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Datum ALV: 30-06-2020  
Overleg : ALV JRC voorjaar (juni) 
Overlegnummer : 01 
 
Aanwezig Bestuur  Initialen 
 Jochen Schellekens Voorzitter JRC VZ 
 Lorraine Arts Penningmeester JRC PM 
 Teun van Loon Secretaris SC 
 Willem van Loon Algemeen bestuurslid WL 

 
Aanwezig Leden van JRC   
 Anouk Rooth 

Corne Linsen 
Zhuliyana Georgieva 
Matske Clercx 
Jaap van loon 
Tim Durlinger 
Kai Elissen 
Maarte vd Laak 
Coen vd Meyden 
Robert Smits 
Jasper Verhoeven 
Giel Mommers 

  

 
Distributie    
 Leden van JRC   

 
 

Punt Omschrijving Actie 
01. Opening en mededelingen  
 VZ opent de vergadering. 

We zijn dit seizoen enkele maanden te vroeg gestopt vanwege corona maar 1 juli 
weer kunnen starten met het nieuwe seizoen. 

 

   
02. Ingekomen stukken  
 Er zijn geen ingekomen stukken  
   
03. Notulen van ALV van 18-02-2020  
03.01 Matske vraagt waarom er actiepunten in de notulen staan die gericht zijn aan de 

TC. Voortaan zullen we de actiepunten bundelen aan het eind van de notulen en 
binnen enkele weken uitzetten naar de betreffende personen/commissies.  

 

03.02 De notulen van 18-02-2020 is aangenomen door de ALV.  
   
04. Resultaat seizoen 2019-2020  
04.01 Het resultaten overzicht is verstrekt en wordt toegelicht door de PM. We eindigen 

dit jaar in de plus vanwege een aantal factoren; Minder kosten, evenementen zijn 
niet doorgegaan, geen opleidingskosten en alle contributie is netjes geïnd. De 
kosten voor de zaal voor de maand juli worden geschonken door de braken 
vanwege corona. 

 

04.02 Kai: Wat is nu de balans van JRC op dit moment. Op de rekening staat op dit 
moment een bedrag tussen de €16.000 en €17.000. 

 

   
05. Begroting seizoen 2020 – 2021 en contributiebedragen  
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05.01 De begroting is verstrekt en wordt toegelicht door de PM. Het trainingsschema is 
geoptimaliseerd, er zijn vanaf nu altijd 3 velden tegelijk in gebruik wat scheelt in 
de kosten. Contributie blijft gelijk en de trainerskosten zijn hoger vanwege de 
nieuwe coach (Frans Ackermans) van de HS1. 

 

05.02 Matske: Waarom is er bij de post trainersopleiding meer begroot dan in voorgaand 
seizoen? VZ: Er zijn afspraken gemaakt met Frans Ackermans, te denken aan 
clinics en begeleiden van jonge coaches. Hiervoor is dus extra budget opgenomen. 

 

05.03 Anouk biedt aan om de TC te ondersteunen ( en meedenken) hoe we (jonge) jeugd 
kunnen activeren om trainer/coach te worden. 

TC 

05.04 Kai: We verliezen wat leden, klopt dat? Hoe verwachten we dat dit gaat lopen in 
komend seizoen? PM: Er is nu begroot met contributie over het aantal leden dat 
staat op de huidige ledenlijst uit het systeem, incl heren recreanten. 

 

05.06 Corne: Waar is de post materiaal voor. PM: +/- €500,- voor ballen en +/- €500,- 
voor onverwachte kosten. Actie bestuur: Bestellen nieuwe ballen. 

Bestuur 

05.07 De begroting van 2020-2021 en bijhorende contributiebedragen zijn aangenomen 
door de ALV. 

 

   
06. Organisatie JRC  
06.01 Het bestuur bedankt Felix voor de geboden diensten in de TC. Jasper, Saar en 

Winnie zijn inmiddels toegetreden en zullen samen met Matske de TC-functies 
uitvoeren. 

 

06.02 Oudercommissie: 
Maaike en Sacha gaan de oudercommissie oppakken. Zij zullen een verlengstuk 
zijn van het bestuur in de zaal. 

