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Verslag Algemene LedenVergadering 

van 18 mei 2022 
 
 

Aantal leden: 208 

Aanwezige leden: 57 

Afmeldingen: 23 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Bas Tuijtelaars heet alle aanwezigen van harte welkom bij de algemene ledenvergadering in De 

Kraacht. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

In de vorige ALV is Sander Versteijnen na zeven jaar afgetreden als bestuurslid. Omdat die vergadering 

digitaal was, wordt hij nu alsnog bedankt voor zijn inspanningen. 

 

2. Verslag ALV 
Het verslag van de ALV van 24 november 2021 wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd onder 

dankzegging aan secretaris Monique Aldenhuijsen.  

 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Bestuur 
Verkiezing bestuursleden 

De bestuursleden Bas Tuijtelaars en Ivo Janssen zijn conform het rooster aftredend en onmiddellijk 

herbenoembaar voor een tweede termijn. Hier wordt over gestemd via twee stemformulieren. Nadat de 

stemmen zijn gecontroleerd, concludeert de voorzitter dat zowel Bas Tuijtelaars als Ivo Janssen zijn herkozen 

en herbenoemd. Bas is als voorzitter herkozen met 98% van de uitgebrachte stemmen en Ivo is herkozen met 

88,2% van de uitgebrachte stemmen. 

 

Voor de vacature in het bestuur heeft Bas ten Bulte zich kandidaat gesteld. Ook over zijn kandidatuur wordt 

gestemd via een stemformulier. Nadat de stemmen zijn gecontroleerd, concludeert de voorzitter dat Bas ten 

Bulte is benoemd met 90,2% van de uitgebrachte stemmen. 

 

Verder wordt vermeld dat Minou en Lenne ter oriëntatie deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Het 

bestuur is hier erg blij mee, ook omdat er zo een betere link is naar de jeugdleden. 

 

Presentatie beleidsplan 2022-2026 

De voorzitter licht de reden voor een beleidsplan toe: het beleidsplan schetst een visie voor de langere termijn. 

Het is uitgewerkt samen met Bas ten Bulte en Winfred Otten, die daarvoor worden bedankt. De voorzitter licht 

het beleidsplan 2022-2026 toe via een presentatie. De missie geeft weer wat en voor wie onze vereniging is. 

In de ambitie is dat nader toegelicht. Dan gaat hij in de op identiteit & kernwaarden (eerlijkheid, 

gelijkwaardigheid, plezier & prestatie, respect, samenwerking, toegankelijk, veiligheid, vertrouwen en 

vriendschap) en op de drie focusgebieden (prestatiesport, breedtesport en gemeenschapspartner). 

Vervolgens schetst hij de rode draad van het beleid aan de hand van de strategische doelstellingen, 

strategische initiatieven en actieprogramma’s. De strategische doelstellingen bestaan uit zes pijlers: 

Clubklimaat, Maatschappelijk, Sportief, Ledengroei, Financieel, Interne organisatie. Die pijlers zijn via de 

strategische initiatieven een voor een nader uitgewerkt en in het actieprogramma per pijler geconcretiseerd.  

 

Enkele acties die worden uitgelicht zijn:  

- Clubklimaat: een samenwerking is aangegaan met een sportpedagoog van de gemeente Tilburg. 
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- Maatschappelijk: benadrukt wordt dat het initiatief voor een G-team is bedoeld in de brede zin van het 

woord en zich richt op kinderen die een teamsport willen doen maar uitvallen, bijvoorbeeld vanwege 

autisme of andere belemmeringen. In de praktijk gaat het om Passend Handbal.  

- Sportief: voor talentenherkenning zijn contacten gelegd met Sportservice Noord-Brabant.  

- Ledengroei: begin dit jaar is door studenten een eerste ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit 

kwam onder andere de bereikbaarheid van het sportpark naar voren. Met die onderbouwing is met de 

gemeente in gesprek gegaan. Dat heeft geleid tot het openen van de poort aan De Kraan voor fietsers en 

voetgangers. Het andere kritiekpunt was het sanitair in sporthal ’t Ruiven en in De Kraacht. Er wordt 

gevraagd wordt of de klachten gebundeld kunnen worden met andere verenigingen in de sporthal. Dat is 

nog niet gedaan. Voor wat betreft De Kraacht vertelt de voorzitter dat is geïnvesteerd in een zeecontainer 

voor opslag, dat stond tot voor kort opgeslagen in de kantine en de kleedruimtes. Bij het volgende 

agendapunt zal worden ingegaan op het sanitair in De Kraacht.  

