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Arcen, 3 mei 2021 

 
 
Notulen Ledenvergadering afd. DEV-Arcen 25 maart 2021 
vergadering gebeurt online via Teams, aanvang 20.00 uur 
 
Notulist John Schinck 
Aangemeld: 43 leden (inclusief 5 van bestuur)  
Afgemeld: 4 leden 
 
 

1) Opening 

Voorzitter Guus Muijres heet iedereen van harte welkom.Speciaal woord van welkom aan onze 
ereleden. Korte instructie voor hoe deel te nemen aan online-vergadering. De vergadering 
wordt opgenomen. Bij aanvang zijn 33 aangemelde leden in de vergadering.  
Guus vervolgt met het delen van de presentatie: bij 1e blad memoreert hij de huidige tijd: lege 
velden, leeg clubhuis, corona, gelukkig wel trainen. 1e keer dat we vergaderen als afdeling als 
onderdeel van OMNI-vereniging Arcen. Erwin Achten zal later deel nemen en iets vertellen 
over OMNI. Guus laat de aan- en afmeldingen zien. Mooi dat er weer een groot aantal leden 
aanwezig zijn. Hij laat de agenda zien. Erwin Achten vertelt over OMNI. Dave Drissen zal iets 
vertellen over jeugd en dames/meidenvoetbal. 
Verder deelt Guus mee dat de jubileumcommissie binnenkort voor het eerst weer bij elkaar 
komt omte bespreken of en hoe er alsnog invulling gegeven kan worden aan het vieren van 
ons 100-jarig jubileum.   
 

2) Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering 26 november 2020 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen en worden akkoord bevonden.  
 

3) Ingekomen stukken en mededelingen 
Jubileum: de commissie komt volgende week bij elkaar en zal dan bekijken wat er nog mogelijk 
is in hun ogen dit jaar en eventueel volgend jaar. Als bestuur laten we dit aan hen over. Als er 
ontwikkelingen zijn zullen we dit kenbaar maken. 
Groene Club – energiescan: via KNVB scan gedaan van onze huidige situatie qua 
energieverbruik. Hier zijn een aantal adviezen uit voort gekomen en worden kort toegelicht:  

 48 TL-buizen beneden in gebouw vervangen levert besparing van €380,-/jaar op. 
Investering is €1.000,-, dus 3 jaar dan terug verdient; 

 Veldverlichting vervangen door LED-lampen is investering van ca. €17.000,-. Besparing 
is €840,- per jaar. Dus terugverdientijd is 14 jaar. Tevens kan de E-aansluiting verlaagd 
worden van 3x80A naar 3x63A. Hierbij is subsidie van ca. €5.000,- op van toepassing; 

 Ander advies was om de koeling anders in te delen waardoor op sommige momenten 
maar de helft ingeschakeld hoeft te worden. 

We gaan met de gemeente in overleg. Zelf kunnen we investering niet dragen. Besparen 
moeten we niet na laten. 
 

4) Financiële situatie 
Guus leidt dit onderwerp in en Bart neemt over. 
De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet helemaal duidelijk en daarom weten 
we niet exact hoe we er voor staan. Resultaat is niet vast te stellen of te voorspellen. De 
reguliere inkomsten zijn kantineopbrengsten, contributie, sponsoring en hiervan is alleen 
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contributie geïnd, ca. €13.000,-. Van de tegemoetkomingsregelingen van de overheid hebben 
we aanvragen uit gedaan en toezeggingen gekregen van TVL. Van gemeente hebben we een 
reductie in huur gekregen. Ook subsidie (€10.000,-) ontvangen van gemeente dat verdeeld 
moet worden onder de afdelingen van OMNI. Oud papier moet wel benoemd worden als een 
constante bron van inkomsten. NOW is regeling van overheid voor tegemoetkoming van salaris 
van personeel en daar hebben we voor kwartaal 4 van 2020 een uitkering uit gehad. Kortom 
een balans die een positief saldo laat zien maar waar nog onzekerheden in zitten zoals de 
subsidie en van de tegemoetkomingen moet nog vastgesteld worden of we daar daadwerkelijk 
recht op hebben. Vanaf 1-1-2021 zijn er geen mogelijkheden meer om beroep te doen op 
tegemoetkomingsregelingen omdat we bij de OMNI zijn. Hypotheek; uitstel gevraagd maar 
daar waren dermate voorwaarden aan verbonden dat Bart daar geen voordeel in zag voor 
uitstel van uiteindelijk 3 maanden. Bart vindt de financiële situatie van DEV zorgelijk.  
 
