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CONCEPT VERSLAG ALV D.D. 10.11.2017 

Aanwezig 19.30:  

Backus, Werner; Bosch, Jos; Bosch vd, Ron (VL)*; Broekmans , Peter; Coort, Jan (VL)*; Dassen, 

Raymond (GL)*; Driessen, Maurice; Engelen, Jos (VL)&*; Erkens, Hans;  Feron Wiel; Geilen, Harry; 

Goessens, Maurice; Gärtner, Ger (VL)*; Hendriks, Joris; Hendriks, Roel (VL)*; Hoenen, Jos; Janssen, 

John (VL)*; Houtvast, Bert (VL)*;  Köppen, Jo (VL)*; Lintzen, Paul; Maas, Danny; Maas, Eric; Maas, 

Meisters, Sjef; Notten, Rocky; Proost, Roy; Teunissen, Henk; Ummels, Martin; Werumeus Buning, 

Gerard; Roberts, Jan (VCL)*; 

Aanwezig vanaf 20.30:  

Broeders, Michel; Custers, Ruben; Fox, Bob; Hermans, Kevin, Hermens, Guy; Hermens, Marc; 

Hermens, Piet; Janssen, Luc; Janssen, Rik; Jongen, Mart; Kempen van, Roel; Koster de, Levin; Leersen, 

Thimo; Lier van, Rik; Lier van, Tom;  Maas, Jannie; Verbiessen, Ruud; Wolff, Lowis; 

Afmelding: 

Adams, Ralph; Erkens, Peter-Jan; Groot de Marco; Kerens, Pascal; Limpens, Jan 

 

*GL - geen lid 

* VL – verenigingslid 

1. Opening 

Klokslag 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij heet een ieder van harte welkom en 

wenst allen een vruchtbare vergadering! 

 

2. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 09.11.2016 

Het verslag wordt tekstueel vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag  vraagt de heer Maas 

naar de stand van zaken m.b.t. de vacature van secretaris. De voorzitter licht de situatie uitvoerig 

toe. Ja er was sedert 1 januari 2017 een vacature voor de functie van secretaris vanwege de 

switch per die datum van de toenmalige secretaris naar de functie van bestuurslid Jeugdzaken. 

Het bestuur heeft in de afgelopen periode haar uiterste best gedaan om in de vacature te 

voorzien. Maar ondanks vele gesprekken met diverse kandidaten heeft dat niet geleid tot het 

gewenste resultaat. Enerzijds omdat kandidaten bij nader inzien toch afzagen van invulling van 

de functie van secretaris anderzijds omdat kandidaten niet geschikt bleken te zijn.  De heer 

Erkens heeft vanaf 1 januari 2017 noodgedwongen beide functies gecombineerd. Na beëindiging 

van zijn taak als bestuurslid Jeugdzaken per einde september heeft hij zijn taak als secretaris 

weer fulltime opgepakt. Met andere woorden er is geen vacature secretaris meer! Met dank aan 

de secretaris stelt de vergadering vervolgens het verslag zonder verdere op of aanmerking ook 

inhoudelijk vast.  
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3. Jaarverslag van het bestuur en vooruitblik 2017-2018 

 

Van fusieclub naar familieclub  

Geachte leden,   

  

In dit jaarverslag schetsen wij de gebeurtenissen in de afgelopen periode, de positie van de 

vereniging aan het einde van de verslagperiode en de visie van het bestuur op de nabije 

toekomst.   

  

Gebeurtenissen afgelopen periode  

 Met ingang van het afgelopen seizoen, 2016-2017, zijn de voetbalverenigingen van Adveo, Puth 

en Schinnen samen verder gegaan onder de noemer VV  Alfa Sport. Onze missie is ‘voetballen 

met en voor elkaar’ en ons motto is ‘samen beter willen worden door het beste uit jezelf te 

halen’. Belangrijke kernwaarden daarbij zijn ‘respect, sportiviteit, betrokkenheid, gastvrijheid en 

plezier’.  

