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  Arcen, 28 december 2020. 

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2020 
vergadering gebeurt online via Teams, aanvang 20.00 uur 
 
Notulist John Schinck 
Aangemeld: 41 leden (inclusief 5 van bestuur)  
Afgemeld: 4 leden 
 
 

1) Opening 

Voorzitter Guus Muijres heet iedereen van harte welkom bij deze 1e online Algemene 
Ledenvergadering. Speciaal woord van welkom aan onze ereleden. 
Bij de opening zijn 38 leden online aanwezig in de vergadering. De vergadering wordt 
opgenomen meldt Guus. 
Dan volgt een overzicht van de leden die zich aangemeld hebben voor deze vergadering.  
Guus noemt de 4 afmeldingen. Hij controleert of de aanwezigen hem kunnen horen en legt 
nog kort de instructies voor online vergaderen uit. 
 
Guus opent met te melden dat 2020 een triest jaar is voor DEV. Het had een jaar moeten 
worden waarin we ons jubileum hadden moeten vieren. Dit mocht door de corona deels 
geen doorgang hebben. Het jubileumjaar is geopend met een mooie gezellige 
jubileumvergadering. Ook volgde het prachtige jubileumboek. Maar het jubileumweekeinde, 
de dorpskwis en andere activiteiten werden afgelast. Dank aan de jubileumcommissie voor 
hun inzet tot op heden. De commissie heeft aangegeven bereidt te zijn om te zijner tijd weer 
actief te worden met organiseren. Helaas is er nog geen vooruitzicht wanneer dit zou 
kunnen. 
 
Ook voetballen kwam tot staan. De 2e seizoenshelft van 2019-2020 werd stilgelegd. De start 
van seizoen 2020-2021 werd na 4 wedstijden stilgelegd. Positieve zaken die we kunnen 
melden: we wonnen de Maasdorpencup 2020, de wandelvoetballers kunnen terug kijken op 
een geslaagd en gezellig toernooi. Onze trainer Roel Verberk wil nog een seizoen blijven na 
2020-2021. Hopelijk mogen we snel weer voetballen! 
 
Vanavond was het ook de bedoeling om samen met onze leden te stemmen over deelname 
van DEV aan de nieuw te vormen OMNI-vereniging. Helaas zijn we met te weinig leden en 
kan het derhalve niet doorgaan. Er zal een nieuwe vergadering uitgeschreven worden en 
wel op 10 december 2020. Als bestuur zien we voordelen in verdere samenwerking met 
andere verenigingen in Arcen en daarom willen we dit traject inslaan. 
 
De agenda wordt getoond door Guus. 
    

2) Goedkeuring notulen Ledenvergadering 25 oktober 2019 
De notulen waren vooraf aan deze vergadering te lezen op onze website. 
Er zijn geen aan- of opmerkingen op de notulen en worden derhalve goedgekeurd. Dank 
aan de samensteller. 
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3) Jaarverslag van de secretaris 
Het jaarverslag is ter inzage op onze website. Guus vindt het een goede en mooie weergave 
van ons voetbaljaar. Er zijn geen reacties vanuit de vergadering. Guus dankt John voor het 
samenstellen. 

 
4) Financiën 

Bart krijgt het woord van Guus en hij opent met te stellen dat het financieel een bewogen 
jaar was en ook nog wordt.  
Bart geeft middels zijn eigen powerpoint-presentatie uitleg over de financiële situatie van de 
vereniging. Allereerst komen aan de orde: 
a) Financieel verslag van seizoen 2019-2020 

Aan hand van de jaarstukken van Contour licht Bart de balans toe. Er is een behoorlijke 
voorziening gedaan voor Debiteuren. Dit heeft betrekking op sponsorinkomsten die we 
wellicht niet meer ontvangen. Een belangrijk deel van onze sponsors is actief in de 
horeca en die kennen moeilijke tijden.  
Een schade-uitkering is door gemeente aangewend om aanpassing te doen aan de 
stroomvoorziening. We hebben nog maar een groep en daarmee realiseren we een 
besparing.  
Liquide middelen zijn sterk afgenomen: geen inkomsten. 
Uitleg over inkomsten en uitgaven gerelateerd aan jubileum. Deze opbrengst is 
meegenomen. Deel zal nog terug komen als te besteden voor feest. 
Overige voorzieningen zijn afgenomen: voorziening voor jubileum en groot onderhoud. 
Contour heeft dit doorgehaald. 
Resultaat: inkomsten kantine blijven ver achter. Personele kosten zijn gedaald i.v.m. 
stoppen seizoen. Vergoeding gekregen uit TOGS-regeling € 4.000,-. Ook tegemoetkoming 
van gemeente en KNVB i.v.m. niet spelen. Door vrijvallen voorzieningen door accountant 
wordt resultaat beter. Toch is resultaat € 7.603,- negatief. Eigenlijk moet daar nog vrijval 
van € 6.000,- voorziening bij opgeteld worden! 
 