Dan komt hij tot het punt aanpassing contributiereglement, inning 2e ronde en opzeggen 
speelveld.  
We hebben ingestemd met contributiereglement en daar is uit voortgekomen dat er 
onduidelijkheid is ontstaan over bijdrage vanuit Grote Club Aktie. GCA is een manier om 
inkomsten te krijgen voor de club en is ook een activiteit van de club. Derhalve heeft hij 
gemeend deze activiteit te moeten toewijzen aan alle actieve leden van DEV en niet aan de 
passieve leden. Dus van toepassing op JO15 t/m senioren, stafleden en ereleden. Daar is 
weerstand op gekomen en Bart wil het thema ter discussie stellen. Hij wil het niet doordrukken 
en graag met achterban overleggen. Nu brengt het ca. €3.700,- op volgens de prognose. Jeugd 
JO7 t/m JO13 heeft ook bijdrage aan GCA en doet dit door verkopen van loten. Wat wordt 
verstaan onder actieve en passieve leden? Bart heeft gemeend alle leden die spelen en ook op 
andere wijze rol hebben bij club aan te zien als actieve leden. Passieve leden doen alleen 
geldelijke bijdrage aan club. Bart vraagt de vergadering om de mening van de leden. 
Loek Nijveld: zelf jeugdleider en lid jeugdcie. Ieder jaar lastig om vrijwilligers te krijgen voor 
teams. Als ze dan ook nog bijdrage moeten leveren om jeugdleider te zijn zal het dit alleen 
maar moeilijker maken. Jeugdleiders doen al genoeg voor vereniging. Bart snapt standpunt en 
onderkent dat vereniging niet kan bestaan zonder vrijwilligers. We moeten ze niet wegjagen 
hierdoor. 
Ton Reutelingsperger: geeft, mede namens hem, het woord aan Bèr Geurts die zijn standpunt 
verwoord: heeft lijst van contributiereglement geprint, sluit bij mening van Loek aan, verbaasd 
zich dat commissieleden bij GCA betrokken worden, hetzelfde geldt voor ereleden. Doel is om 
financieel rond te krijgen maar daar zijn ook andere oplossingen voor. Corona is belangrijkste 
reden en hier zal over gepraat moeten worden hoe het anders zou kunnen. Bart dankt Bèr en 
ook Loek voor hun bijdrage. 
Hij denkt dat er meer leden iets van vinden en stelt voor om toch iets met stemmen te doen. 
Het feit dat ereleden er wel in zitten is omdat hij van diverse ereleden de bereidheid heeft 
gekregen om wel de GCA-bijdrage te voldoen omdat ze geen contributie meer hoeven te 
voldoen als erelid. Dave meldt dat er leden zich via de chat melden en aangeven het met Bèr 
eens te zijn. 
Dave geeft Mario Valckx het woord: hij verbaast zich over het feit dat hij nu, nadat al 30 jaar 
niet meer speelt, weer als actief lid aangemerkt wordt. Ook ereleden hoeven volgens hem niet 
te betalen. Tenzij vrijwillig….. Blijkbaar keuze gemaakt om passieve leden die leider zijn voor 
GCA actief lid te maken.  
Bart vindt dat er heel veel scheefgroei zit in het contributiesysteem. Hij heeft getracht hier meer 
lijn in te krijgen. Als we deze koers willen veranderen dan moeten we dat doen. 
Guus wil stemmen om de mening te peilen. We besluiten dit door hand opsteken te doen en de 
uitslag is duidelijk. De methode van GCA-heffing moet herzien worden. 
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Guus: wij gaan er mee aan de slag en komen met nieuw voorstel. Bart: de GCA voor dit jaar, 
zoals die in de vorige ledenvergadering is besloten, is wel overwogen en was mogelijkheid om 
gelden voor vereniging te genereren. Hij heeft GCA als activiteit gezien. De termijn om loten te 
bestellen was gesloten toen besluit viel en daarom hebben leden geen loten gekregen. Dit zal 
gecorrigeerd worden bij volgende contributieronde door ze niet in rekening te brengen. 
Guus: het is duidelijk, we hebben duidelijke opdracht mee gekregen. 
 
