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Verslag Algemene LedenVergadering 

van 24 november 2021 
 
 

Aantal leden: 214 

Aanwezige leden: 35 

Afmeldingen: 13 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Bas Tuijtelaars heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze (wederom) digitale algemene 

ledenvergadering. Omdat de vergadering digitaal is, verzoekt de voorzitter om het geluid uit te zetten, de 

camera aan en bij vragen het hand opsteken te gebruiken. Voor het stemmen zal op dat moment via de chat 

het stemformulier worden gedeeld. Hierna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Verslag ALV 
Het verslag van de ALV van 26 mei 2021 wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd onder 

dankzegging aan Monique Aldenhuijsen.  

 

3. Mededelingen 
De voorzitter laat weten dat er ingezonden post is ontvangen van Kees. Diens opmerkingen zullen ter sprake 

worden gebracht bij de desbetreffende onderwerpen.  

 

Coronabeleid  

Vanuit de vereniging wordt telkens over gewijzigde coronamaatregelen gecommuniceerd. Het bestuur is na 

persconferenties voor nadere informatie over de consequenties voor sport afhankelijk van input die wordt die 

verstrekt door overheden (Rijk en gemeente) en de bond. Daarom kan het tot enkele dagen duren voordat 

nieuwe informatie gedeeld wordt. Op dit moment zijn we in afwachting van de persconferentie vrijdag a.s. Het 

is te hopen dat sporten niet weer op slot gezet wordt. Mocht dat wel het geval zijn, dan is het de verwachting 

dat wedstrijdsport wel wordt ingehaald en breedtesport niet.  

In de huidige situatie is het belangrijk dat iedereen ook bij milde klachten thuisblijft. Verder benadrukt de 

voorzitter dat op dit moment publiek niet welkom is. Ook doet hij het dringende verzoek om telkens de 

coronapas te scannen (dus bij trainingen en voor spelers). Er zijn signalen dat de gemeente hier extra op gaat 

controleren. Naar aanleiding van opmerking dat als spelers thuis moeten blijven en wedstrijden daardoor niet 

door kunnen gaan, wordt aangegeven dat het NHV daar begripvol mee omgaat; er worden geen (financiële) 

consequenties verbonden aan wedstrijden die worden afgelast. Dergelijke besluiten dienen afgestemd te 

worden met het bestuur. Er zijn geen andere vragen naar aanleiding van het coronabeleid. 

 

4. Bestuur 
Sander Versteijnen is aftredend als bestuurslid en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hij is zeven jaar 

bestuurslid geweest. Namens het bestuur bedankt de voorzitter Sander voor zijn inzet voor de vereniging. Het 

aftreden van Sander betekent ook dat er een vacature in het bestuur ontstaat. Aldus wordt opgeroepen om 

interesse kenbaar te maken via een zogeheten voordracht. Dit kan tot vijf dagen voorafgaand aan de 

volgende algemene ledenvergadering.  

 

Verder zijn de bestuursleden Ries Vugts en Monique Aldenhuijsen conform het rooster aftredend en 

onmiddellijk herbenoembaar. Hier wordt over gestemd via twee stemformulieren. Nadat de stemmen zijn 

gecontroleerd, concludeert de voorzitter dat zowel Ries Vugts als Monique Aldenhuijsen zijn herbenoemd met 

97% van de uitgebrachte stemmen. 
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5. Beleid Veilige Sport 
De vertrouwenscontactpersonen Esther en Rogér vertellen over hun voorstelronde medio september bij vrijwel 

alle jeugdteams. Aan ieder team (en ouders) hebben ze de gedragscode, het pestprotocol en de rol van 

vertrouwenscontactpersoon toegelicht.  

Verder heeft Rogér samen met de voorzitter een kennisuitwisselingsavond bijgewoond die was georganiseerd 

door gemeente Tilburg. Door de gastspreker werd onder meer gewezen op het platform Centrum Veilige 

Sport; een link hiernaar staat op onze website en is opgenomen in de gedragscode. Ook kreeg White Demons 

deze avond complimenten over de aanpak van onze vereniging; in vergelijking met veel andere verenigingen 

is ons beleid goed uitgewerkt en ingebed.  

Ook heeft Rogér afgelopen week deelgenomen aan een bijeenkomst in Goirle in het kader van de Week tegen 

Kindermishandeling. Door de Regionale Taskforce Kindermishandeling is ingegaan op de signaleringsfunctie 

van verenigingen, hoe hier mee om te gaan en wat de rol van de taskforce is. De taskforce richt zich op het 

tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld. Verenigingen kunnen een nuttige rol vervullen bij het 

signaleren van situaties in de thuissituatie. Er is materiaal en voorlichtingsinformatie beschikbaar gesteld. 

Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten zal een bijeenkomst met trainers/coaches worden gepland. 

 

Tot slot wordt benadrukt om bij twijfels altijd contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersonen en/of 

met Veilig Thuis. Esther geeft ook aan dat een slachtoffer doorgaans niet bij direct zijn/haar verhaal vertelt als 

je daarnaar vraagt: het is dus belangrijk om bij twijfels je vraag te blijven herhalen. Ook biedt ze aan om een 

bijdrage te leveren aan het opleiden van trainers bij het positief begeleiden van sporters.  

 

6. Financiën 
Goedkeuren jaarrekening 2021-2021 

Door de penningmeester wordt de jaarrekening gepresenteerd en nader toegelicht. Per post verklaart hij de 

verschillen ten opzichte van voorgaand jaar. Desgevraagd wordt verteld dat de post ‘algemene kosten’ onder 

meer omvat catering, kosten Sportlink, subsidie, het vervangen van vlaggen e.d. Het verenigingsjaar is 

afgesloten met een positief resultaat van € 12.690. Dit resultaat is te verklaren doordat (net als voorgaand 

seizoen) niet-afgenomen zaal- en veldhuur niet betaald hoefde te worden aan de gemeente, een voorzichtig 

uitgavepatroon, doordat met succes tweemaal beroep is gedaan op de TASO-regeling en door steun van de 

Rabobank. Het resultaat zal worden ingezet voor de exploitatie van komend seizoen. Met name wordt hiermee 

de verleende korting op de contributie voor het seizoen 2021-2022 afgedekt. Naar aanleiding van het 

bestuursverslag zijn er geen vragen. 

 

Kennisnemen van bevindingen Kascontrolecommissie 2020-2021 

De kascontrolecommissie die is aangesteld door de ALV bestond dit jaar uit Kristel en Hein. De controle is 

door hen verricht en er zijn geen bevindingen gedaan. De financiële administratie is op orde, geven zij aan 

richting de ALV.  

 

Vervolgens wordt gestemd over de jaarstukken 2020-2021 (bestaande uit balans, staat van baten en lasten, 

bestuursverslag). Nadat de stemmen zijn gecontroleerd, concludeert de voorzitter dat de jaarstukken zijn 

goedgekeurd met 97% van de uitgebrachte stemmen. Daarmee is decharge verleent aan het bestuur. 

 

Goedkeuren begroting 2021-2022 

De penningmeester licht ter vergadering de begroting toe in het perspectief van voorgaand jaar. De begroting 

is opgesteld bij aanvang van het verenigingsjaar. Hij geeft aan dat de begroting voorzichtig is opgezet, omdat 

er nog altijd onzekerheid is (door corona) over bijvoorbeeld baromzet en de Kraacht Kup. Zoals gebruikelijk 

zal het bestuur na het eerste halfjaar beoordelen waar bijgestuurd moet worden. Een opvallende post is 

‘onkosten De Kraacht’, die fors lager is begroot. Dit wordt verklaard doordat de zonnepanelen ertoe leiden dat 

er minder energiekosten verwacht mogen worden. De begroting sluit met een negatief resultaat van € 4.590, 

maar er loopt nog een subsidieaanvraag voor BOSA die voorzichtigheidshalve niet is meegerekend. 

 

Er wordt gevraagd of er ruimte is voor het aanschaffen van trainingsmaterialen. Voorgesteld wordt om in goed 

materiaal te investeren. Helaas leert de ervaring dat trainingsmateriaal misplaatst wordt of verdwijnt. Samen 

https://centrumveiligesport.nl/
https://veiligthuis.nl/
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met de technische commissie (TC) zal worden bekeken op welke wijze dit voorkomen kan worden, 

bijvoorbeeld door iedere trainingsgroep te voorzien van materiaal waar de groep/trainer verantwoordelijk voor 

is. Een inventarisatie van benodigde materialen zal in samenspraak met de TC worden gemaakt.  

Verder wordt opgemerkt dat waardering uit moet blijven gaan naar de sponsoren, ondanks dat de jaarlijkse 

sponsorbijeenkomst (door corona) niet door kan gaan. De ALV vraagt het bestuur om de begrote kosten voor 

sponsoren goed te benutten. Aangeven wordt dat net als afgelopen jaar ook dit jaar een bedankje wordt 

voorbereid door de sponsorcommissie. Zo mogelijk zullen de sponsoren later dit seizoen ook worden 

uitgenodigd voor een bijeenkomst/wedstrijdbezoek. Als vereniging zijn we trots en blij met de loyaliteit van de 

sponsoren.  