Mario Valckx: volgens hem zijn van 2e partij 56 jubileumboeken verkocht en niet 45. 
Misverstand over wanneer de stand is opgenomen. Bart is uitgegaan van 30 juni. Mario 
van huidige stand van verkoop jubileumboeken. 

b) Financieel verslag van de kascommissie 
De kascommissie, in dit geval bestaande uit Daan Beeker en Gianno van Well, hebben 
de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij hebben een verklaring 
afgeven. Dank hiervoor. 

c) Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Gianno van Well treedt af als lid van de kascommissie. Nieuw lid wordt Leon Pingen. De 
vergadering gaat akkoord. 
Rooster van aftreden: Gino Schrömbges – 2021 
    Daan Beeker – 2022 
    Leon Pingen - 2023 

d) Vaststellen begroting seizoen 2020-2021 
Bart presenteert zijn begroting. Hij laat vooraf de begroting 2019-2020 t.o.v. de realisatie 
zien. De begroting voor 2020-2021 is lastig te maken omdat niet duidelijk is hoe nu 
verder. Bart heeft beroep gedaan op TASO-regeling van overheid. Wij zijn variant B. 
Voorwaarde is dat vaste lasten hoger dan € 8.000,- en omzetdaling van 20%. We 
hebben toewijzing gehad van € 8.000,-. Na controle jaarrekening moest toekenning 
terug i.v.m. goede start van dit seizoen qua omzet en reeks ontvangen toekenningen.  
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Dus we voldoen daardoor niet aan vaste lasten hoger dan € 8.000,-. We kijken nog naar 
andere regelingen en mogelijkheden. 
 
Hoe krijgen we exploitatie naar niet verliesgevend onder deze omstandigheden? Als 
leden hebben we ook een bijdrage. 2 jaar geleden is in ALV vraag gesteld vanuit 
veteranen om minder contributie te betalen i.v.m. met minder spelen. De 
wandelvoetballers zijn naar mening van bestuur te laag ingeschaald afgezet naar 
voorzieningen die ze krijgen. Dus willen we de veteranen en wandelvoetballers gelijk 
stellen qua contributie. Leden met diverse functies worden gelijk gesteld aan 
oproepkracht. Bart geeft aan dat verhoging van contributie gewenst is en 10% veel is. 
Veteranen en wandelvoetballers worden gelijk gesteld. Er wordt ook onderscheidt 
tussen oproepkracht en passief lid. 
Er wordt gelegenheid gegeven tot vragen stellen: 
Bèr Geurts: wil de verhoging van wandelvoetbalcontributie van 100% terug brengen in 
zijn groep. Hij vindt dit nogal behoorlijk.  
Bart snapt de kritiek. Hij wil graag nog een keer benadrukken dat verschil met veteranen 
en oproepkracht te groot is. Ook wil hij nog graag een keer apart hierover spreken met 
Bèr. Bèr vindt ook dat er vooraf overleg had mogen zijn. 
 
Bart laat contributieopbrengst zien als voorstel wordt aangenomen.    
 
Terug naar begroting 2020-2021. Er komt opmerking van Sander Ketels: senioren 
verkopen geen GCA-loten. Bart: senioren krijgen ze wel. Aan hen zelf wat ze er mee 
doen. Daan Beeker: iedereen krijgt 8 loten en geen 10! 
Bart licht de verschillende aannames toe die opgevoerd zijn in begroting. 
De begroting wordt sluitend gemaakt op € 169,- negatief maar Bart spreekt er meteen bij 
uit dat hij dit niet kan garanderen gezien de ongewisse situatie waarin we verkeren. 
Hij stelt dat als er enkele inkomsten ook komend seizoen niet meer zijn, ziet hij de 
toekomst somber in. Zijn er vragen? 
Bram Hoogveld: bij weinig spelen geen contributie reductie maar beloning geven aan 
leden in bijvoorbeeld consumptiebonnen. Dit heeft TCA ook gedaan.  
Bart memoreert dat vorig seizoen weinig leden gebruikt hebben gemaakt van contributie 
terugvraag. Dank hiervoor. 
 