Volgens het Bart is het te gevaarlijk om geen 2e contributieronde te doen of korting te geven. Er 
is te weinig zekerheid. Geen kantineopbrengsten. Ook sponsorinkomsten zijn vraagteken. Er is 
een gesprek geweest met de hoofdsponsor over zijn vergoeding voor het afgelopen en huidige 
seizoen. Hier is geen toezegging in gedaan. Allemaal onzekerheden over de inkomsten van 
DEV. Dus wil bestuur gewoon 2e contributieronde doen. Mocht blijken bij vaststelling van de 
jaarcijfers dat er een plus is dan wil het bestuur gaan kijken of er ruimte is voor compensatie. 
Dit zou dan in contributieronde van volgend seizoen kunnen gebeuren. 
 Guus meldt dat deze discussie ook speelt binnen de Venlose voetbalverenigingen. Het plan 
was om gezamenlijk op te trekken, maar dat bleek niet mogelijk. Eventuele compensatie pas in 
volgend seizoen. Verder merkt Bart op dat we onderdeel zij van de OMNI-verenigng en dat we 
willen voorkomen dat wij andere verenigingen te zwaar gaan belasten. 
 
Tot slot zegt Bart: compensatie van overheid die we gekregen hebben vanaf 21 maart 2020 tot 
en met 31-12-2020 zijn niet meer mogelijk voor Q1 en Q2 2021 omdat we onder OMNI vallen. 
Kortom kosten lopen door waarvoor geen compensatie te verkrijgen is. Kosten/omzetderving 
dit jaar worden vergeleken met kosten/omzetderving in dezelfde periode vorig jaar en toen 
bestond de OMNI nog niet en daarom kan geen vergoeding verkregen worden. We blijven 
onderzoeken of er toch nog mogelijkheden zijn, maar kans is klein.  
Dave heeft vraag van lid: hoe staan de andere afdelingen t.o.v. het innen van contributie op dit 
moment? Bart kan hier geen antwoord opgeven. Het nieuwe bestuur van OMNI moet ons 
informeren over situatie bij andere afdelingen. De penningmeester zal dit moeten doen maar 
deze is ook druk met de opstart van de OMNI volgens Bart. Aanvulling van Dave: bij andere 
afdelingen is structuur anders en daardoor ook een andere noodzaak. 
Bas van Giesen: wil reageren op reactie van Bart. Hij weet niet of de gesprekken daarover door 
de budgethouders zijn gevoerd maar hij zal zorgen dat de ‘2e contributieronde’ op de agenda 
komt. Bart bedankt Bas voor zijn inbreng. 
 