 

06.03 Social Media 
Zhuliyana zal de social media oppakken 

 

06.04 Sponsorcommissie 
Begin seizoen 2020/2021 zal het bestuur actief op zoek gaan naar een 
sponsorcommissie.  

 
Bestuur 

06.05 Trainingsorganisie: 
Matske: 2 jeugdteams hebben momenteel geen trainer, deze is voor de TC lastig te 
vinden, het gaat om U10 en U14-2, hoe gaat het bestuur hier mee om? Kai: 
Voorstel, kan er iemand van de groep erna training geven? Woensdag zou Coen de 
trainingen kunnen opvangen, zijn er eventueel ouders die het op kunnen vangen? 
 
VZ/TC doet voorstel om een samenkomst te organiseren met de ouders van U10,  
en U14-2, misschien is er mogelijkheid binnen die groep. Eventueel kunnen de 
ouders begeleid worden om te kunnen coachen. 
 
Jasper bied zich aan om de trainersrol van U14-2 op te pakken, eventueel samen 
met Maureen, een contactouder misschien erbij? 

 
Ouderenco
mmissie/ 
 
 
 
 
Bestuur / 
TC 

06.06 Financiële commissie: 
Frank Schellekens treedt af en Coen vraagt of er vanuit de ALV een nieuw lid is 
voor de financiële commissie. Dit wordt volgende ALV opgepakt. (na de ALV 
biedt Kai aan deze positie in te kunnen vullen. 

 

06.07 Jasper: Er is vanuit het (mogelijke) HS2 weinig animo voor een vaste tafel bij HS1. 
Matske: Veel taken HS1 en DS1 bij de jeugdteams, met name ook fluiten.  Bestuur 
nadenken over zaaltaken en indeling, mogelijk U16 een fluitclinic geven door 
Jochen en Tim van Riel. 

 
 
Bestuur 
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07. Bestuursverkiezingen  
07.01 Het bestuur bestaat van JRC bestaat momenteel uit: 

 Voorzitter: Jochen Schellekens (aftredend juni 2021) 
 Penningmeester: Lorraine Arts (aftredend en herkiesbaar juni 2020) 
 Secretaris: Teun van Loon (aftredend en herkiesbaar juni 2020) 
 Algemeen bestuurslid: Willem van Loon (aftredend herkiesbaar juni 

2020) 
 Algemeen bestuurslid: Steven Besuijen (afgetreden dec 2020) zal per direct 

aftreden, zijn taken zullen intern opgevangen worden. 
 
PM, SC, en WL zijn herkozen voor de komende 2 jaar. 
De samenstelling van dit bestuur is voor de komende 2 jaar aangenomen door de 
ALV. 

 

   
08. Rondvraag  
08.01 Coen: Wat is de status van de fundamenteltraining? Vz antwoord dat dit opgestart 

wordt. 
 

08.02 Tim: Trainingen starten vanaf 1 juli, is dit conform nieuwe tijdschema? Ja dit is 
conform het schema 2020/2021. 

 

08.03 Jaap: Er zijn nog maar weinig senioren leden om evenementen te organiseren, wij 
als commissie denken dat de nadruk gelegd moet worden op jeugdevenementen 
(tot U16). Voor de volwassenen kan Jaap (+ Teun/Willem) wel activiteiten 
organiseren. 
Actie bestuur, we zullen dit op de flyer zetten en via de ouderencommissie 
navragen. 

 
 
Ouderenco
mmissie/ 
Bestuur 

   
09. Sluiting  
 VZ sluit vergadering en dankt allen aanwezigen.  
   
A. Actielijst tot stand gekomen uit ALV   
05.06 Nieuwe ballen voor senioren kopen. Bestuur 
06.07 Tim van Riel benaderen voor clinic U16/ scheidsrechteropleiding. Bestuur 
08.03 Flyer updaten openstaande vacatures voor commissies. Bestuur 
08.03 Ouders navragen om jeugd evenementen te organiseren. Ouderenco

mmissie 
06.05 Ouders peilen interesse in coachen/training geven. 

 
Ouderenco
mmissie 

06.05 Samenkomst organiseren met ouders U10 en U14 TC 
05.03 Contact Anouk – hoe de jeugd activeren om trainer te worden TC 
   
 Help JRC met behulp van sponsorkliks 

GDownload HIER de browser extensie om gratis te sponsoren! 

 
 

 

 

 


