F.W.M. (Fieke) Vugs
Koetsiersakker 21, 5325 XR Well
06-25245669
secretaris@wsvwell.nl

Well, maandag 10 oktober 2022
Beste sportvrienden,
Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) welke wordt
gehouden op donderdag 20 oktober 2022 om 21.00u in de kantine.
De agenda van deze ALV is hieronder weergegeven. Opvolgend vind je de notulen van de
ALV 2021 en het Secretarieel jaarverslag 2021-2022
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van W.S.V. Well
Fieke Vugs – Secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2022
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter
Notulen ALV d.d. 21 oktober 2021
Secretarieel jaarverslag 2021-2022
Financieel jaarverslag 2021-2022 van de penningmeester
Het financieel verslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 liggen op de
vergadering ter inzage.
5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming kascommissie 2022-2023
6. Ingekomen stukken en mededelingen.
 Energiebesparing
7. Vaststelling contributie
Het bestuur stelt voor de huidige contributie te handhaven op het huidige niveau: € 17,50
senioren, € 13,- junioren, € 11,- pupillen, € 6,- donateurs.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster zijn Adri Sprong, Gerrit van Lopik en Jeroen
Wijburg. Verder treedt Fieke Vugs af als bestuurslid en is dus de functie voor secretaris
vacant.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering opgeven
bij de voorzitter of secretaris.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Jaarstukken W.S.V. Well 2021-2022

Notulen van de ALV op donderdag 21 oktober 2021
Aanwezig:42 leden en bestuur
Afwezig: Adri Bracht (bestuurslid) Johan Kremers jr, Peter Stijnen, Wilma Dekkers, Tom de Koning,
Peter de Weert, Thomas Wintjes, Marlies van Utrecht, Ton Kamphuis, Nico Kreemers.
1

2

Opening door de voorzitter om 21.16 uur:
Geen ALV door Covid-19 in 2020.
75-jarig jubileum afgelast ivm Covid-19. Jubileum voor 80-jarige
bestaan wordt in 2026 gevierd.
Dankwoord aan de sponsors en vrijwilligers voor renovatie en
onderhoud aan de accommodatie.
Moment stilte voor de oud-leden die overleden zijn, in het
bijzonder voor Lisa Struijk.
Agenda is vastgesteld door de leden.
Notulen ALV 27 oktober 2019
Notulen 2019 vastgesteld na opmerking Jos Rooijens:
De vraag was of er bij het plaatsen van veldverlichting op het
hoofdveld, de nieuwe bewoners van het korfbalveld bezwaar
kunnen indienen en of er met het nieuwbouwplan rekening is
gehouden dat WSV eventueel veldverlichting kan plaatsen op
het hoofdveld.
Antwoord bestuur: Is voor nu niet aan de orde en verlenen van
toestemming ligt bij de gemeente; niet opgenomen in huidig
plan.

Taakhouder

Leden:
Aanmelden voor
beheer website bij
de voorzitter.

Feedback van ingekomen stukken 2019:
- Parkeerterrein: ondertussen gerealiseerd. Peter Gijben
heeft met vrijwilligers bestrating rondom kantine
verzorgd.
- Korfbalterrein: geen invloed op trainingsveld, bouw nog
niet gestart.
- Website: Wens om deze regelmatig up-to-date te
houden. Als iemand dit wil doen, graag melden bij Adri
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Secretarieel jaarverslag 2019-2020-2021
Vragen/opmerkingen:
1. Inleiding:
2. Leden:
3. Bestuur:
4. Jeugdcommissie:
5. Technische Leiding:
6. Accommodatie en organisatie:
7. Eindstanden competities:
8. Activiteiten:
Leon Pigmans was niet genoemd als vrijwilliger in de
activiteitencommissie. Bij deze gecorrigeerd en extra
dank naar Leon voor zijn inzet!
9. Financiële acties:
10. Besluit:
Secretarieel jaarverslag door de leden vastgesteld, met 1
opmerking: punt 8.
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Financieel jaarverslag 2019-2020-2021
Toelichting financieel jaarverslag door Martijn van Steenbergen:
Uitgave obligaties was hoogtepunt in het financieel jaar om de
LED verlichting te financieren. Cijfers zijn positief ondanks
Covid-19. Dit dankzij de support van alle leden en sponsors.
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Financieel verslag is vastgesteld door de leden zonder
toevoegingen.
Begroting: stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer.
Vragen kunnen aan de penningsmeester worden gesteld.
Dank aan de leden voor de (doorbetaling) van de contributies en
sponsorgelden, waardoor de club financieel positieve cijfers kan
overleggen en continuïteit gewaarborgd blijft.
Geen verdere vragen door de leden.
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Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming
kascommissie 2021-2022
Tom de Koning & Ies schouten hebben voor seizoenen 20192020-2021 de controle uitgevoerd. Ivm wegvallen ALV 2020 is
de taak dubbel uitgevoerd.
Opmerkingen door commissie:
Tom de Koning afgemeld, vooraf aan de vergadering.
Ies Schouten geeft verklaring af en vraagt de leden om
decharge te verlenen.
Leden geven goedkeuring.

