Verslag jaarvergadering sv Nevelo
Maandag 19-12-2017
Aanvang 20.00 uur
1. Opening
De voorzitter (Marc Damen) opent de vergadering.
2. Mededelingen
Afmeldingen.
 De voorzitter meldt dat er afmeldingen zijn en dat deze bij het DB bekend zijn.
 Er is geen 2e selectie-team.
 Rob van Grinsven verlengt zijn contract niet.
3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 18 december 2015.
De voorzitter geeft aan dat de notulen op de Nevelo-site zijn gepubliceerd. Hij vraagt of er naar
aanleiding van de notulen op tekst en inhoud nog vragen of aanpassingen zijn.
Deze notulen worden akkoord bevonden.
4. Jaaroverzicht secretaris(Johan Frederiks)
Organogram
Er hebben zich in het Dagelijks Bestuur geen wijzigingen voorgedaan. De Commissie PR heeft op
dit moment een vacature
Commissie bouw
Geen specifieke mededelingen
Commissie veld/ materialenbeheer Nieuwe ballen:
Start seizoen 2017-2018 opnieuw aanschaf van nieuwe ballen.
Aandachtspunt:
Elk jaar terugkerend probleem is de omgang met materialen. Hierdoor blijft de post materialen een
grote kostenpost voor onze vereniging. We blijven er op hameren dat de omgang met de
materialen veel meer aandacht van iedereen vraagt dan het tot nu toe krijgt. Blijf elkaar corrigeren
als je ziet dat anderen niet correct met materialen omgaan, dit blijft een verantwoordelijkheid van
ons allen.
Staat velden:
We belasten het hoofdveld minder daardoor verkeert het hoofdveld in een redelijke staat. Dit geldt
ook voor de overige velden.

Commissie G-voetbal
Resultaten:
Ons G-team heeft een zwaar seizoen achter de rug. Men was in een zware klasse ingedeeld.
Daarop is het verzoek ingediend om voor het nieuwe seizoen lager ingedeeld te worden. Dit is
gehonoreerd.
Er hebben zich enkele wisselingen voorgedaan in de selectie van dit team.
Begeleidende staf:
Ook dit jaar beschikt het G-team weer over een flink aantal vrijwilligers. Zij worden gedurende het
seizoen getraind en begeleidt door maar liefst een groep van 8 vrijwilligers.
Wekelijks zorgen zij voor een op maat gesneden training, begeleiding op wedstijddagen en de
welbekende 3e helft.
Commissie seniorzaken
Selectie:
De technische staf voor de selectie bestaat uit Rob van Grinsven en Toon Pennings. Willeke vd
Mierde en Karin Vermeulen bleven ook bij de staf.
Nevelo 1 eindigde netjes in de middenmoot. Op dit moment zit het helaas niet mee. We hopen
toch klasse behoud alsnog gerealiseerd wordt.
Overige senioren:
Er was 1 kampioenselftal te bespeuren bij de overige senioren. Dit was Nevelo 5. Zij wisten op het
einde van het seizoen dit kampioenschap binnen te slepen.
Overige teams behaalden wisselende resultaten
Aantal senioren:
SV Nevelo heeft nu nog 7 seniorenteams op zondag en 1 team op zaterdag.
Scheidsrechters:
Onze clubscheidsrechters maken het mogelijk dat er elke week weer gevoetbald kon worden.
Soms met ondersteuning van het inhuren van een scheidsrechter van buitenaf.
Terreinmeesters:
Afgelopen seizoen en ook het huidige seizoen is er een schema opgesteld voor het
terreinmeesterschap. Alle seniorenelftallen vaardigen om de beurt 2 leden af om in het weekend 1
dagdeel terreinmeester te zijn.
Commissie activiteiten
Derde helft:
Deze worden gedurende het seizoen georganiseerd. Dit is telkens weer een ware happening. De
derde helft heeft de eerste alweer achter de rug na de wedstrijd van Nevelo-Jong Brabant.
Vrijwilligersavond:
Deze was geslaagd met een zeer leuke pubquiz
Carnaval:
D’n Aftrap is het begin van het carnaval.
Seizoensafsluiting:
Ook de afsluitingsdag van het seizoen 2018 werd opnieuw gehouden.
Hindernisbanen, 7x7 voetbal, spelletjes, ouder/kind wedstrijden, vrouwenteams, alles was er voor
jong en oud, Nevelo- maar ook niet-Nevelo leden namen deel.
Na de activiteiten werd de BBQ ontstoken en de frietkar geopend. De avond zette zich voort tot in
de laatste uurtjes met een aantal dj’s.Het was een goed bezochte avond waar de welbekende quiz
“de Donkse Derby” werd gespeeld.
Commissie PR
Hier is nog steeds een vacature.