- Financieel: de focus wordt in 2023 gelegd op het benutten van subsidies. 

- Interne organisatie: het vrijwilligerskader zal verder worden versterkt, onder andere via een 

welkomstgesprek met nieuwe leden (ouders).  

 

Alle leden (ouders van jeugdleden) worden uitgenodigd om bij te dragen aan de uitvoering van het 

beleidsplan. Aan elke pijler wordt een bestuurslid gekoppeld in de rol van toezichthouder – niet als 

uitvoerder/coördinator/manager. Als het beleidsplan wordt goedgekeurd, zal de komende vier jaar invulling 

worden gegeven aan de acties.  

 

Vanuit de vrijwilligerscommissie wordt opgeroepen om te kijken naar vrijgekomen taken in het vrijwilligers-

systeem. Er worden namelijk met enige regelmaat nieuwe taken toegevoegd. De tegenvraag wordt gesteld of 

het mogelijk is om in de app alleen de eigen taken in het programma te zien in plaats van alle potentiële taken. 

Dat lijkt vooralsnog niet mogelijk. 

 

Opgemerkt wordt dat White Demons in beeld is voor het ‘koploperprogramma’ van de gemeente Tilburg. 

Hierin wordt door topverenigingen uit de gemeente samengewerkt. Op 15 juni is de volgende bijeenkomst 

waarin het thema sociaal-maatschappelijk naar voren zal komen. De oproep wordt daarom gedaan voor een 

coördinator voor de pijler Maatschappelijk. Die kan zich tijdens de bijeenkomst op 15 juni oriënteren. Ook Bas 

en Ivo zullen deelnemen aan de bijeenkomst. En vanuit scholen en bedrijfsleven zullen ook vertegen-

woordigers aanwezig zijn.  

 

In reactie op clinics op basisscholen (en het schoolhandbaltoernooi) wordt verteld dat het NHV vergoedingen 

geeft (aan studenten) om clinics te geven (vanuit de actie “Gooi jij de bal door”). René vS. biedt aan om 

geïnteresseerde (jeugdspelers) te introduceren. In aanvulling daarop geeft Ester D. aan dat ook gekeken kan 

worden naar ALO-opleiding van de Fontys.  

 

Vervolgens wordt via het stemformulier gestemd over het beleidsplan van de vereniging voor de jaren 2022-

2026. Nadat de stemmen zijn gecontroleerd, concludeert de voorzitter dat het beleidsplan is goedgekeurd met 

91,8% van de uitgebrachte stemmen. 

 

Het bestuur zegt toe het beleidsplan met alle leden te zullen delen. Over de wijze waarop wordt nog 

nagedacht.  

 

5. Financiën 
Goedkeuren begroting 2022-2023 

De penningmeester licht ter vergadering de begroting toe op het scherm in het perspectief van voorgaand 

jaar. Hij geeft aan dat de begroting voorzichtig is opgezet. De realisatie van baten en lasten is iets verbeterd 

ten opzichte van de begroting 2021-2022. Voor de begroting 2022-2023 wordt bij de contributie de verleende 

korting verwerkt, zoals in de vorige vergadering besloten. Op de vraag of bij de textielactie de verdubbelaar is 

toegekend, wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Desgevraagd wordt bevestigd dat de AED is 

aangeschaft. Die zal binnenkort worden opgehangen.  
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Vervolgens wordt gestemd over de begroting 2022-2023 via handopsteking. De voorzitter concludeert dat de 

begroting 2022-2023 is goedgekeurd. Tevens wordt vastgesteld dat de contributie voor het seizoen 2022-2023 

gelijk blijft.  

 

Sanitair De Kraacht 

Uit de studentenenquête die begin dit jaar is gedaan, is onder meer naar voren gekomen dat het sanitair in de 

sporthal en in De Kraacht slecht werden beoordeeld. Daarom zijn door het bestuur de kosten in beeld 

gebracht om het sanitair in De Kraacht en de kleedruimtes te vervangen. Het bestuur wil polsen hoe de ALV 

een dergelijke investering beoordeeld. De penningmeester benoemt de verschillende posten. Het tegelwerk is 

circa € 15.000. De vloeren kost circa € 11.000. Het schilderwerk is circa € 10.000. Alles bij elkaar gaat het om 

ruim € 36.000. Dit is inclusief subsidie en exclusief kranen e.d. én exclusief de kosten voor een systeem voor 

automatische doorspoeling van leidingen. Het is een optie om alleen de doucheruimtes en toiletten aan te 

pakken. Een alternatief voor nieuw tegelwerk wordt door onder de aandacht gebracht en zal worden 

onderzocht.  