Begroting wordt vastgesteld en opgenomen in jaarrekening. 
 
De stemming over de contributie: we willen graag contributieverhoging in stemming 
brengen ondanks kritiek van Bèr/wandelvoetballers. Voorstel wordt aangenomen. 
 

We lassen korte pauze in. Om 21.12 uur gaan we verder. 
  

5) Bestuursverkiezing 
Volgens rooster is aftreden Bart Lamers. Bart stelt zich herkiesbaar. De vergadering gaat  
akkoord met zijn herbenoeming. Guus dankt de leden voor het vertrouwen. Hij bedankt Bart 
voor zijn uitleg van de financiële situatie.  
Het rooster van aftreden is nu als volgt: 

 2021 Dave Drissen 

 2022 John Schinck 

 2023 Guus Muijres en Ronald Hendrikx 

 2024 Bart Lamers 
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6) Omni-verenging Arcen 
Guus opent dit onderwerp door te stellen dat de Omni-verenging een bijzondere situatie is. 
Er zijn opmerkingen gekomen waarom dit nu behandeld moet worden en niet later na 
corona. Het hele proces van fuseren is al jaren geleden in gang gezet. Er is al eerder een 
ALV geweest waarin de onze leden instemming hebben gegeven om verder te gaan met dit 
proces. Guus gaat opnieuw een toelichting geven op het waarom deelnemen aan de fusie. 
Als bestuur staan we achter deze intensiever samenwerkingsvorm met de 3 andere 
verengingen Jong Arcen, TCA en AV Flash. 
Belangrijk is dat we onze eigen identiteit behouden. We gaan stap voor stap de 
samenwerking op diverse vlakken vorm geven. DEV wordt een afdeling en blijft haar eigen 
ledenvergadering houden en verantwoording afleggen naar bestuur Omni-verenging. 
Accommodaties blijven zelfstandig. Het organogram van de Omni-verenging wordt getoond. 
Ook worden de afspraken op financieel gebied toegelicht door Guus. Sponsorgelden blijven 
toebedeeld aan de afdeling. We verwachten geen teruggang of andere verdeling van 
sponsorgelden. Belangrijk is dat we gezamenlijk optrekken in deze.  
 
Samenvattend; het bestuur van DEV-Arcen is voorstander voor een omni-vereniging en wel 
hier om: leefbaarheid in Arcen op peil houden door gezond verenigingsleven, op termijn 
belasting bestuurders en andere vrijwilligers verminderen. 
 
Het voorstel om te fuseren kunnen we niet in stemming brengen. Hiervoor moet 2/3-deel van 
de leden aanwezig zijn en dat is niet het geval. Daarom is er een nieuwe ALV belegd op 10 
december a.s.. Hierbij hoeven niet de 2/3-deel van de leden aanwezig te zijn voor de 
stemming. We kunnen het dan wel in stemming brengen. Er is dan wel 2/3-deel van de 
uitgebrachte stemmen nodig dat voor stemt om het voorstel aan te nemen. De vergadering 
staat gepland op 10 december 19.30 uur. Voor deze vergadering moet je je aanmelden. Dan 
ontvang je een uitnodiging voor de vergadering via Teams en een uitnodiging om online je 
stem uit te brengen via een stemtool. Wellicht komt er de mogelijkheid om eerder je stem uit 
te brengen. 
 
Er was nog een vraag over de financiële middelen: als we besluiten uit de omni-vereniging 
te stappen geen de ingebrachte middelen weer terug naar de vereniging. 
 
Leden krijgen gelegenheid om vragen te stellen.  
Theo van Well: heeft in het voortraject zijn inbreng gehad in de vragen en antwoorden 
omtrent de fusie. Bezorgd gekeken als DEV’er. Heeft 10 vragen ingediend. Hij was in 
veronderstelling en dacht dit gelezen te hebben in uitnodiging dat zijn vragen en antwoorden 
aan bestuur op website vooraf aan deze vergadering gepubliceerd zouden worden zodat 
iedereen dezelfde informatie heeft. Als reactie van bestuur heeft hij helaas terug ontvangen 
dat de vragen niet in detail besproken worden en dat zijn bezorgdheid gekwalificeerd wordt 
als beperkt vertrouwen. Het doet hem ontzettend pijn mede om hetgeen hij gedaan heeft tot 
op heden in dit traject. Hij vindt het jammer dat voor de beeldvorming van de leden deze 
informatie niet gedeeld is vooraf. Meer wil hij hier niet over zeggen. 
 