Het voornemen om de huur van een speelveld op te zeggen komt nu aan de orde. Volgens 
Bart zijn de ledenaantallen dermate gedaald dat het hier naar gekeken moet worden. Wij 
betalen ca. €3.000,- huur per jaar voor een speelveld. Het veld kan niet ingezet worden na 
opzeggen maar kan snel terug gebracht worden naar speelveld door gemeente. Exploitatie 
rond krijgen wordt steeds grotere uitdaging voor Bart en wil het derhalve voorleggen aan leden. 
Guus geeft nog korte toelichting waarom we dit voorleggen. Er zijn 2 reacties: 
Ton Reutelingsperger: stel dat we na een jaar weer voldoende bij kas zijn kan het dan weer 
gebruikt worden? Ja, dat kan. Guus: veld wordt tijdelijk stilgelegd, wordt niet omgeploegd, men 
laat het niet verwilderen. Mag niet frequent gebruikt worden. 
Loek Nijveld: vraagt zich af of we niet in knoei komen met jeugdteams die gezamenlijk thuis 
spelen op zaterdag. We laten deze teams zoveel mogelijk op hetzelfde sportpark spelen om 
mekaar uit te kunnen helpen. Als we deze keuze maken wordt dit lastiger. Bart: zeker bekijken 
of het technisch mogelijk is. We zijn gegroeid, maar ook bij minder leden, hier zeker naar 
kijken. Het moet niet zo zijn omdat we het hebben, we het in stand moeten houden. Kijken naar 
verdeling teams over sportparken. Samen dit bekijken. Is het verantwoord dit zo te blijven 
doen. Bart wil niet aan sport en spel komen. Zijn doel is het bewaken van het financieel 
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huishoudboekje. Dave ter aanvulling: zo meteen inzage in het aantal teams dat we volgend jaar 
bij de jeugd hebben. Dit moeten we meenemen. 
Nog 2 reacties van leden: 
Theo van Well: geen vraag, aantal zaken ter overweging: voetbal is een spel met veld en een 
bal! Een trainingsveld en een speelveld overhouden, een speelveld waarop zaterdag 4 
wedstrijden zijn gespeeld, op zondagmorgen 2x wordt gespeeld. Hoe ziet dit veld er dan uit op 
zondagmiddag om 14.30 uur? Zeker in de mindere maanden van het jaar. Wat is de kwaliteit 
dan van dit veld? 
Andere overweging: accommodatie gebouwd met bepaalde insteek. In verleden berekeningen 
gemaakt over kantine-inkomsten, hoeveel mensen op sportpark. We hebben 6 kleedlokalen, 2 
scheidsrechterslokalen, 2 speelvelden en Theo denkt dat onderhandelingspositie van DEV bij 
eventuele samenwerking in de toekomst erg slecht wordt als je nog maar een speelveld hebt 
en een trainingsveld. Dit ter overweging. Dave dankt voor de bijdrage. 
Gianno van Well: geen vraag over veldkwaliteit maar ook over dat wat in vorige vergadering 
werd gezegd over opzeggen van veld: gemeente had aangegeven hier even mee te wachten 
want er kwam nog wat aan. Wat is dit precies? Volgens Guus is nog niets concreets uit 
gekomen. De verantwoordelijke van gemeente is ziek op dit moment. Als bestuur vonden we 
dat we dit even ter sprake moeten brengen. Veld kan snel weer in gebruik worden genomen. 
We willen toch even mening peilen.  
Dave: in gesprek met gemeente kunnen we meenemen dat het veld intensiever behandeld 
wordt om kwaliteit van veld te waarborgen. Bart komt terug op zijn uitspraak van eerder over 
huur: gemeente betaald ca. €6.000,- en wij betalen ca. €3.000,-. Totale onderhoudskosten van 
een veld zijn ca. €9.000,-. Tendens is dat huren ophoog gaan. 
Bart snapt aangereikte overwegingen. Maar wil ik iedereen laten nadenken hoe we dit 
huishoudboekje op orde houden.  
Dave: eerder vraag gehad om financieel inzicht te krijgen in cijfers? Bart geeft aan dat op dit 
moment nog geen gedetailleerd beeld gepresenteerd kan worden over het mogelijke resultaat 
versus de begroting. Er zijn o.a. nog te veel onduidelijkheden over de vergoedingen van de 
overheid en hoe de rest van het seizoen gaat lopen. Maar de vooruitzichten zijn niet positief.  
Guus bedankt Bart voor de bijdrage. 
 

