-aanvulling sponsorcommissie 

-aanvulling dames kantine op zondag 

-beheer kleding, Brechje van Eijs 

-belijning veld 2, Pascal van Doorn 
 

Trainerswissel selectie senioren:  
Sandro Crabu heeft Lars Peeters opgevolgd. 
 

Materiaal:  
Tiental ballenkarretjes aangeschaft en 125nieuwe ballen. 
 

Nevenactiviteiten: 
Vrijwilligersavond in maart, foute party in maart, zeer drukbezochte seizoen afsluiting in 
juni, toepavond in september, en twee oranjeavonden in nov. Daarnaast nog diverse 
activiteiten door jeugdafdeling (zie bijlage jeugd). 

 
 
 
 
 



 
B. Aantal leden:  

 

Ppt 9: 
Vooral toename in 2021/22 ( +19); lichte daling in 2022/23 (-5) 

 

 

Ppt 10:  
In 2022; 344 leden, waarvan 164 jeugd en 180 senior;  
Stijging van zowel jeugd als senioren tussen 2020 en 2022: jeugd + 34 en senioren +15 

 



 

 

Ppt 11:  
Verdeling leden per categorie; alle jeugd van O-6 tm O-17 goed bezet, sommige dubbel;  
95 seniorspelers (zondag), 42 jeugdleiders en 10 seniorleiders. 

 

 

Pp12:  
Geeft de herkomst van leden; 43 % Limbricht; 22 % Guttecoven; 7% Einighausen; 
14%Sittard; 6 % groot Born; 3 % Geleen en 5 % overig  
(vermenigvuldig percentage met 3,44, dan heb je de absolute aantallen) 



 

Bijlage 2: Deel over jeugd, behorende bij jaarverslag van het bestuur 
 
Niels en Roger geven aan dat we voor de jeugd kunnen terugkijken op een mooi seizoen 
2021-2022 met veel inzet en plezier en ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling. 
 
VVZ telt momenteel 160 jeugdleden verdeeld over 14 jeugdteams. 
 
Onze jeugdafdeling is zeer actief. 
Denk hierbij aan het voetbalkamp, zwerfaval prikken, de activiteitencommissie, Fortuna 
acties, eigen resultaten en de denktank. 
 
Voetbalkamp 
De organisatoren van het jaarlijkse jeugdvoetbalkamp geven aan dat er afgelopen jaar 
weer een zeer geslaagd voetbalkamp heeft plaatsgevonden.  
Geslaagd in de zin van; 
- veel jeugdleden die mee zijn gegaan (70 jeugdleden), 
- een bijna gehele JO17 die mee is gegaan als begeleiding 
- voldoende volwassen jeugdleiders 
- er zijn geen ongelukken gebeurd 
 
Acties buiten het voetbal 
Als er géén wedstrijd is van de jeugd dan regelen de leiders onderling dat zij met hun team 
zwerfafval gaan prikken rondom ons complex. De jeugd is in teamverband bezig en 
minder zwerfaval zorgt voor een fijnere leefomgeving en een schoner milieu. 
Een geweldig initiatief vanuit de jeugdleiders. 
 
Activiteitencommissie 
De AC mag zeker niet ontbreken bij de jeugd. 
Zij zorgen voor leuke activiteiten buiten het voetbal, niet alleen bij de jeugd overigens. 
Denk hierbij aan een Vinted Markt, Kids Bingo, Sinterklaas actie, Paas actie, etc. 
 
Fortuna acties 
Meerdere keren konden de jeugdleden genieten van wedstrijdkaartjes voor Fortuna tegen 
gereduceerd tarief. Velen hebben hier gebruik van gemaakt om als eigen team hiernaartoe 
te gaan. Onze JO-10 heeft zelfs in de rust, de penaltyactiviteit mogen verzorgen. 
     
Fortuna seizoenkaartcampagne 
Wij hebben ook meegedaan aan de seizoenkaartcampagne van Fortuna Sittard. Bij deze 
actie ontvingen wij 5% cashback wanneer leden bij de aanschaf van een seizoenkaart 
aangaven lid te zijn van VVZ. 
Nu deze campagne ten einde is gekomen, is hiermee ook het definitieve bedrag bekend 
dat wij met deze actie hebben verdiend. 
VV Zwentibold heeft met deze actie een bedrag van €620,- opgehaald. 
Met dit bedrag hebben wij het hoogste bedrag opgehaald van alle deelgenomen 
verenigingen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Eigen resultaten 
Om alle resultaten te benoemen van alle teams is niet te doen, dan wordt het nachtwerk 
vanavond. 
 
We benoemen enkele mooie momenten van afgelopen seizoen:  
- Wedstrijd VVZ JO17-1 tegen RODA JC JO15 
Waarbij onze JO17-1 wisten te winnen met maar liefst 5-3. 
- Wedstrijd VVZ JO17-1 tegen Fortuna JO JO15 
Waarbij helaas werd verloren met 1-4. 
- JO 7-1 werd 3e op het George Vervuurt Toernooi te Nieuwstadt.  
- JO16-1 Kampioen in de 1e seizoenshelft. 
 
Denktank 
De Denktank heeft sinds het ontstaan vanuit de laatste jaarvergadering veel gebracht voor 
de club. Zo is er mede dankzij de denktank (en andere vrijwilligers) een start gegeven aan 
de activiteitencommissie, communiceren we meer via Social Media (mede dankzij Roger), 
is er gestart met een sponsorcommissie, wordt de kantine aangepakt en zijn er op 
beleidsniveau een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
Hiernaast probeert de denktank te zoeken naar nieuwe manieren om binding te stimuleren 
en vrijwilligerstaken in te vullen. Voorbeelden hiervan zijn het fruit bij wedstrijddagen, 
fluiten bij jeugdteams, gezamenlijke activiteiten, clinics etc.  
 
Ben jij ook enthousiast en heb je zin om de denktank te helpen? 
Je bent zeker welkom! 
    
 


