
	
	
JAARVERGADERING VV HELLAS 15-11-2019 

 
Er zijn 26 personen aanwezig op deze vergadering. Afgemeld zijn: 
Patrick Rybakowski, Sjef Habets, Wibo Biermans, Joop Meessen, Man 
Brouns, Ilse Beijnsberger, Jeroen van Kruchten, Michel Cuypers, Ria 
van Oppen, Björn van Oppen, Jan Rybakowski, Mario Henstra, Harry 
Schaaks, Niek Horsmans en Manon Faessen.  
 

1. Opening en voorwoord door onze voorzitter 
Voorzitter Eric Horsmans opent de vergadering en vraagt 1 minuut stilte voor overleden 
leden en familieleden. Hij benoemt Leo Wijnands (oud-lid en bestuurslid v.v. Klimmania) en 
de moeder van Hub Pluymen die deze week zijn overleden. 

 
2. Open Club 

Afgelopen woensdag is er in Grand Café Klumme een bijeenkomst geweest inzake de Open 
Club. Het project is vertraagd en zal naar schatting het 2e kwartaal van 2023 opgeleverd 
worden. Door de vertraging zijn de bouwkosten gestegen en zal er 13 februari 2020 in de 
raadsbijeenkomst een nieuw besluit genomen worden. Mochten door de  Provincie en IBA  
subsidiegelden worden toegekend en het begroot bedrag wordt niet overschreden, dan is 
een nieuw raadsbesluit niet nodig. 
 
Door fouten van de aannemer liggen de werkzaamheden aan het 2e veld stil. 
De gemeente is in juridische strijd met de aannemer. 
 

3. Notulen jaarvergadering 23 november 2018 
De notulen hebben ter inzage gelegen in de bestuurskamer van de Hellas-locatie in 
Klimmen. Er zijn geen vragen of opmerkingen en zij worden goedgekeurd door de 
vergadering. 

 
4. A. Jaarverslag seizoen 2018-2019 

Secretaris Uschi Deguelle leest het jaarverslag van het seizoen 2018-2019 voor ter 
vergadering. Er zijn geen vragen over dit jaarverslag.  
Het verslag zal in het clubblad gepubliceerd worden en als bijlage toegevoegd worden aan 
deze notulen. 

B. Verslag jeugdafdeling seizoen 2018-2019 
Eric Horsmans leest namens de jeugdcommissie, het verslag van de jeugd over het seizoen 
2018-2019 voor ter vergadering. Er zijn geen vragen over dit verslag. Ook dit verslag zal in 
het clubblad gepubliceerd worden en bijgevoegd worden aan deze notulen. 
 

5. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019 en begroting seizoen 2019-2020 
Penningmeester Jac Senden presenteert achtereenvolgens de jaarrekening van het seizoen 
2018-2019, de balans over het seizoen 2018-2019 en de begroting over het seizoen 2019-
2020. De penningmeester kan dit jaar weer een batig exploitatiesaldo laten zien van 
11906,00 euro. 
De vergadering keurt de jaarrekening en balans over het seizoen 2018-2019 goed.  
Tevens wordt de begroting door de meerderheid voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld. 
De bovenstaande financiële stukken kunnen bij de penningmeester ter inzage gevraagd 
worden. 
 
Bert Rademakers vraagt of de kosten van de vrijwilligers die in de kantine werken onder de 
post kantinekosten vallen of vrijwilligerskosten. Jac geeft aan dat die kosten zijn geboekt 
onder de post kantinekosten. 
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Bart Verhoeven vraagt of de gemeente subsidiegelden kan terug claimen, omdat vv Hellas 
een batig saldo heeft? Jac geeft aan dat dit niet mogelijk is. 
 
Axel Voncken vraagt of er bedrag in de begroting is opgenomen voor een jeugdcoördinator. 
Jac geeft aan dat hij hier geen rekening mee gehouden heeft. 
 
Bart Verhoeven vraagt of het bestuur met het huidig opgebouwde eigen vermogen tevreden 
is? Jac geeft aan dat we weer terug zijn op het niveau van 2013 en het bestuur is hier 
tevreden mee. 
 
 

6. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Frank Laeven en Funs Deguelle. Frank voert 
namens hen het woord en verklaart dat de financiële verantwoording van de penningmeester 
in orde wordt bevonden. De verklaring waarin de kascontrolecommissie dit bevestigt, wordt 
toegevoegd aan de notulen. Frank spreekt de complimenten uit richting Frans en Jac. 
Als gevolg van de verklaring van de kascontrolecommissie wordt door de vergadering 
algehele decharge verleend aan het bestuur voor het financiële beleid en beheer. 
Frank en Funs nemen beiden volgend jaar nog plaats in de kascontrolecommissie en dit 
wordt met een applaus door de vergadering goedgekeurd. 

 
 

Pauze.  
 

Tijdens de pauze wordt de aanwezige leden een consumptie aangeboden. 
 
 

 
7. Bestuursverkiezing 

Theo van Oppen en Uschi Deguelle zijn volgens rooster aftredend en Theo heeft zich 
herkiesbaar gesteld. Uschi heeft zich niet herkiesbaar gesteld, maar zal nog een aantal 
taken blijven uitvoeren. Er hebben zich geen kandidaat bestuursleden gemeld. 
Er worden 26 stemmen uitgebracht. Er zijn 14 stemmen nodig voor herverkiezing. 
Dit aantal wordt ruimschoots gehaald en Theo wordt herkozen.  

 
 
8. Rondvraag 

 
Axel Voncken geeft aan dat er in totaal 7 meisjes (JO14 en JO17) voetballen en vraagt naar 
de visie inzake het meisjes/dames voetbal. Eric geeft aan dat het DB dit met Ilse zal 
oppakken. 
 
 
Raymond Sijstermans vraagt waarom de uitnodigingen voor de jaarvergadering in grote 
enveloppen verzonden zijn. Jac geeft aan dat de kleine enveloppen op waren en dat er 
inderdaad uitnodigingen in grote enveloppen verstuurd en bezorgd zijn. 
 
 
 
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inzet van het afgelopen jaar en sluit de 
vergadering. 
 
 
Verslag: Uschi Deguelle. 