Overig zaken
Ledenaantal:
Het leden aantal is stabiel.
Sponsoring:
De sponsordeal met Intersport Oisterwijk is nog steeds van kracht. De bedoeling is dat kleding bij
Intersport wordt besteld. Het gewenste effect is dat Nevelo voor de buitenwereld een herkenbare
unanieme uitstraling krijgt. Dit zie je bij de jeugd al terug.
Supportersclub:
Deze zijn helaas gestopt.
Wie de jeugd heeft…..
Het jaaroverzicht sluiten we af met een jeugdfoto van enige tijd geleden. Daarmee wordt
aangetoond: Wie de jeugd heeft….., een mooi moment om het woord te geven aan de

Jeugdcommissie voor hun jaar verslag.

5. Jaaroverzicht jeugdafdeling
Jaarverslag seizoen 2017-2018 jeugdafdeling SV Nevelo door Bart van Iersel
Jaarverslag jeugd Nevelo 2017-2018
Sportieve resultaten
Jongens
Junioren
Afgelopen seizoen bestond onze oudste jeugd uit 2 JO19-elftallen, 1 JO17-elftal en 2 JO15-elftallen.
Zowel de JO19-1 als de JO17-1 kenden een sportief teleurstellend seizoen met een laatste plaats in
de competitie. De JO15-1 kende daarentegen een beter seizoen door op de vijfde plaats te eindigen in
de 2e klasse. De andere elftallen kenden een stabiel seizoen en finishten in de middenmoot.
Pupillen
Vorig seizoen kenden we bij de pupillen 2 JO13-elftallen, 4 JO11-elftallen en 4 JO9-elftallen. De JO131 wist een plaats in de middenmoot te bemachtigen. Verder wist de JO11-1 het kampioenschap
binnen te slepen in hun competitie.
Mini’s
We zijn de competitie begonnen met 3 teams. In totaal 20 kids. In de winterstop is 1 team (dit was
Nevelo mini’s 1) doorgeschoven om Nevelo F4 te worden.
Na de winterstop zijn we met 2 elftallen verder gegaan
Meiden
Junioren
Vorig seizoen kenden we een meisjesafdeling bestaande uit een MO15 en een MO17. Voor de MO15
was het een beginjaar met een hoop nieuwe meiden bij de club. De MO17 daarentegen draaide een
uitstekend seizoen en werd al in het najaar kampioen in hun competitie en promoveerde!
Aan het einde van afgelopen seizoen is de meidenafdeling fors uitgebreid tot inmiddels vier teams
binnen onze club. Door goed werk van onder meer de heren Middelhof zijn we ondertussen de club
met de grootste meidenafdeling in de nabije omgeving!
Activiteiten
Afgelopen jaar stond ook weer in het teken van verschillende activiteiten. Zo werden traditioneel weer
het zaalvoetbaltoernooi met de kerst en het indoorsoccer toernooi georganiseerd, maar was er ook
plaats voor nieuwe activiteiten voor de jeugd zoals het FIFA-toernooi in april.

