
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 25 OKTOBER 2021 

Namens het bestuur is aanwezig Roderick Broers (vicevoorzitter en sponsoring), Lilian Arts 

(secretaris), Jolanda Spapens (penningmeester) en Wim Machielsen (technische zaken). 

Afwezig met kennisgeving: Elze Klaassen, Patrick Bink, Robert Verheijen, William vd Broek, 

Joyce van den Ouweland, Fenne Oerlemans, Gerold van Amerongen, Ireen van Zon, Toon 

Koijen, Wesley van Gurp, Ariën Helder, Stiene Helder, Daphne van Strien, Henk Pelkmans, 

Joey Faes, Roel Akkermans, Jurgen Arts, Bas Vermeulen, Daniël de Reu, Bert de Bruijn, 

Koen Oprinns, Bas Kokx, Harry Coenders, Luuk Akkermans, Bart Lambregts. 

 

1. OPENING 

Roderick Broers opent de vergadering. Er zijn 65 stemgerechtigde seniorleden aanwezig. 

Roderick heet iedereen van harte welkom bij de 99ste Algemene Ledenvergadering van V.V. 

Gilze. Roderick staat vervolgens stil bij de overleden leden van het afgelopen seizoen: Roy 

Rohaan, Ad Klaassen, Jacqueline Roovers en Gerard Aarts. 

2. FORMELE AFHANDELING VAN GEMISTE ALV VAN 2020 

Vorig jaar ging de Algemene Ledenvergadering niet door. Roderick verwijst naar de 

presentatie. We hadden een positief resultaat van ruim €13.000,-. 

3. FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

A. Financieel jaarverslag 2020-2021 

Jolanda geeft met een presentatie een toelichting op het financieel jaarverslag.  

B. Verslag kascontrolecommissie 

Yori de Ling neemt het woord namens de kascontrolecommissie. Hij geeft een toelichting wat 

de commissie heeft gedaan. De verantwoording van alle cijfers zit goed in elkaar.  

C. Decharge penningmeester 

De kascontrolecommissie adviseert om de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt 

akkoord bevonden door de aanwezige leden. Decharge is verleend. 

D. Benoemen kascontrolecommissie 

Yori de Ling en Koen Oprins zitten in de kascontrolecommissie. Zij willen hierin blijven zitten. 

4. JAARVERSLAG SECRETARIS 

Roderick verwijst naar het jaarverslag wat iedereen voor zich heeft liggen. Cees Kock vraagt 

om jaarverslag opvraagbaar te stellen. Daarnaast geeft hij aan dat er een fout zit in het 

jaarverslag. Het aantal leden klopt niet. 

5. BESTUURSVERKIEZING 

Roderick geeft aan dat het huidige bestuur heeft besloten om te stoppen. Hij bedankt Aimé 

Cruijsbergs voor al zijn tijd als voorzitter.  

Voor de bestuursverkiezing is een stemcommissie nodig. Deze wordt gevormd door Cees 

Kock, John Aarts en Anja Oprins. Roderick vermeldt welke personen zich beschikbaar 

hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Vervolgens kunnen de leden gaan stemmen. 



Uitslag van de bestuursverkiezing 

Er zijn 65 personen aanwezig en zij hebben als volgt gestemd op de te verkiezen 

bestuursleden: 

- Paul Denissen heeft 64 stemmen voor en 1 tegen. 

- Hans Huijben heeft 63 stemmen voor, 1 tegen en 1 blanco. 

- Ankie Coremans heeft 64 stemmen voor en 1 tegen. 

- René Clemens heeft 63 stemmen voor, 1 tegen en 1 blanco. 

- Corné Kreeft heeft 57 stemmen voor en 8 tegen. 

- John Looijkens heeft 62 stemmen voor en 3 tegen. 

- Joan Hapers heeft 64 stemmen voor en 1 tegen. 

- Roderick Broers heeft 64 stemmen voor en 1 tegen. 

Roderick overhandigt aan Hans Huijben de voorzittershamer. Hans Huijben bedankt de 

leden voor het stemmen. Hij geeft aan dat hij de nieuwe voorzitter wordt van V.V. Gilze. 

Hij bedankt de aftredende bestuursleden Aimé Cruijsbergs, Jolanda Spapens, Lilian Arts, 

Roderick Broers en Wim Machielsen voor hun tijd als bestuurslid van V.V. Gilze en hun 

jarenlange inzet. Alle aftredende bestuursleden ontvangen bloemen en een cadeaubon. 

6. BESTUURSMEDEDELINGEN 

Hans Huijben geeft een toelichting hoe de taakverdeling binnen het nieuwe bestuur er uit 

gaat zien en stelt de nieuwe bestuursleden voor. 

Hans Huijben – voorzitter 

Paul Denissen – vicevoorzitter 

Ankie Coremans – secretaris 

René Clemens – technische zaken met ondersteuning van Toine Beenhakkers 

Joan Hapers – Kantine met ondersteuning van Jens Oprins en Cees Kock 

John Looijkens – Onderhoud en accommodatie met ondersteuning van Gust Huijben 

Roderick Broers – Sponsoring, website, social media en PR met ondersteuning van William 

Akkermans 

Corné Kreeft - penningmeester 

Hans geeft v aan dat ze nog op zoek zijn naar een vrouwelijk bestuurslid. Het nieuwe 

bestuur wil in grote lijnen doorgaan zoals het oude bestuur deed. VV Gilze is een financieel 

en sportieve cllub. Vrijwilligers blijven heel hard nodig om de boel draaiende te houden. 

Feestweekend vanwege het 100jarig bestaan van de club gaat plaatsvinden van 26 mei tot 

en met 29 mei 2022. 

7. BEGROTING SEIZOEN 2021-2022 

Begroting voor het seizoen 2021/2022 is vastgesteld op een positief resultaat van €2330,-. 

8. RONDVRAAG 

Er zijn geen vragen. 

9. SLUITING 

Voorzitter Hans Huijben bedankt iedereen voor zijn komst naar de vergadering en sluit deze 

af om 21.14 uur. 

Notulen opgemaakt door Lilian Arts 