 

Vervolgens wordt gestemd over de begroting 2021-2022. Nadat de stemmen zijn gecontroleerd, concludeert 

de voorzitter dat de jaarstukken zijn goedgekeurd met 97% van de uitgebrachte stemmen.  

 

Voorstel voor 15% korting 

De voorzitter vertelt dat in de vorige ALV aan het bestuur is verzocht om een eventuele extra compensatie 

voor het seizoen 2020-2021 te overwegen als hiertoe ruimte is, bijvoorbeeld door nog te ontvangen 

beschikkingen. Aangezien deze ruimte er is, wordt door het bestuur een korting voorgesteld van 15% van de 

betaalde contributie voor seizoen 2020-2021, die zal worden verrekend met de eerstvolgende factuur. De 

korting is van toepassing op de leden die lid waren voor maart 2021 én nog steeds lid zijn, en komt bovenop 

de korting van 35% waarover is besloten in de vorige ALV. Alvorens over te gaan tot stemmen, wordt de 

waardering uitgesproken aan het bestuur dat dit voorstel geagendeerd is.  

 

Vervolgens wordt overgegaan tot het stemmen over het voorstel voor een extra korting van 15% van de 

betaalde contributie voor seizoen 2020-2021, ter compensatie van Covid-19. Dat die korting wordt verrekend 

met de eerstvolgende factuur, en dat die korting van toepassing is op de leden die lid waren voor maart 2021 

én nog steeds lid zijn. Nadat de stemmen zijn gecontroleerd, concludeert de voorzitter dat de het voorstel voor 

15% korting is aangenomen met 89% van de uitgebrachte stemmen.  

 

Benoemen van kascontrolecommissie 2021-2022 

De ALV benoemt Steffi, Koen en Hein in de kascontrolecommissie voor 2021-2022. 

 

6. Communicatie 
Tot voor kort verliepen vrijwel alle communicatie-uitingen via Monique A. Nadat zij aangaf dat dit te veel werd, 

is een communicatiecommissie opgericht. Namens de commissie vertelt Evelien dat er binnen de vereniging 

veel communicatiestromen zijn: intern, extern en marketinggericht. Door de commissie is een verdeling van 

taken gemaakt. Kim is het centrale punt, met Liesbeth als back-up. Zij verdelen de informatie over de diverse 

kanalen (zie hieronder) en de Whatsapp groepen voor senioren en jeugd.  
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De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de inzet van Monique A. in de afgelopen jaren. Ook bedankt hij alle 

leden die nu in de commissie zitten en degenen die over de opzet mee hebben nagedacht. De afgelopen 

maanden is de commissie op poten gezet, maar tegelijkertijd is ook de website vervangen door een nieuwe. 

Verder zal meer en meer worden gecommuniceerd via de Handbal App; daarom wordt de oproep gedaan om 

deze te installeren op je telefoon. Evelien vult verder aan dat de vereniging op de social mediakanalen wil 

laten zien dat we een actieve vereniging zijn. Ze vraagt daarom om via communicatie@handbal.nl of via de 

chat in Instagram berichten aan te leveren voor publicatie. Vanuit het oogpunt van ledenwerving kan handbal 

voor en door jongens extra aandacht gebruiken. Overigens hebben alle commissies van White Demons een 

eigen e-mailadres. Deze adressen zijn te vinden op de website https://www.white-demons.nl/commissies.  

 

Over de werving van nieuwe leden wordt opgemerkt dat er in Berkel-Enschot veel nieuwbouw gerealiseerd 

wordt. Er wordt daarom voorgesteld om in aanloop naar het veldseizoen in o.a. de wijk Koningsoord de 

vereniging te promoten met bijvoorbeeld flyers. Ook wordt het idee geopperd om leden een of andere beloning 

te geven voor het werven van nieuwe leden. De ledenwervingscommissie neemt deze ideeën in beraad. 

 

8.  Investeringen in De Kraacht 
Ries laat weten dat de geplande investeringen aan de buitenzijde van De Kraacht zijn afgerond; er staat niets 

meer op de planning. Wel wordt nagedacht aan groot onderhoud, waarmee bedoeld wordt een investering in 

het automatisch spoelen van de douches. Dit gaat om een bedrag van € 30.000 zonder subsidies. Tot nu toe 

gebeurt het spoelen van de douches handmatig. Op enig moment wordt het verplicht om douches automatisch 

en vaker te spoelen (1x per 48 uur), maar tot dat moment wil Ries de investering nog uitstellen. Of de 

verwarmingsketel dan ook vervangen moet worden, zal dan ook worden overwogen. Op dit moment is de 

verwarmingsketel nog goed.  