  

Drie verschillende culturen  

Vanaf het begin heeft het bestuur zich gerealiseerd dat het bij elkaar brengen van drie 

verschillende culturen geen gemakkelijke opgave is. Maar voetbal is wat ons verbind! Uitdaging 

is om spelers, trainers, bestuur en commissie, ouders , sponsors en supporters, dus jong en oud,  

een platform te bieden waar verbindingen op een natuurlijke wijze tot stand komen.  De Alfa 

Sport Arena met zijn kantine als kloppend hart van onze club leent zich daar bij uitstek voor. We 

weten dat we daar nog wat stappen moeten maken. Maar ons streven is er op gericht om als 

gastvrije vereniging ons clubhuis bij trainingen maar zeker bij wedstrijden altijd open te hebben.  

  

Nieuwe wedstrijdkleding  

Trots zijn we dat het ons gelukt is om uiteindelijk na de winterstop alle teams , senioren en 

jeugd, in die fantastisch mooie wedstrijdtenues te kunnen laten spelen. Een uitdaging van 

formaat. Niet alleen het ontwerpen van de kleding  maar ook het vinden van sponsoren was 

geen kinnesinne. Uiteindelijk is het met hulp van velen gelukt . Waarvoor grote dank.  

  

Leden of consumenten  

Dat brengt ons meteen bij een heikel punt. Is de vereniging van onze leden en voelen zij zich 

verantwoordelijk voor het wel en wee van onze club en zijn zij ook allemaal bereid daar waar 

nodig hand en spandiensten te verrichten . Of ……zijn onze leden consumenten die contributie 

betalen waarvoor een kleine groep, lees bestuur en commissie dan maar alles moet faciliteren!  
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Vrijwilligers  

Gelukkig zijn we op dit moment, met grote dank aan onze vrijwilligers, nog steeds in staat bijna 

alle teams te voorzien van een trainer/coach en/of leider. Maar het vinden van scheidsrechters 

en grensrechters is iedere week weer een geweldige uitdaging en dat geldt ook voor het vinden 

van vrijwilligers voor het bezetten van de bar tijdens trainingen en wedstrijden. Helder is dat het 

bestuur daar voor de nabije toekomst een oplossing dient te vinden. Mogelijke denkrichting zou 

kunnen zijn dat er een keuze menu ontwikkeld wordt waarbij leden vrij zijn om wel of niet 

vrijwilligerswerk te verrichten. Maar bij een negatieve keuze betekent dat extra lasten voor het 

betreffende lid. Persoonlijk denk ik dat die tijd niet ver meer weg is! 

 

Kleding en materialen 

Brengt ons meteen bij een ander aandachtspunt. Hoe gaan we om met kleding en materialen die 

door de club beschikbaar worden gesteld. Denk aan ballen die over de omheining vliegen en niet 

worden opgehaald, pilons die op het veld blijven staan, hesjes die blijven liggen, wedstrijdkleding  

die kwijtraakt e.d. Bij het begin van het seizoen is alles piekfijn in orde. Maar bij het vallen van de 

bladeren en het naderen van de herfst, deze periode dus, komen de eerste klachten binnen; ben 

mijn shirtje kwijt, hebben geen ballen meer, vlaggenmasten zijn kapot etc. En leden verwachten 

dan dat het bestuur, liefst per omgaande, nieuwe spullen besteld. Ook hier geldt dat het bestuur 

overweegt om net als in andere sporten, denk o.a. aan tennis en golf leden hierin zelf extra te 

laten investeren.  

  

Lekker voetballen  

Maar allerbelangrijkste uitdaging is en blijft om al onze leden in een veilige en inspirerende 

omgeving lekker te kunnen laten voetballen. Waarbij samen plezier hebben in het spelletje 

voorop staat. Ons uitgangspunt is om te proberen spelers hun leven lang te laten voetballen of 

anderszins te bewegen. Voor onze prestatieve spelers geldt daarbij dat zij op een zo hoog 

mogelijk niveau kunnen spelen en bij voorkeur in teams met spelers uit de eigen gemeente of 

directe omgeving. Voor alle overige,  onze recreatieteams dus, geldt dat vrienden zoveel als 

mogelijk met vrienden spelen. De resultaten van het seizoen 2016-2017 met kampioenschappen 

bij de jeugd en periodekampioenen bij de senioren laten zien dat we op de goede weg zijn.   