5) OMNI-vereniging Arcen 

Guus introduceert Erwin Achten die namens OMNI-vereniging Arcen een presentatie zal houden 
waarin een toelichting wordt gegeven op de plannen van de OMNI en wat de leden van DEV 
daarin kunnen helpen. 
Erwin laat een organogram zien met daarin het bestuur, de afdelingen en de mogelijke 
commissies die actief gaan worden. Het bestuur bestaat uit Bas van Giesen (secretaris), Gonny 
Reivers (penningmeester), Stefan Hermans (bestuurslid) en Erwin Achten (bestuurslid). Nog geen 
voorzitter in bestuur, hier wordt naar gezocht. Vanuit gemeente ondersteuning van Debby de 
Wilde en Henry Elbersen (medewerker gemeente Venlo en inwoner Arcen) heeft zicht bereidt 
getoond te ondersteunen. 
 
De OMNI-vereniging heeft het volgende plan van aanpak: 

• Opzetten overkoepelende commissies en/of werkgroepen 
• Ledenadministratie 
• Overlegvormen 

Bewust gekozen om niet al te veel onderwerpen tegelijk op te pakken.  
 
Opzetten overkoepelende commissies en werkgroepen: 
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 Commissie financiën; o.l.v. Gonny Reivers, namens DEV: Bart Lamers, al enige 
afstemsessies geweest, budgethouders kunnen facturen verwerken in inboekprogramma, 
bezig met openen OMNI-bankrekeningen en daarna omzetten, omzetten verzekeringen, 
contracten omzetten; 

 Werkgroep Sponsors; o.l.v. Erwin Achten, namens DEV Wil Groot, 18 maart 1e bijeenkomst 
geweest, plan van aanpak gepresenteerd met doel opstellen sponsorplan, iedere maand een 
bijeenkomst, einde jaar sponsorplan gereed. Werkgroep houd daarna op te bestaan en er zal 
een sponsorcommissie worden gevormd; 
Vraag van Dave Drissen: je benoemt wie er vanuit DEV deelneemt in commissie of 
werkgroep. Ik neem aan dat er ook vanuit andere afdelingen deelnemers zijn. Ja, dit wordt 
bevestigd door Erwin. Het is gelukt om ook vanuit de andere afdelingen leden te laten 
deelnemen in de commissies of werkgroepen. 

 Werkgroepen Activiteiten; o.l.v. Debby de Wilde, namens DEV Kees Labrijn, inventarisatie 
van activiteiten, bemensen van activiteiten, bekijken nut en noodzaak vormen van commissie, 
Werkgroep nog niet opgestart; 

 Werkgroep Communicatie; o.l.v. Bas van Giesen / Stefan Hermans, namens DEV Bram 
Wennekers en John Schinck, 16 maart brainstormavond georganiseerd, prioriteit bepaald, 
eerst oppakken: nieuwsbrief, website en social media, bekijken nut en noodzaak vormen 
commissie. Erwin laat website in concept zien; 

 Werkgroep Veiligheid; o.l.v. Stefan Hermans, namens DEV Guus Muijres, opzetten/revisie 
van protocol Veilig Sportklimaat, vertrouwenscontactpersonen, VOG’s, ondersteuning vanuit 
gemeente Venlo Bert Jansen, plan van aanpak i.o.m. gemeente is gereed, nut en noodzaak 
commissie. Binnenkort opstart als deelnemers vanuit alle afdelingen aangegeven zijn. 

 
Ledenadministratie: 
Voorstel gedaan vanuit OMNI-vereniging voor pakket en werkwijze. Betrokkenheid vanuit DEV door 
Desiree Hoppenbrouwers, Bart Lamers en John Schinck. In april presentatie aan 4 afdelingen. 
Bepalen van nut en noodzaak werkgroep/commissie. 
 