 

Vanuit de ALV wordt opgemerkt dat in de huidige markt de prijzen van bouwmaterialen dagelijks stijgen. De 

timing voor een investering is om die reden niet goed. Daarnaast gaat het om een aanzienlijke investering; 

zeker in het perspectief dat de kleedruimtes relatief weinig gebruikt worden. Door de ALV wordt wel gevraagd 

om een beperkt aantal (cosmetische) ingrepen, zoals het vervangen van de toiletpotten. Ook wordt opgemerkt 

dat kleedruimtes de afgelopen jaren in gebruik waren als opslagdepot, waardoor er te weinig kleedruimtes 

waren om alle teams te faciliteren. Dit is vanaf nu opgelost door de opslag te verplaatsen naar de 

zeecontainer die onlangs is aangeschaft. Verder wordt verzocht om voor de toekomstige investering een 

reservering aan te maken. Een dergelijke investering wordt in 20 jaar afgeschreven. In de begroting 2022-

2023 is nu geen rekening gehouden met vervanging van sanitair. De conclusie is dat het integraal vervangen 

van het sanitair vooralsnog wordt uitgesteld, wel zullen enkele kleine ingrepen worden gedaan. 

 

6. Rondvraag 
Voor de Kraacht Kup Junior op 2 en 3 juli wordt aangegeven dat de hulp van alle leden nodig is voor de 

organisatie van dit toernooi. En op zaterdag 2 juli is er een feestavond waarvoor alle leden zijn uitgenodigd.  

 

Ten aanzien van het aantal vrijwilligerstaken voor de recreanten/midweekspelers wordt opgemerkt dat het 

reguliere aantal taken voor hen een relatief grote belasting is en een drempel opwerpt. Door het bestuur is 

eind 2021 al besloten dat deze groep één taak minder krijgt dan de gebruikelijke drie taken. Dit blijkt nog niet 

verwerkt te zijn in het vrijwilligerssysteem. 

 

Er is geconstateerd dat de materiaalkast in de sporthal met regelmaat niet (goed) is afgesloten. Daarnaast is 

de kast via het sleutelkastje in de sporthal ook eenvoudig te openen voor onbevoegden. De zorg is dat 

materiaal niet goed wordt opgeborgen en gedurende het seizoen verdwijnt. Er zal worden onderzocht of op de 

materiaalkast een cijferslot is te plaatsen. Daarnaast wordt komend seizoen per team een set aan materialen 

verstrekt (hesjes, markeringspionnen) waar ieder team zelf de verantwoordelijkheid voor draagt. 

 

Er wordt verzocht om het ballenhok bij De Kraacht op orde te houden. Sander V. stelt zich beschikbaar om het 

ballenhok overzichtelijk mee in te richten.  

 

Jessica O. meldt zich aan om te helpen bij de textielactie. 

 

Vanuit ledenadministratie wordt aangegeven dat de formulieren voor automatische incasso na afloop van de 

vergadering beschikbaar zijn om ter plekke in te vullen. Tevens wordt verzocht om adreswijzigingen door te 

geven bij de ledenadministratie.  
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Er wordt gevraagd hoe vaak het voorkomt dat vrijwilligerstaken worden afgekocht. Dat is zeer beperkt. Ook 

zijn er nagenoeg geen boetes uitgedeeld voor het niet nakomen van vrijwilligerstaken. Maar daartoe is het 

noodzakelijk dat het bij de penningmeester wordt gemeld als iemand zijn taak niet uitvoert.  

 

Volgend jaar bestaat White Demons 50 jaar. Dat wordt gevierd op 12-13-14 mei. Zet die datum alvast in de 

agenda! Voor de organisatie is hulp zeer welkom. Je kan je daarvoor aanmelden via Martin V. of 

50jaar@white-demons.nl. 

 

De TC is nog op zoek naar trainers voor komend jaar. Voor trainers geldt dat zij geen andere vrijwilligerstaken 

hoeven te doen.  

 

Het bestuur wordt gecomplimenteerd met het beleidsplan en de wijze waarop het gepresenteerd is. Er wordt 

gevraagd hoe vaak de leden behoefte hebben om een statusupdate te ontvangen van de implementatie van 

het beleidsplan in aanvulling op de terugkoppeling in de ALV. Dat kan bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. Een 

van de ideeën is om de data van vergaderingen van project- en werkgroepen te publiceren, zodat bij interesse 

desgewenst kan worden aangesloten. Ander voorstel is om per thema een extra sessie te plannen. 

 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.  
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