  

Jeugdopleiding 

Onze Jeugdopleiding, misschien wel de belangrijkste spil binnen onze vereniging, heeft in de 

afgelopen periode extra aandacht gekregen. Want zonder jeugd geen toekomst. Daarom ook 

heeft het bestuur een Jeugd Commissie in het leven geroepen, een Technisch hart geïnstalleerd 

en een Technisch Jeugd-coördinator aangesteld. Onze opleiding wil onze jeugdspelers tactisch, 

technisch, fysiek en mentaal ontwikkelen om ze zo zoveel als mogelijk zelfvertrouwen en 

spelplezier te bieden.  Deels door het scholen en begeleiden van de trainers en anderzijds door 

de spelers specifieke onderdelen te laten bijbrengen door professionals, zoals techniek- en 

keeperstrainers.  

  

Techniektraining  

Want techniek is de basis van alle voetbalplezier. De baas zijn over de bal dat is waar het om 

gaat. Dat geldt voor spelers maar ook voor onze keepers. Daarom Techniektraining  door 

professionals. Als bestuur zijn wij van mening dat techniek training een wezenlijk onderdeel is 

van onze opleiding en dat daar dus niet extra voor betaald moet worden. Wel moeten wij aan de 
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hand van de opgedane ervaringen in de afgelopen periode nog eens kritisch bekijken waar en 

voor welke doelgroep wij dit instrument het beste kunnen inzetten.   

  

Veilige sportomgeving  

Ieder lid, jong of oud, verdient het om binnen onze vereniging in een veilige sportomgeving te 

kunnen voetballen. Als bestuur staan wij daar voor. Daarom hebben wij inmiddels een aantal 

protocollen vastgesteld m.b.t. seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en gebruik alcohol. 

Daarnaast is er ook een vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Gerard Werumeus 

Buning. Het is onze bedoeling dat  voor het einde van het seizoen al ons kader in het bezit is van 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).    

  

Accommodatie en huurovereenkomst  

Zonder goede accommodatie is het plezier snel verdwenen. Gelukkig beschikt Alfa Sport op dit 

over voldoende velden; twee kunstgrasvelden en één grasveld allen met licht en voldoen onze 

kleedlokalen dankzij de beschikbaarheid van de voormalige Adveo kleedlokalen ook aan de vraag 

tijdens trainingen en wedstrijden. Maar regeren is vooruitzien en daarom heeft het bestuur 

reeds einde 2016 haar wensen kenbaar gemaakt bij het Gemeentebestuur. Belangrijke 

aandachtspunten daarbij zijn aanleg van een extra kunstgrasveld en uitbreiding van de huidige 

kleedlokalen. Helaas heeft alle overleg met de Gemeente op dit moment nog niet geleid tot een 

getekende huurovereenkomst. In het kader van een  voorgenomen verplaatsing per 1 augustus 

2018 van VV Amstenrade  naar de voormalige locatie van Adveo  leidt dat vooralsnog tot veel 

onduidelijkheid. Maar daarover later meer.  

  

Communicatie  

Vaak is communicatie de sleutel naar succes. Dat is zeker van toepassing voor Alfa Sport. 

Informeren en luisteren, bereikbaar zijn. De basis van onze communicatie loopt via Sportlink. 

Daar staan alle gegevens in van onze leden; adres, telefoon , mail, geboortedatum etc. Enig 

probleem is het voorkomen van bestandsvervuiling en daar hebben we jullie hulp bij nodig. Want 

als we jullie willen bellen, mailen of bezoeken dan is het wel heel fijn als de gegevens dan ook 

kloppen. Natuurlijk maken we ook gebruik van onze website: alfasport.nl en onze Facebook 

pagina en vinden we het fijn om jullie face to face te ontmoeten in ons clubhuis. Graag zelfs!   

  

Sociale activiteiten  

De organisatie van allerlei activiteiten buiten het voetbal helpen ontzettend om ons te 

ontwikkelen tot die familieclub die wij voor ogen hebben. Een opening en afsluiting van het 

seizoen, een kerstwandeling, nieuwjaarsreceptie, paaseieren zoeken, R&B party, Love to Dance, 

St. Niklaas, FIFA toernooi zomaar een greep zonder compleet te willen zijn. Wel helder is dat een 

aantal activiteiten echt voor en door de hele club moeten worden georganiseerd. Daar kunnen 

we nog winst boeken!  