Overlegvormen: 
Voorkomen vergadercultuur, wel zorgen voor goede afstemming. 

• Overleg afdelingsbesturen: OMNI-bestuur apart met ieder Afdelingsbestuur, frequentie 
incidenteel en face to face; 

• Overleg met voorzitters: OMNI-bestuur met 4 afdelingsvoorzitters, frequentie eenmaal per 
kwartaal; 

• Secretaris Overleg: Secretaris OMNI met secretaris/vertegenwoordiger afdeling, frequentie 
eenmaal per kwartaal; 

• Vertrouwenspersonen Overleg: Bestuurslid OMNI (Stefan) met de vertrouwenspersonen. 
Frequentie minimaal tweemaal per jaar. Adhoc bij voorkomende calamiteiten.   

 
Laatste punt van presentatie: Wat verwachten wij van jullie? 
 Vooral doorgaan met wat jullie bij DEV-Arcen al jaren doen, je bezig houden met alles wat met 

jullie sport te maken heeft; 
 Ideeën en/of suggesties aandragen via Afdelingsbestuur of rechtstreeks bij OMNI; 
 Op vraag invulling geven aan werkgroepen, activiteiten; 
 Langzaam maar zeker overschakelen naar het OMNI denken in plaats van alleen je eigen 

afdeling; 
 Blijf je inzetten als vrijwilliger van je eigen afdeling, spoeling is nog steeds dun. De vereniging 

is van en voor jullie, samen moeten we de verenging runnen; 
 Als laatste: als je zelf geïnteresseerd bent in rol van voorzitter OMNI of kent iemand…GRAAG 
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Dit is einde van presentatie. Er zijn geen vragen. Erwin roept op tot melden bij ideeën/suggesties. 
Guus dankt Erwin voor duidelijk verhaal. Hij haalt aan dat er gevolleybald gaat worden op ons 
sportpark omdat men nog steeds niet binnen mag spelen.  

 

6) Stand van zaken samenwerking RKDSO/IVO 
We gaan verder met dit agendapunt en Dave Drissen krijgt woord van Guus. 
Aan hand van 2 slides geeft Dave een beschrijving van de huidige situatie. 
Allereerst de Dames en Meiden: samenwerking met EWC, Resia, RKDSO en IVO onder de 
naam MDOC (MaasDorpenOostCombinatie). Ook daar nu geen voetbal. Weinig trainingen 
gehad. 
Nu aan het bekijken om beleidsplan voor komende jaren concreter te maken: hoe is de 
samenwerking en hoe kunnen we dit nog beter doen. We kijken naar samenstelling van 
organisatie, met name naar trainer. Op dit moment doet hij het goed, iedereen tevreden. 
Natuurlijk niet voor altijd deze trainer. Ook kijken we naar de kosten van deze trainer met de 
andere verenigingen. Beleid niet bepalen aan hand van een trainer. Hier hoort ook de 
vergoeding voor de trainer bij. Technische commissie werkt aan organisatie-concept: leiders en 
coaches. Op dit moment verschillende elftallen aan het voetballen, goed bezet maar vanuit TC 
wil men graag ook vertegenwoordiging vanuit DEV. Als iemand zich geroepen voelt om zitting 
te nemen in TC namens DEV dan graag! 
We kijken ook naar financiële situatie, dat doen de penningmeesters, waarbij gekeken wordt 
om nog specifieker de kosten te verdelen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.  
Binnenkort kijken we naar hoe het nieuwe seizoen er uit moet komen te zien. Wie blijft en wie 
komt er bij. Er is vraag naar de oprichting van een meidenteam O13. Nu 17 meiden van O13 
waarbij we wel de standaardjeugdelftallen in stand willen laten komend seizoen. Dave meldt  
dat er ca. 100 meiden en dames die in teams spelen, of anderszins actief zijn bij het dames- en 
meidenvoetbal van MDOC. 
 