 

Een andere investering waar over nagedacht wordt is een zeecontainer voor extra opslag van materialen. Uit 

onderzoek is gebleken dat een zeecontainer de beste betaalbare optie is en kwalitatief ook voldoet (ten 

opzichte van bouwen). Het gaat om een investering van circa € 4.500. De kleur van de zeecontainer wordt 

afgestemd op de kleurstelling van De Kraacht en ook wordt voorkomen dat erop geklommen kan worden. 

 

Voor wat betreft het opknappen van sporthal Het Ruiven (vergelijkbaar met de Roomley in Udenhout) is 

navraag gedaan bij de gemeente. Hieruit is naar voren gekomen dat de gemeente hier op korte termijn geen 

plannen voor heeft, wel wordt door de gemeente een inventarisatie gedaan van de staat van alle 

gemeentelijke panden.  

 

9. Rondvraag 
 

De voorzitter laat weten dat er twee vacatures zijn.  

• Vrijwilligerscommissie: de afgelopen paar jaar is de coördinatie van het vrijwilligerssysteem geregeld door 

Cindy vG., Monique V. en Eppo. Maar Monique V. stopt ermee. Enkele keren per jaar moeten de 

vrijwilligerstaken worden voorbereid en ingedeeld. Dat moet zorgvuldig te gebeuren, maar handbalkennis 

is niet nodig. Een plek in deze commissie is daarom ook geschikt voor ouders. Bij vragen of interesse kan 

je je melden via vrijwilligers@white-demons.nl of bij Eppo of Bas. 

• Kledingcommissie: de uitgifte van clubkleding voor de jeugdteams is in handen van Marjolein en Ieke. 

Omdat Ieke wil stoppen, is er versterking nodig. Wat er gevraagd wordt is dat je ordening kunt 

aanbrengen, heldere afspraken kunt maken en zorgen dat die afspraken nagekomen worden. Ook voor 

deze commissie is handbalkennis niet nodig. Bij vragen of interesse kan je je melden via kleding@white-

demons.nl of bij Bas. 

 

Verder wordt gevraagd naar de status van de noodzaak voor nieuwe scheidsrechters. Namens de TC laat 

Marijke weten dat er meerdere aanmeldingen zijn ontvangen. Daar zijn we erg blij mee. De opleidingstrajecten 

zijn gestart en de eerste examens worden op 4 december afgenomen. Maar er is nog altijd behoefte aan meer 

nieuwe scheidsrechters. Hans en Erik-Jan hebben laten weten de recreanten te willen fluiten.  

 

mailto:communicatie@handbal.nl
https://www.white-demons.nl/commissies
mailto:vrijwilligers@white-demons.nl
mailto:kleding@white-demons.nl
mailto:kleding@white-demons.nl


 

5 
 

Er wordt gevraagd of er contact is geweest met het ROC Sport en Bewegen voor invulling of ondersteuning 

van jeugdtrainers. Als vereniging hebben de afgelopen vijf jaar deelgenomen aan de stagemarkt, maar zonder 

resultaat. De ROC-status is nu verlopen, maar kan desgewenst snel weer opgepakt worden.  

 

Op het sportpark is nu een AED bij de tennisvereniging. Hier hebben we toegang toe, maar tegelijkertijd is 

deze route geen routine en voor de meeste geen vanzelfsprekendheid. Daarom wordt voorgesteld om als 

vereniging zelf een AED aan te schaffen. Hier wordt door iedereen positief op gereageerd. Het bestuur zegt 

toe dit te gaan regelen.  

 

Door de sponsorcommissie wordt verzocht om bij alle wedstrijden de banners met sponsors te plaatsen: één 

bij de wisselbank en één bij toegangsdeur naar de tribune. Ries: Dit hoeft niet zolang er geen publiek is 

toegestaan. Ook wordt aangekondigd dat de banners binnenkort worden vervangen door nieuwe banners, 

zodat die weer up to date zijn.  

 

Er wordt een dankwoord uitgesproken richting het bestuur voor het besluit om voor dames senioren 2 een 

coach aan te stellen. 

 

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

binnenkort weer kan ontmoeten in de vereniging.  