Guus reageert dat hij niet helemaal eens is met hetgeen Theo stelt. Veel vragen zijn in de 
vergadering aan bod geweest. Het gebrek aan vertrouwen is niet persoonlijk. We waarderen 
je enorm als vrijwilliger. Niet alleen voor DEV maar ook voor andere verenigingen in Arcen. 
Met gebrek aan vertrouwen wordt bedoeld dat het gevoel dat bij Theo leeft in de keuze voor  
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de Omni-vereniging niet goed voelt. Dit kan en mag. Guus stelt voor om hier nog een keer 
samen over te spreken. 
 
Theo  van Well: hij had opgevat dat hij geen vertrouwen heeft in het opgaan in de Omni-
vereniging en niet persoonlijk. Hij heeft geen vertrouwen in de voorbereiding en wat er nu 
ligt. En welke risico’s DEV neemt in het opgaan in een andere vereniging. Hij had daar 
vragen over gesteld en had graag gezien dat de leden deze vragen vooraf hadden gezien  
om hun eigen keuze te maken. De leden zouden de vragen en antwoorden moeten zien 
voor hun eigen beeldvorming en keuze. 
 
Guus stelt voor om voor de vergadering van 10 december deze vragen en antwoorden te 
publiceren op de website. Theo vindt het prima. 
 

7) Mededelingen en ingekomen stukken 

 Roel Verberk blijft hoofdtrainer in 2021-2022; 

 Legionella: begin seizoen besmetting. Beperkt gebruik accommodatie. Guus heeft 
gemeente gevraagd voor meting. Maar helaas gemeente wil niet mee werken; 

 Opzeggen wedstrijdveld: los van de coronacrisis. Gekeken naar leden en inkomsten. 
Tarieven gaan omhoog. Bij ons zelf nagaan of veld nodig is. Bij huidige aantallen is veld 
niet nodig. Navraag bij gemeente: zij adviseren dit nog niet te doen. Er komt mogelijk 
iets anders. 

 Nieuwe naam voor meiden- en damesvoetbal: MDOC = MaasDorpenOostCombinatie. 
Samen zijn het meer dan 100 speelsters. Vanuit Arcen zou meer inbreng wenselijk zijn. 

 Samenwerking met andere verengingen: blijft lastig. Op termijn ontkom je er niet aan. 
DSO geen interesse bij senioren. Jeugd wordt minder leden. Nu focus in richting van 
IVO. We zullen het binnen de gemeente moeten zoeken. Ook gesproken met EWC en 
Resia. Resia gaat leden raadplegen voor verdere samenwerking met EWC.  

 

8) Rondvraag 
Sander Ketels: dank aan het bestuur voor hun inzet tijdens dit bewogen seizoen. 
Bart Lamers: wil nog iets delen met de leden: Paul Roncken uit Tsjechië heeft € 12,- 
overgemaakt. Verder heeft hij € 500,- gedoneerd aan DEV. Ook DEV zal moeilijke tijden 
kennen nu. Paul voelde zich verplicht t.o.v. zijn vader en opa Giel om DEV te steunen. 
Verder zal hij jaarlijks € 250,- overmaken te beginnen in mei 2021. Bart wilde dit de leden 
niet onthouden. 
Jan Derks laat via opmerking weten aan Bart: balans opgemaakt voor eind 2021: ‘ziet er 
financieel weer iets beter uit’. 
Bericht van Herman Valckx: complimenten aan bestuur over hoe zij de vergadering hebben 
geleidt. 
Verder geen vragen. 
 

9) Sluiting 
Guus dankt de leden voor hun aanwezigheid. Was voor spannend ons om dit zo te doen. 
Zo’n online-vergadering zal nooit een vervanger zijn voor een fysieke vergadering. Ook het 
napraten na de ledenvergadering wordt gemist. Guus hoopt op een groot aantal aanwezige 
leden bij de vergadering van 10 december a.s.. Ieder stem telt! Bedankt en tot de volgende 
keer. We sluiten de vergadering om 21.50 uur. 


