Notulen Algemene Leden Vergadering SV Lierop 17 november 2022
Aanwezig: (zie lijst aanwezigen) Totaal 51 aanwezig waarvan 51 stemgerechtigden
Afwezig met kennisgeving: (zie lijst afmeldingen) totaal 33 leden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening door de voorzitter
Iedereen wordt welkom geheten.
Fijn dat jullie in grote getalen aanwezig zijn.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Het bestuur vraagt de aanwezigen of zij de presentielijst getekend hebben.
Daarmee wordt de vergadering rechtsgeldig verklaard.
Vaststelling aantal bestuursleden.
Statutair moet het aantal bestuursleden voor aanvang van de vergadering worden
vastgesteld.
Het huidige aantal bestuursleden wordt vastgesteld op 9 bestuursleden. Van dit aantal zijn 9
bestuursleden aanwezig op de vergadering.
Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
De voorzitter staat stil bij het overlijden van 4 leden. Theo van Brussel (juni) Toon van de Ven
(juli) Piet Jacobs (oktober) en Patrick Slegers (november) en vraagt een minuut stilte
hiervoor.
Vertrouwenspersoon.
Emilie Ruijssenaars - de Vries is de vertrouwenspersoon van SV Lierop. Wil je graag eens je
verhaal kwijt of zit je ergens mee als lid of als ouder, dan kun je contact opnemen met
Emilie. Haar gegevens zijn te vinden op de site. Onder het kopje vertrouwenspersoon.
Scheidsrechters.
Bij de arbitrage commissie hebben zich een aantal kandidaten aangemeld voor het fluiten.
Ook 1 dame heeft zich aangemeld die gaat binnenkort haar eerste wedstrijd fluiten.
Complimenten aan de arbitrage commissie. Bij interesse en of vragen kun je contact
opnemen met de arbitrage commissie of bij het bestuur.
Samenwerking SV Lierop - SVSH.
Op dit moment zitten we in een oriënterende fase voor een samenwerking met SVSH voor
de oudste jeugd.
Reanimatiecursussen.
De samenwerking tussen Huub van Lieshout, SV Lierop en Lierop Leeft mag als succesvol
bestempeld worden. Met dank aan Huub van Lieshout.
Agenda 2022-2023
De agenda met activiteiten zijn te lezen op de site van SV Lierop.
Erkend leerbedrijf
Per 17 november 2022 is SV Lierop een erkend leerbedrijf. Peter Grotenhuis mag vanaf
heden studenten begeleiden in hun stage op de voetbalclub.
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Vragen van vorig jaar
Hoe kunnen we fluiten aantrekkelijker maken?: dit is inmiddels opgepakt door de
arbitragecommissie.
Jeugdplan op site is verouderd?: Deze is inmiddels geactualiseerd. Tevens is het nu voor
intern gebruik en staat het niet meer op de site.
3. Vaststellen van de notulen van de digitale Algemene Ledenvergadering van 16
december 2021.
De notulen hebben ter inzage gelegen in de bestuurskamer en bij het secretariaat.
De commissies hebben de notulen tijdig ontvangen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
De notulen worden door de vergadering vastgesteld en worden door de voorzitter in de
eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend. Met dank aan de secretaris Astrid Oomen.
4. Jaarverslag 2021-2022
De jaarverslagen van de diverse commissies zijn door Chris Fillipini verwerkt tot een
jaarverslag en PowerPoint presentatie. De presentatie wordt gedaan door Chris Fillipini en
met enthousiasme ontvangen door de leden. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opof aanmerkingen vanuit de vergadering. Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld.
Met dank aan de samensteller wordt het verslag in de eerstvolgende bestuursvergadering
door de voorzitter ondertekend.
5. Verslag kascommissie
Ralf van de Laar leest het verslag van de kascommissie voor waarin zij verklaren geen
onregelmatigheden in de financiële boekhouding van onze penningmeester te hebben
aangetroffen.
De kascommissie vraagt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee akkoord. De kascommissie complimenteert de penningmeester en
het bestuur dat het er goed uit ziet.