Tevens waren er ook weer genoeg internationale activiteiten voor de jeugd. Zo werden in april 3
Engelse teams en een Belgisch team ontvangen om vriendschappelijke wedstrijden af te werken.
Maar ook andersom was het afgelopen jaar van toepassing: zowel de JO17 als de MO17 gingen op
avontuur en werkten respectievelijk net voor en over de Duitse grens een toernooi af.
Het hoogtepunt van de internationale betrekkingen was natuurlijk weer het thuistoernooi dat werd
georganiseerd door toernooidirecteur Maikel Verhagen.
Hij presteerde het om maar liefst 9 toernooien te organiseren voor jongens en meiden in vijf
toernooidagen. Met in totaal 92 elftallen uit 9 verschillende landen (waaronder voor het eerst
Schotland en Wit-Rusland) was het de grootste opkomst ooit. 100% opkomst (zoals het hoort).
In Juni 2018 wordt dit uitgebreid en hebben we 12 toernooien met 120 teams in totaal. Tot nu toe 110
inschrijvingen en reserveringen uit 11 verschillende landen (waaronder Noord-Ierland en zelfs
Kosovo).
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft afgelopen zomer afscheid genomen van één van haar meest prominente
leden. Na meer dan 20 jaar gaf Ed Appeldoorn het stokje door. Wij bedanken Ed op deze plaats in het
bijzonder voor zijn tomeloze inzet gedurende al deze jaren voor de jeugd van ons cluppie! (Graag een
hartelijk applaus!)
Ook zijn er enkele nieuwe namen toegetreden tot de jeugdcommissie. Zo werd Maurice van den
Oetelaar coördinator van de JO8 en JO9, werd Joris van der Meer ondersteunend lid en trad Dion
Dankers aan als technisch voorzitter van de commissie.
6. Verslag penningmeester(Rien Pijnenburg)
De penningmeester Rien Pijnenburg geeft aan dat het financiële overzicht van het seizoen 20162017 voor de vergadering ter inzage ligt. Het seizoen is afgesloten met een positief resultaat.
Dit wordt veroorzaakt:
 Een stijging van de brutomarge op omzet horeca deel.
 De 4–jaars sponsorbijdrage van de drankenhandel
 Daling huuropbrengsten per medio dit seizoen, dus slechts helft van structureel effect.
7. Verslag kascontrole
De kascontrole is uitgevoerd door Bert vd Meer en Karin Vermeulen. Bert vd Meer deelt namens
de kascontrolecommissie mee dat op 11 december 20167de kas/administratie van de
voetbalvereniging SV Nevelo gecontroleerd en in orde bevonden is. Het geheel was keurig
verzorgd en vastgelegd.
Het financiële verslag over het seizoen 2016-2017 is dan ook door de kascontrole-commissie
akkoord bevonden.
8. Verkiezing kascontrolecommissie.
De penningmeester geeft aan dat Bert van de Meer aftreedt. Karin Vermeulen blijft aan en gaat
haar tweede en laatste periode in. Tom Strijbosch wordt van reserve voor de eerste maal als lid
toegevoegd aan de kascontrolecommissie. Er ontstaat dus een vacature voor een reserve lid voor
de kascontrolecommissie 2017-2018.
Deze reserve treedt na het seizoen 2017-2018 voor twee jaar toe tot de kascontrole commissie.
Willem Derksen is bereid deze taak op zich te nemen.

9. Stand van zaken Fusie & Rondvraag
De voorzitter geeft de strand van zaken aan mbt de mogelijke fusie. De 3 verenigingen overleggen
met grote regelmaat. Daarbij komen ook nog eens de overleggen met de Gemeente Oisterwijk bij.
Het is kortom een ingrijpend en tijdrovend verhaal. De uitleg geeft bij de aanwezige direct vragen
op. Daarom wordt besloten om hier de rondvraag & de beantwoording aan toe te voegen.
Leo vd Zwan: Hij vraagt of er al toezeggingen zijn vanuit de gemeente.
DB: Wij ontvingen op 23 mei 2017 een brief met toezegging van de gemeente. Daarin geven zij
aan de hypothecaire schulden over te nemen en een aanvulling op een eventueel exploitatietekort
te geven.
Mart vd Nieuwenhuizen: Er is onduidelijkheid mbt de huur.
DB: De kadernotitie is leidend. Daar moet het binnen passen.
Ton Tolboom: Wat is de streefdatum van de fusie?
DB: Dit is 01-07-2019.
Mart vd Nieuwenhuizen: Wat doen we met ons geld?
DB: Dit brengen we in in de nieuwe fusieclub.
Algemeen: Problematiek selectie:
DB: Dit is een zorg voor iedereen. Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt. Daarbij wordt
een beroep gedaan op iedereen. De stelling dat er als er geen 1ste is er geen bestaansrecht is, is
niet juist.
Bart Hoezen jr.: Waarom geen nieuwe ballen?
DB: De inventarisatie is leidend. Als daar uit voortkomt dat er nieuweballen nodig zijn dan komen
deze.
Bart van Iersel: Hij geeft aan dat er niet in hokjes gedacht moet worden. We moeten met z’n allen
voor de fusie gaan.
Ties Kosters: Hij vraagt of er een kledingfonds komt?
DB: Dit is tijdens de stemming op 05-09-2017 al genoteerd. Dit wordt meegenomen in het proces
van de fusie.
Het DB sluit daarop de vergadering en biedt iedereen een consumptie aan.
10. Sluiting