  

Kracht van samenwerken: Park de Oirsprong  

Wij geloven heilig in de kracht van samenwerking. Daarom ook zijn wij aangesloten bij het 

Burgerinitiatief van Park de Oirsprong. Een samenwerking van sport en culturele organisaties op 

de voormalige Sportboulevard. Doel is te werken aan een innovatieve Sport- en 

Beweegomgeving met als trefwoorden; toekomstbestendig en duurzaam. Eerste resultaat voor 

onze club is een jaarlijkse kleine  € 1.000,- voordeel bij gezamenlijke inkoop van energie met de 

Tennisclub.  En we zijn er van overtuigd overtuigt dat we samen nog vele mooie dingen kunnen 
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ontwikkelen om  Park de Oirsprong ook in de toekomst leefbaar te houden als een Open Club 

waar iedereen welkom is!   

  

Positie van Alfa Sport per medio 2017 

 Terugkijkend op het eerste seizoen van onze club kunnen we alleen maar tevreden zijn over de 

positie waar we ons momenteel bevinden.  

  

Sportief bezien 

Op sportief gebied maken we goede stappen. Alle teams beschikken over een trainer/coach 

en/of leider. We zijn  ons momenteel aan het beraden over de invulling van de technische staf 

vanaf het eerste team tot de aller kleinste jeugd. Prestaties worden belangrijker met het 

klimmen der jaren maar in onze optiek moeten we dat vooral doen met spelers  uit de Gemeente 

Schinnen en straks Beekdaelen. Maar bovenal moeten we onze leden koesteren die puur voor 

hun plezier lekker tegen een balletje willen trappen  

  

Medische staf  

Maar ook met onze medische staf, die iedere dinsdag voor al onze leden vanaf 18.45 uur op de 

club beschikbaar is, sparren we over de toekomst.  Daarbij gaat het vooral over preventie en dus 

het voorkomen van blessures en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.  

  

Ledenbestand  

Het aantal leden actief en inactief is stabiel en staat op 450. De ter beschikking staande 

accommodatie voldoet ruimschoots en enige zorg betreft het ontbreken van een 

huurovereenkomst. Maar uit juridisch advies blijkt dat bij het ontbreken van een 

huurovereenkomst sprake is van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd! Begrijpen jullie het 

nog? Wij gelukkig wel en we zijn benieuwd naar het standpunt van onze Gemeente.  

  

Financiële situatie 

Tot slot nog iets over financiën maar niet echt want daar zal onze penningmeester jullie zo alles 

over vertellen. Maar wat we nog willen delen is dat de problemen m.b.t. de inning van 

contributie grotendeels zijn opgelost. De achterstand is ingelopen en het is fijn om te 

constateren dat de meeste leden opteren voor automatische betaling. Dat is wel zo makkelijk!  

En ogenschijnlijk zijn de kosten en baten redelijk in evenwicht dus op voorhand al een 

compliment voor onze penningmeester.  

  

Visie van het bestuur op nabije toekomst  

Het bestuur focust zich de komende periode op een aantal belangrijke zaken.  

  

Familieclub en kloppend hart kantine 

Op de eerste plaats willen we ons verder ontwikkelen als een echte familieclub waar jong en oud 

elkaar kunnen ontmoeten. Dat betekent dat we ons uiterste best gaan doen om een echte 

ontmoetingsplek te creëren die tijdens trainingen en wedstrijden altijd open is; ons clubhuis dus 

maar beter bekend als onze kantine. Bij voorkeur met hulp van vrijwilligers maar als het niet 

anders kan op professionele wijze.      

  

Verbinding jeugd en senioren: activiteiten en voetbal  

Onder meer via gezamenlijk te ontwikkelen activiteiten; opening en afsluiting seizoen, FIFA 
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toernooi e.d. willen we de verbindingen tussen jeugd en senioren gaan versterken. Met als doel 

om over en weer meer voor elkaar te kunnen gaan betekenen. We denken daarbij aan senioren 

die trainingen verzorgen of als scheidsrechter fungeren bij jeugdwedstrijden. Maar ook 

verbindingen tussen jeugdteams en senioren onderling. Daarbij denken we aan uithelpen bij te 

weinig spelers maar openstellen voor spelers van buiten! Maar misschien nog wel belangrijker te 

komen tot een soepele overgang van het ene jeugdteam naar het andere en naar de senioren!  