Ies Schouten en
Gijsbert van Ooijen
voeren de
kascontrole uit voor
de volgende
ledenvergadering.

Ies schouten en Gijsbert van Ooijen controleren het volgende
kasboekjaar.
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Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen:
- Tot 1 januari geen prijsverhogingen van de prijzen in de
kantine, prijzen worden daarna herzien n.a.v. volgend
punt:
- Wisselen van drankleverancier; er wordt overgestapt op
Hertog-Jan i.p.v. Heineken.
Tapsysteem wordt aangepast en HJ levert nieuwe
glazen.
Op Zaterdag worden ook flessen bier uitgegeven, m.u.v.
feesten. Kratten worden niet uitgegeven.
- Keuken wordt gerenoveerd i.v.m. veroudering, hygiëne
en slijtage. Offerte wordt door bestuur aangevraagd.
Leden worden op de hoogte gehouden over
vorderingen.
- LED-veldverlichting is in gebruik genomen. Obligaties
zijn uitgegeven en de eerste aflossing naar
obligatiehouders is voltooid.
- Samenwerking JvA: 3 ST teams. Feedback van
iedereen betrokkene is positief. Elk seizoen wordt
gekeken om de beste indeling te maken voor elke
jeugdcategorie, zodat jeugdleden altijd in hun eigen
leeftijdscategorie kunnen spelen.
- Toekomstige wensen accommodatie: Renovatie van het
dak in de kantine. Kleedkamer 3-4 en 1-2 renoveren.
Toegangspoort vervangen.
Ingekomen stukken:
- Bijlage: lid van verdienste reglement. Besproken in
agendapunt 8

Correctie: geen
prijsverhoging tot 1
Juli 2022.
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Vaststelling contributie:
Het bestuur stelt voor de huidige contributie te handhaven op het
huidige niveau; € 17,50 senioren, € 13,- junioren, € 11,- pupillen,
€ 6,- donateurs.
Stijgende prijzen in GWL zijn risico voor volgend jaar
Leden: stellen contributie vast.
Reglement Ereleden en Leden van verdiensten
In het verleden zijn 4 ereleden benoemt.
 Jan van Herp
 Wout Robbemond
 Piet Rooijens
 Nico Kreemers
Naast erelid kun je ook Lid van verdienste worden. Voor
duidelijkheid is het reglement opgesteld waarvoor de leden
goedkeuring dienen te geven. Leden mogen schriftelijk iemand
voordragen.
Benoemd en gehuldigd als lid van verdienste zijn:
 Tonnie van Hemert
 Anne van de Werken
 Gerrit van Lopik
Leden: alle leden stemmen in met het reglement.
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Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn:
- Martijn van Steenbergen
- Roel Rooijens
- Adri Bracht
Leden: per acclamatie zijn de bestuursleden herkozen.
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Rondvraag aan de leden:
 Thomas van Zeelst: Trainingspakken (inloop-wedstrijd)
voor 1st elftal zijn versleten en te weinig voor de
selectie. Vraag voor nieuwe. En na 4 overwinningen de
vraag of de platte kar al afgestoft is. De ventielen zijn
gecontroleerd 😉
 Albert Struijk. Of er extra aandacht voor leden
geschonken kan worden, die lang geblesseerd zijn.
Bestuur neemt deze suggestie mee.
 Manuel Langendoen: AED: vraag of er nog extra
aandacht aan gegeven kan worden. Cursus ivm Covid
niet gegeven.
Opnieuw inventariseren van wie er een cursus heeft.
Alle AED leden graag melden bij bestuur die AED
kunnen bedienen of die een cursus willen volgen.
AED moet op werking gecheckt worden gecheckt door
Bestuur.