Bij de jeugd hebben we in de samenwerking met DSO 96 spelers waarbij niet meegeteld de 
spelers die overgaan naar de senioren. De weergave op de 2e slide laat de verdeling per 
leeftijdscategorie zien. Dit is nog de uiteindelijke samenstelling. Waarbij nog in acht moet 
worden genomen dat hier ook een belangrijk deel naar MO13 zou gaan. Conclusie is dat we 
niet breed zitten in de jeugdspelers, komend jaar lukt nog, maar het ligt dus voor de hand om 
verdere samenwerking te zoeken. In vorige vergaderingen al over gespreken en daar zou IVO 
voor in aanmerking komen. Definitieve aantallen binnenkort bekend en dan op basis daarvan 
het gesprek aan gaan met andere verenigingen om ons heen en dan met name IVO. 
Vraag van Roel Verberkt: geeft aan dat het misschien vreemd is dat hij dit aandraagt als 
betaald trainer van DEV maar de dames spelen op niveau waarbij een betaalde trainer niet 
nodig is. Dus als we spreken over kosten besparen is het misschien raadzaam om daar naar te 
kijken. De dames zijn tevreden over de trainer maar is het nodig? Dave vindt de opmerking fair 
en beaamt dat we dit juist onder de loep aan het nemen zijn. Er is destijds bewust gekozen 
voor deze aanpak en trainer en dat is nu onderwerp van discussie.  
Mike Valckx: we hebben het over de samenwerking met IVO. Wanneer is dit al aan de orde? 
Komend seizoen of later. Dave: kan aan de orde zijn als we kiezen voor het opzetten van het 
meidenteam O13. Dan zou je al kunnen denken aan een samenwerking bij een elftal. Daar 
waar bij ons de hoogste pijn ligt. Mike: in oudere jeugd, kans op nieuwe leden klein, op 
trainingsavond bij O19 8 spelers terwijl team uit 14 spelers bestaat en dat is voor trainer niet 
leuk. Zou een groter aantal mogelijk zijn bij een samenwerking op de training? Dave proeft een 
beetje de eigen ervaring uit de opmerking. Dat is prima! Precies dat zijn we aan het bekijken. 
We willen blijven voetballen en aanbieden aan de jeugd. 
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Guus: bij deze aantallen 6 of 7 jeugdteams volgend seizoen die spelen op de beiden 
sportparken. Hij bedankt Dave voor de inbreng. 
De aantallen zien er niet rooskleurig uit volgens Guus, dus we kijken ook naar andere 
categorieën zoals dames- en meidenvoetbal, wandelvoetbal en veteranen. 
 

7) ‘Samen naar de 102’ 
Guus bespreekt een aantal onderwerpen: 

 Corona: beheerst ons leven, beste van hopen, zorgen dat we niet ziek worden. 
Vereniging op de rails houden; 

 Vereniging: als club gaan we ons voorbereiden op komend seizoen. Doel zal zijn om 
alle commissies bezet te houden om de dingen te kunnen blijven doen; 

 Voetbal: beperkingen, mocht er ruimte komen dan hier op inspelen. In welke vorm dan 
ook toernooien organiseren voor jeugd en senioren. Onderhoud van velden bespreken 
met gemeente; 

 Jeugd/Dames en meiden voetbal: hier al eerder over gesproken; 

 OMNI-vereniging: ook besproken. 
 

Kernwoorden: betrokkenheid, vrijwilligers, creativiteit, doorzetten. Die woorden geven aan wat 
nodig is om te kunnen blijven doen wat we graag doen. 
 