  

Optimaliseren organisatiestructuur 

Onder het motto “structure follows strategy” gaan we onze organisatiestructuur verder 

optimaliseren. Met hulp van de KNVB gaan we op een aantal zaken meer focussen. Te denken 

valt o.a. aan vrijwilligersbeleid en communicatie. Kortom we moeten nu stappen maken  om 

klaar te zijn voor de toekomst.  

  

Verplaatsing VV Amstenrade naar Park de Oirsprong  

Eind augustus van dit jaar heeft de gemeente Schinnen een onderzoeksopdracht gegeven aan 

het Huis voor de Sport. Aanleiding voor dit onderzoek is de wens van de gemeente om het 

gebied De Geijselaar in Amstenrade anders te gaan inrichten. Met name de wensen m.b.t. 

uitbreiding van zorginstelling Elvira (Cicero en Zo Wonen) en aanpassing van de basisschool 

maakten dat de voetbalclub een sta in de weg is op deze locatie. 

 

Het Huis voor de Sport is gevraagd om te bekijken hoe en waar VV Amstenrade een nieuwe plek 

binnen de gemeente kon krijgen. Uiteindelijk resultaat is dat de gemeente (mede op basis van dit 

onderzoek) heeft besloten dat VV Amstenrade per 1-8-2018 haar intrek moet gaan nemen in de 

voormalige accommodatie  van ADVEO. 

 

VV Alfa Sport is in dit proces meegenomen. AS heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat 

"Living apart together", geen optie is. Wij hebben de deur opengezet om pre-fusie besprekingen 

met VVA op te starten. VVA is hier duidelijk in. Fusie is geen optie en het feit dat ze nu (toch wel 

onverwacht) gedwongen worden om te verplaatsen heeft kwaad bloed gezet richting gemeente.  

 

Alfa Sport heeft de gemeente gevraagd om haar (juridische) positie in deze duidelijk te maken. 

(Nog geen antwoord) Uiteraard hebben we deze ook zelf onderzocht en kunnen wij concluderen, 

zoals reeds eerder vermeld,  dat wij voor onbepaalde tijd huurder van 2 kunstgrasvelden, een 

grasveld en de kantine zijn. Daarnaast is ook gebruikmaking van de kleedlokalen van voormalig 

ADVEO hierin opgenomen. Dit betekent dat we een sterke positie hebben, maar als we dit proces 

verder juridiseren dan kan dit ook alleen maar verliezers opleveren.  

 

Tot slot 

Graag willen we nu reeds een doelstelling formuleren voor onze ALV van 2018. Ambitieus als we 

zijn willen we volgend jaar  minimaal 20 % van onze leden proberen te mobiliseren om aanwezig 

te zijn. Hoe we dat gaan doen weten we nog niet en daar hebben we ook  jullie hulp en 

medewerking nodig.  

 

Graag willen we hierover maar ook over de situatie m.b.t. VV Amstenrade en over alle andere 

zaken die de revue zijn gepasseerd aan het einde van deze ALV  onder het genot van een drankje 

nog eens van gedachten wisselen. Wat vinden jullie? 
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4. Financiële stand van zaken 

De penningmeester doet uitvoerig verslag over het afgelopen boekjaar seizoen 2016-2017. Het 

vastgestelde budget op basis van aannames versus de daadwerkelijke cijfers blijken op 

hoofdlijnen redelijk te kloppen. De totale baten (€  157.536,-) versus budget (€ 155.714,-) komen 

nagenoeg overeen. De afwijking tussen de daadwerkelijke lasten (€ 155.604,-) versus lasten 

budget (€ 143.929,-) zijn voornamelijk te wijten aan de aanschaf van kleding voor alle teams! 

De penningmeester geeft verder aan dat de winst- en verliesrekening ook is doorgesproken met 

HLB accountants en dat die verder geen op- of aanmerkingen meer had.  