Het verslag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend en opgeslagen in
de verenigingsarchieven.
6. Verkiezing nieuwe kascommissie
Zitting in de huidige kascommissie hebben Robin van Heugten, Peter Engels en Joep Hoeben.
Robin van Heugten is statutair aftredend en niet herkiesbaar.
Bij het bestuur heeft Tim van Brussel zich gemeld als lid van de kascommissie en Bert van
Lieshout blijft als reserve lid van de kascommissie. Vanuit de vergadering komt geen
aanmelding. De vergadering gaat middels handopsteking akkoord met deze aanvulling op de
kascommissie.
7. Presentatie balans
Ralf van de Laar licht de balans toe. Enkele opvallende posten worden extra toegelicht.
In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de balans door het bestuur ondertekend.
8. Instemmen met afrekening 2021/2022
Ralf van de Laar licht de meest opvallende zaken toe. Vanuit de vergadering zijn er geen
vragen over de afrekening. De vergadering gaat middels handopsteking akkoord met de
afrekening. In de eerstvolgende vergadering wordt de afrekening door de leden van het
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bestuur ondertekend.
9. Instemmen met de begroting 2021/2022 en contributie 2023-2024
Ook voor de begroting heeft de penningmeester de meest opvallende zaken toegelicht.
De vergadering gaat middels handopsteking akkoord met de begroting.
Vrijwilligers
Gelukkig kunnen wij altijd een beroep op jullie doen. Er zijn voldoende mogelijkheden om
iets te doen binnen SV Lierop. Mede hierdoor kunnen wij onze contributie laag houden.
Veel van onze leden zijn niet gewoon lid van SV Lierop, maar zijn een deel van de club. SV
Lierop draait op jullie. Niets gaat vanzelf en alles kost geld. Met de inzet van jullie als
vrijwilligers kunnen we de contributie laag houden en kan de contributie hetzelfde blijven.
De vergadering stemt hiermee in door handopzegging.
10. Investeringsplan.
Marcel Hurkmans geeft een uiteenzetting over de gerealiseerde investeringen en kijkt
vooruit naar de toekomstige belangrijkste investeringen binnen onze vereniging.
Van het investeringsplan 2021/2022:
Geluidsinstallatie, wateraansluiting tribune, nieuwe tractor, alarminstallatie, hek achter
tribune en nieuwe waterput zijn gereed.
Plan 2022/2023
Realiseren container ruimte
Straatwerk ophalen voor kleedlokalen 7-10
De vergadering stemt hiermee in door handopzegging.
12. Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend en herkiesbaar Thijs van Heugten, Marcel
Hurkmans en Astrid Oomen. Het bestuur draagt Thijs van Heugten, Marcel Hurkmans en
Astrid Oomen voor als bestuursleden. De vergadering wordt ook gevraagd te stemmen voor
de verkiezing van Astrid Oomen als secretaris.
Om deze verkiezing rechtsgeldig te maken volgen 4 verkiezingsronden.
ronde 1: verkiezing Thijs van Heugten.
uitgebrachte stemmen 51:
voor 51
tegen 0
ronde 2: verkiezing Marcel Hurkmans.
Uitgebrachte stemmen 51:
voor 51
tegen 0
ronde 3: verkiezing Astrid Oomen.
Uitgebrachte stemmen 51:
voor 51
tegen 0
ronde 4: verkiezing Secretaris.
Uitgebrachte stemmen 51:
voor 51
tegen 0
Met dank aan de stemmentellers Roel van de Laar en Willy van den Elzen. Ook dank aan
Harrie van Bussel en Toon Maas voor het uitdelen en ophalen van de stembriefjes.
13. Voorstellen van de leden
Geen voorstellen ingediend.
14. Rondvraag
Albert van Hoof: Ik mis de toepavond op de agenda? Terechte vraag en gaan navraag doen
bij de organisatie.
Tom Raijmakers: Rouwbanden zitten veel te los. We zijn al met een oplossing bezig.
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15. Sluiting
De voorzitter en penningmeester sluiten de vergadering om 22.25 uur onder toezegging van
een vat bier van het bestuur.
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