Feedback bestuur:
Nieuwe
trainingspakken
voor 1ste elftal
bestellen ism
sponsor. A.S. zet
actie uit.
Een attentie vanuit
de club gaat naar
leden die een
dermate moeilijke
tijd doorbrengen,
door bijvoorbeeld
een verblijf in het
ziekenhuis. Bij een
langdurige
voetbalblessure,
bijvoorbeeld
kruisband, ligt het
initiatief binnen het
Team waar het lid
speelt.
Inventariseren van
de AED.
J.W. doet
onderzoek naar
vervangende AED.
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Wat verder ter tafel komt:
Oproep aan de leden om jeugdteams te begeleiden.
Zodat zij met plezier en zonder zorgen kunnen voetballen.
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Sluiting door de voorzitter:
De vergadering is gesloten door de voorzitter om: 21:51 uur.
De voorzitter kijkt terug op 75 mooie jaren. Wens om het 80jarige jubileum te kunnen vieren in groot gezelschap.
Dank naar alle vrijwilligers!

Leden:
 Oproep om
jeugdteams te
trainen en te
begeleiden.
 Aanmelden voor
scheidsrechter
cursus.
 Aanmelden voor
cursus AED
bedienen.
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Secretarieel jaarverslag 2021-2022

1. Inleiding
Dit jaarverslag behandelt het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022, het 76e
jaar sinds de oprichting van de vereniging W.S.V. Well in 1946.
En het geeft een kort verslag van het seizoen 2021-2022.
Daar waar vorig seizoen nog in teken stond van COVID-19 hebben we in het seizoen 2021-2022 de
competitie normaal kunnen afronden.
2. Leden
Per 1 juli 2021 bedroeg het aantal bij de KNVB geregistreerde leden 251. Daarnaast waren er 58
donateurs.
Per 30 juni 2021 waren geregistreerd: 131 senioren, 47 junioren (onder de 19 jaar),
42 pupillen (onder de 13 jaar), en 25 niet-spelende leden. En 50 ondersteunende leden.
3. Bestuur
De bestuursverkiezing is in 2019-2020 bevroren vanwege COVID-19, wat betekent dat het
roulatieschema in seizoen 2021-2022 weer is geactiveerd.
In seizoen 2021-2022 bestond het bestuur uit:
Naam
Adri Sprong
Fieke Vugs
Martijn van Steenbergen
Barend Blom
Jochem Bouman
Gerrit van Lopik
Adri Bracht
Jeroen Wijburg
Roel Rooijens

Taken
Voorzitter, ledenadministratie
Secretaris, vicevoorzitter
Penningmeester, loterijcommissie, sponsoring
Wedstrijdsecretaris, 2e secretaris, contactpersoon regionale media,
kleedkamer- en veldindeling, technische commissie
Activiteitencommissie en scheidsrechtercoördinator
Materiaalbeheer, rust- en eindstand verkoop
Onderhoud kleedkamers
Contactpersoon jeugdafdeling, ballenbeheer
2e penningmeester

4. Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit alle leiders en trainers van de diverse junioren en pupillen elftallen.
Onze jeugdcommissie heeft een dagelijks bestuur waarin zij eindverantwoordelijk zijn voor de totale
organisatie van pupillen en junioren. In seizoen 2021-2022 bestond dit dagelijks bestuur uit Patrick
Verwijs, René van de Werken, Desley Vlug en Yordi Vos. Voor Patrick Verwijs en Yordi Vos was dit
het laatste jaar als actief jeugdbestuurslid, waarvoor dank.
5. Technische leiding
De selectiespelers hadden de verplichte trainingen op dinsdag- en donderdagavond, de overige
senioren trainden vrijwillig op woensdagavond. Remy Schouwenaar uit ‘s Hertogenbosch was in zijn
eerste jaar als hoofdtrainer verantwoordelijk voor de training en begeleiding van de selectiespelers
met Johnny van de Have als leider.
Vrouwen 1 werd voor het 8ste seizoen getraind door Manuel Langendoen uit Gorinchem met Peter de
Weert als leider. Daarnaast kregen onze keepers de kans om hun kwaliteiten te verbeteren door
éénmaal per week te gaan trainen bij onze keeperstrainer Hans van de Donk uit Rosmalen. Voor de
verzorging van blessures kon men wederom terecht bij de Peter Stijnen uit ’s-Hertogenbosch.
6. Accommodatie en organisatie
Gerrit van Lopik, Arie van Aalst, Dirk van de werken, Huib Wijburg en Piet van Aalst zorgen er getrouw
voor dat ons complex er netjes uit ziet. Phia en Leen Blom verzorger het kantinebeheer en de
wasservice op Sportpark de Hoef. Tevens is onze keuken gerenoveerd.
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7. Eindstanden Senioren competities 2021-2022
In seizoen 2021-2022 hebben 9 jeugdteams gespeeld, waarvan 3 teams bestonden uit een
samenwerking met Jan van Arckel. In dit seizoen zijn er 6 senioren teams ingeschreven, waarvan het
2e elftal helaas is teruggetrokken vanwege spelerstekort.
8. Activiteiten
Ook in seizoen 2021-2022 heeft COVID-19 ons verenigingsleven beperkt, maar gelukkig is er
gevoetbald en is onze Activiteitencommissie erin geslaagd om enkele activiteiten te organiseren.
Jochem Bouman, Annika van Aalst, Ada Blom, Willemijn van den Oord, Joanne Gouda Quint, Bertina
Bodmer, Robin Kraay, Corné van de Heuvel en Wilma Dekkers hebben onderstaande activiteiten met
verve georganiseerd.
Data
03-09-2021
26-11-2021
18-12-2021
12-02-2022
09-04-2022
19-04-2022
23-04-2022
28-04-2022
06-05-2022
01-06-2022

Naam Activiteit
Nacht van Well
Sinterklaas
Online kerstdraai
Kantinefeest
Paasdraai
Jeugd-uitje oud Jumpsquare
Jeugd uitje RKC – PEC Zwolle
Jeugd-uitje jong Kidscastle
Kienen
Seizoensafsluiting incl. penaltybokaal en vette hap toernooi

9. Financiële acties
In seizoen 2021-2022 werd er geld opgebracht door contributie en de online Kerstdraai.
Conform het tienjarige obligatieplan werd er voor de 2e keer 10% van de uitgegeven obligaties
uitgeloot. Concreet betekent dit een jaarlijkse cash-out van € 2.000,- excl. rente. Op 7 juni 2022 zijn
onderstaande obligatiehouders geïnformeerd en is het opgebouwde bedrag – indien gewenst –
uitgekeerd.
2 x €50,-

4 x €100,-

6 x €250,-

Nr. 6 & 9

Nr. 13, 32, 38 & 29

Nr. 26, 11, 53, 51, 54 & 50

10. Besluit
Dit seizoen was het 76e jaar van W.S.V. Well sinds de oprichting van onze vereniging in 1946. Een
seizoen waarin COVID-19 maatregelen aanwezig waren en er gelukkig meer mogelijk werd binnen het
verenigingsleven. Ook hebben we (opnieuw) aandacht besteed aan de keuze van het bier: sinds
seizoen 2021-2022 tappen we Hertog Jan.
Als er wordt geschreven over bier dan zou je kunnen concluderen dat er verder niets is om over naar
huis te schrijven. Het is voor mij dan ook tijd om mijn bestuursfunctie neer te leggen en de geliefde
secretariële pen over te dragen naar een ander.
Ik heb met veel plezier deze bestuursfunctie bediend voor deze geweldige club. Voor menig mens een
club met weinig om over naar huis te schrijven, maar voor velen een club vol tradities, verhalen,
vriendschappen en bekenden. Een club waar je je welkom voelt door er gewoon te zijn met één
gezamenlijke doel: een potje voetbal.
Dank aan alle leden voor jullie lidmaatschap en betrokkenheid in seizoen 2021-2022!

Met vriendelijke groet,
Oktober 2022
Fieke Vugs – Secretaris W.S.V. Well
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