Dan komt Guus bij het punt van de vacatures zoals we die nu hebben bij de club. In verleden 
hebben we dit vaak opgelost door mensen persoonlijk te vragen als er iets speelde maar nu 
willen we dit meer kenbaar gaan maken door hier te benoemen en te publiceren op onze 
website. Vacant zijn of gaan worden in willekeurige volgorde: 
 Clubhuiscommissie, beheerder clubhuis: Jan Derks en Theo van Well gaan stoppen, we 

zoeken vervanging. Jan en Theo bedankt voor inzet; 
 Commissielid Damesvoetbal Technische zaken: inbreng vanuit DEV gewenst; 
 Secretaris jeugdcommissie: ondersteuning bij praktische zaken; 
 Coördinator Oud Papier: vergt niet veel tijd; 
 Verzorger selectie: verloopt nog moeizaam, veel mensen al gevraagd; 
 Assistent wedstrijdsecretaris jeugd en senioren: ondersteuning voor Vincent Braam, met 

name telefoondienst; 
 Beheerder website: Sander Ketels stopt. Ook dank voor inzet; 
 Medewerker financiële administratie: ondersteuning van penningmeester; 
 Bestuurslid: ondersteuning van overige bestuursleden; 
 Leden onderhoudscommissie: bereiken een leeftijd waarbij nieuwe mensen welkom zijn. 

 
‘We want you’ maar ook ‘we need you’ allemaal met als doel te kunnen blijven voetballen op 
ons mooie sportpark. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen vanuit de vergadering.  
Guus sluit dit onderwerp af met nog even te aan te halen dat we nu een vergelijkbare fase 
hebben als een aantal jaren geleden en doet een oproep aan de leden om op te staan en een 
taak voor de vereniging op zicht te nemen. 

 

8) Rondvraag 
Hans Reutelingsperger: veel over financiën, logisch door situatie waarin we nu verkeren. Dikke 
pech doordat we nu een OMNI zijn en geen aanspraak meer kunnen maken op vergoedingen. 
De gemeente stimuleert de OMNI. Wil de gemeente niet meedenken in deze fase want het kan 
niet zo zijn dat door de vorming van de OMNI er geen COVID-gelden meer naar en DEV en 
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TCA komen. Is hier al met gemeente over gepraat? Guus: speelt ook bij andere verenigingen. 
Nog niet met Venlo over gehad. Staat op agenda bij OMNI. Overheid is streng in deze en 
daarom nog de terughoudendheid bij de toegezegde vergoedingen. Mogen we die blijven 
houden? 
Hans Reutelingsperger: nadenken over fusie met DSO of IVO. Hoe staat het daarmee? Guus: 
regelmatig overleg met DSO. Zij willen voorlopig zelfstandig blijven met senioren. 
Aanvulling van Bart Lamers op 1e vraag van Hans: contact geweest met gemeente Venlo over 
niet toewijzen subsidie op grond van eigen vermogen. Wij hebben eigen kantine en zijn daarom 
vermogend volgens gemeente en komen daardoor niet in aanmerking voor subsidie. Kantine is 
geen liquiditeit dus daar kun je niks mee. DEV is te rijk om in aanmerking te komen voor 
subsidie. Gesprekken zijn gaande maar erg hoopvol zijn ze niet. Met komst van OMNI hebben 
we een subsidie van 10.000,- voor de afdelingen al gekregen die we nog moeten verdelen 
volgens een bepaalde verdeelsleutel. Andere jaren kregen we € 1.900,- tot € 2.000,- subsidie 
voor de jeugd plus €500,- startsubsidie. Bart maakt inschatting en als we 3 tot € 3.500,- uit 
huidige pot krijgen hebben we toch maximaal € 1.000,- meer subsidie gekregen. Hij hoopt dat 
er nog gesprekken komen over een stimulering voor DEV. 
 
Er zijn verder geen vragen.  

  
9) Afsluiting 

Guus sluit de vergadering en dankt de deelnemers voor hun inbreng. Op deze wijze vergaderen 
is wel handig stelt hij, je kunt eenvoudig en snel een vergadering beleggen. Niet optimaal voor 
sfeer, wel handige weg om te communiceren. Nogmaals dank aan de deelnemers. 
Einde vergadering 21.55 uur. 