 

Kascontrole Commissie 

De kascontrole Commissie doet bij monde van de heer Maas verslag van haar bevindingen. Graag 

complimenteren zij de penningmeester voor de wijze waarop verslag is gelegd met bijbehorende 

onderliggende stukken. Wel adviseren zij het bestuur om aandacht te besteden aan een groot 

aantal achterstallige openstaande posten m.b.t. Club van 50, sponsoring en contributie. Verder 

adviseren zij op korte termijn in gesprek te gaan met het ZV team om de kosten en baten nader 

af te stemmen  en zo niet het team uit competitie te halen. Tot slot adviseren zij om voor alle  

vrijwilligers zogenaamde vrijwilligerscontracten te hanteren.  

 

Goedkeuring door de ALV  

De voorzitter dankt de commissie voor haar inzet en nadere toelichting en adviezen en vraagt de 

vergadering om goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording zodat aan 

het bestuur décharge kan worden verleend voor alle handelingen voor zover die uit de  

jaarstukken blijken. De vergadering gaat unaniem akkoord en verleent het bestuur décharge.  

 

Benoeming Kascontrole Commissie 2017-2018 

De heren Feron en Gärtner zijn conform statuten benoemd voor een periode van drie jaar en ook 

volgend jaar weer beschikbaar. De heer Engelen  stelt zich beschikbaar om te voorzien in de 

vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer Maas en wordt door de vergadering 

unaniem benoemd in de kascontrole Commissie. Het rooster van aftreden voorziet nu in 

aftreden van: 

- Dhr. Feron in 2018  

- Dhr. Gärtener in 2019 

- Dhr. Engelen in 2020 

Alle heren zijn aansluitend nog slechts éénmaal herbenoembaar voor periode van drie jaar!  

5. Vaststelling contributie seizoen 2017-2018 

De penningmeester stelt voor, om te komen tot een sluitende begroting, de contributie vast te 

stellen op hetzelfde peil als voorgaande boekjaar maar dan over 12 maanden i.p.v. over 10 

maanden. De vergadering gaat unaniem akkoord. 

  

6. Vaststelling consumptieprijzen 2018 

De penningmeester stelt voor, eveneens om te komen tot een sluitende begroting, de 

consumptieprijzen, m.i.v. 1 januari 2018, met € 0,10 te verhogen.  De vergadering gaat unaniem 

akkoord. 

 

7. Vaststelling begroting seizoen 2017-2018 

De penningmeester licht in het kort de voorgestelde begroting toe. Basis voor deze begroting zijn 
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de rekeningcijfers over het seizoen 2016-2017. Vergadering gaat akkoord met de voorliggende 

begroting met het verzoek om personeelskosten en kosten vrijwilligers uit te splitsen. 

 

8. Benoeming bestuursleden & rooster van aftreden 

De voorzitter stelt voor namens het DB, dat reeds vorig jaar in functie is benoemd, om officieel te 

benoemen als bestuurslid: 

- Dhr. Broekmans - bestuurslid activiteiten en sponsoring  

- Dhr. Driessen - bestuurslid facilitaire zaken 

- Dhr. Goessens  - bestuurslid accommodatie 

- Dhr. Kerens - bestuurslid speciale projecten 

- Dhr. Proost  - bestuurslid algemene zaken 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel! 

 

Rooster van aftreden 

De voorzitter geeft aan dat in 2017, conform rooster, aftredend zijn de heren Lintzen en Proost en 

laatstgenoemde is niet herkiesbaar.  De vergadering besluit unaniem de heer Lintzen te 

herbenoemen voor een nieuwe periode van drie jaar en neemt onder applaus en mooie woorden 

van de voorzitter afscheid van de heer Proost.  Het rooster van aftreden in de komende jaren is als 

volgt: 

 

2018     2019 

Peter Broekmans   Hans Erkens 

Maurice Driessen   Maurice Goessens 

Henk Teunissen    Pascal Kerens 

Kandidaatstelling de heer Maas als secretaris 

Conform artikel 9 van de statuten hebben leden het recht iemand voor te dragen als kandidaat 

bestuurslid middels een niet bindende voordracht. De heer Maas wordt door de navolgende 

personen voor gedragen als secretaris; Backus, Werner;Broekmans, Peter; Goessens, Gaston; 

Köppen, Jo; Maas, Danny; Maas, Jerom;  Meisters, Sjef; Peters, Jos; Ummels, Martin;  

De voorzitter geeft aan dat er geen vacature is voor de functie van secretaris en dat conform 

statuten art.9 lid 4 het bestuur in zijn eerste vergadering na een benoeming van bestuursleden in 

onderling overleg de taken vaststelt. De voorzitter spreekt nogmaals zijn verbazing uit over het late 

tijdstip van kandidaatstelling en brengt het voorstel om de heer Maas te benoemen als bestuurslid in 

stemming. Na tellen van de stemmen blijkt dat van de 47 aanwezigen:  32 voor stemmen, 10 zich van 

stemmen onthouden, 3 tegen stemmen  en 2 stemmen ongeldig zijn. Daarmee is de heer Maas 

benoemd tot bestuurslid van VV Alfa Sport.        

9. Rondvraag 

 Jos Engelen (3) 

- Steeds moeilijker om op zaterdag voldoende spelers VETS op de been te brengen. O.a. 

blessures vanwege kunstgras zijn hier debet aan. Is het niet mogelijk om op grasveld te 

spelen? Antwoord: ja dat kan en gebeurt inmiddels ook, mits veldomstandigheden het 

toelaten! 

- Is het niet mogelijk dat iets aan verlichting op KG kan worden gedaan? Antwoord; Ja dat kan 

maar alleen in overleg met en door Gemeente! 
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- Ambulance kan bij noodgevallen niet op KG. Antwoord: dat is niet juist. Ambulance kan op 

accommodatie via poort op KG2 

 Bert Houtvast (2) 

- Hoe zit het met kleding jeugd? Antwoord: is besteld en wordt na de winterstop geleverd! 

- Gelet op geringe opkomst ALV is het niet verstandiger om voor de vrijdag te kiezen? 

Antwoord: bestuur neemt alle opties mee maar denkt ook aan aanvullend programma 

o.a.voetbalcafé met prominente gast en voetbalquiz 

 John Janssen (1) 

 - Aandacht voor achterstallig sponsorgeld en club van 50 en hoe te innen? Antwoord;  

is verantwoordelijkheid van desbetreffende portefeuillehouder i.s.m. Huub Stevens.   

Luc Janssen geeft aan daar graag bij behulpzaam te willen zijn! 

 Levin de Koster (1) 

- Vraag aandacht voor wat houdt jongeren bezig in Beekdaelen  en op zoek naar het beste 

idee! Wil graag gebruik maken van mailadressen. Antwoord: in kader van privacy mogen wij 

zonder toestemmening geen adressen delen. Advies, deel het via site en FB. 

 Sjef Meisters (1) 

- Vraagt aandacht voor maken elftalfoto’s van alle teams bij voorkeur met sponsors.  

Antwoord; verzoek ligt al bij de diverse teams en is verantwoordelijkheid team zelf! 

 Jos Bosch (1) 

- Vraagt aandacht voor kantinebezetting op zaterdagmiddag of beter gezegd het ontbreken 

daarvan. Antwoord; binnen jeugd is werkgroep bezig met deze problematiek. Inmiddels ligt er 

eerste voorstel. .  

 Joris Hendriks (1) 

- Wat is stand van zaken  m.b.t. gezondheidsrisico’s bij spelen op KG? Antwoord:  inmiddels 

loopt nieuw onderzoek van RIVM. Wij conformeren ons aan standpunt KNVB; er is geen 

gezondheidsrisico! 

 Ger Gärtner (2) 

- Opening kantine na wedstrijden; Antwoord: is geregeld in verordening. Door de week tot 

0.00 uur en op zondag tot 20.00 uur! 

- Alternatieven voor reclameborden; reclamevlag, reclamebanier e.d.! Antwoord: zijn bezig 

met ontwikkelen sponsorbeleid daarin worden dit soort zaken meegenomen. 

De voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord aan allen voor komst en inbreng. Graag 

wil hij aansluitend met alle aanwezigen nog informeel verder van gedachten wisselen over de 

voorgenomen verplaatsing van VV Amstenrade. Daarbij is hij vooral benieuwd naar de mening 

van onze leden hoe wij ons als bestuur moeten opstellen bij mogelijke onderhandelingen.  En 

aansluitend was het nog lang onrustig in onze kantine! 

 

Vastgesteld d.d. .. - … 2018 tijdens ALV te Schinnen. 

 

Paul Lintzen,     Henk Teunissen,    Hans Erkens,  

voorzitter    penningmeester    secretaris 


