
NOTULEN VAN DE 90e  JAARVERGADERING VAN V.V. HERPINIA, GEHOUDEN OP  
25 OKTOBER 2018, IN CLUBHUIS ”DE PLOEG”, OP SPORTPARK DE WILGENDAAL. 
 
 
 
Opening:  
 
De jaarvergadering wordt geopend door waarnemend voorzitter Ad v.d. Velden en hij heet 
alle aanwezige leden van Herpinia namens het bestuur van harte welkom op deze 90e 
jaarvergadering. Naast de bestuursleden zijn op de ledenvergadering nog 46 personen 
aanwezig 
 
Openingswoord 
  
Allemaal van harte welkom op de 90e algemene ledenvergadering van onze vereniging. We 
hebben voor vanavond afmeldingen ontvangen van de volgende leden: Theo van Casteren, 
Theo Vogels, Harrie van Vugt. 
Welkom op de avond van het jaar om nog eens terug te kijken op het afgelopen seizoen en 
vooral ook te kijken naar de toekomst van onze vereniging. 
Vol trots kijken we terug op het geslaagde feestweekend waarin wij ons 90-jarig jubileum 
hebben gevierd. Drie dagen feest met Herpen en Herpinia. Veel dank gaat uit naar de 
vrijwilligers die dit feest tot een succes hebben gemaakt. Een speciaal woord van dank zijn 
we verschuldigd aan William Peters, die met zijn team de basis heeft neergezet voor dit 
fantastische weekend. Ook onze dank aan de hoofdsponsor  en sponsoren die op hun wijze 
een bijdrage geleverd hebben aan het jubileum. Voor ons als bestuur is dit feestweekend 
een extra stimulans om vol enthousiasme door te gaan. We zien dat Herpinia nog steeds 
enorm leeft binnen onze gemeenschap en dat moeten we zo zien te houden. 
Als we terugkijken op het afgelopen seizoen, kijken we terug op een jaar met sportieve 
hoogtepunten, maar zeker ook mindere zaken. Ons eerste en tweede wisten beiden de 
nacompetitie te bereiken. Ons vijfde elftal werd kampioen. Ook binnen de jeugd hebben we 
weer enkele kampioenen mogen begroeten. Trots konden we ook zijn op het feit dat we 
wederom damesvoetbal binnen onze vereniging hebben. Minder trots mochten we zijn op het 
feit dat we wedstrijden hebben moeten afgelasten vanwege gebrek aan spelers binnen 
sommige teams. Ook het grote aantal gele en rode kaarten van afgelopen seizoen mogen 
we in deze categorie noemen. 
Ook organisatorisch en qua accommodatie is er het nodige gebeurd gedurende afgelopen 
seizoen. 

- We hebben ons clubhuis voorzien van een nieuwe alarminstallatie en ook een Ziggo 

kabel aangelegd. 

- Onze energiemaatregelen zijn allemaal afgerond. 

- We hebben Stichting Beheer Sportpark Wilgendaal opgericht, om op een 

verantwoorde manier het onderhoud van ons sportpark over te nemen van de 

gemeente. 

- We hebben ervoor gezorgd dat ook Herpinia voldoet aan de nieuwe 

privacywetgeving. 

- Qua organisatie hebben we ook de nodige stappen kunnen zetten. 

o Een nieuwe structuur van het hoofdbestuur. Hierop komen we later nogmaals 

terug. 

o We hebben drie kandidaten gevonden om ons bestuur weer compleet te 

krijgen. 

o Commissies als de sponsorcommissie en de jeugdcommissie hebben veel 

nieuw bloed erbij gekregen. 

- Daarnaast kunnen we terugkijken op fantastische evenementen als ons tentenkamp 

en het reeds eerdergenoemde jubileum. 
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Hebben we alles bereikt wat we wilden bereiken? Nee beslist niet. Dit seizoen willen we dan 
ook verder gaan met de ontwikkeling van onze organisatie en accommodatie.  We willen het 
volgende gaan aanpakken: 

- Aanpassing materialen ruimte, inclusief nieuwe wijze uitgifte 

- Aanpassing kantine. 

- Oprichting klussenploeg voor diverse werkzaamheden op ons sportpark. 

- Extra focus op communicatie en uitbreiding van ons vrijwilligersgilde. 

Speciale vermelding verdient ook beslist de teleurstelling die we hebben moeten verwerken 
vanwege het feit dat de school niet zal worden verplaatst naar ons sportpark. VIP, School en 
Herpinia waren allen overtuigd dat het enorm goed voor ons en Herpen zou zijn als de 
plannen konden worden verwezenlijkt. We hebben hier dan ook veel tijd in gestoken met zijn 
allen. Helaas bleek dit allemaal te vergeefs te zijn geweest. Het feit dat een reeds jaren 
bekende gasleiding naar jaren van onderzoek en voorbereiding als reden wordt genoemd 
heeft onze teleurstelling aanzienlijk verhoogd. De samenwerking met VIP gaat een vervolg 
krijgen. We gaan samen een herinrichtingsplan van de accommodatie maken en daar een 
financieel plaatje bijmaken. Grote vraag is de bijdrage van de gemeente Oss. We hopen voor 
eind 2018 een plan gereed te hebben die we kunnen bespreken met de gemeente. 
Echter we blijven met zijn allen vertrouwen houden in een lange en gezonde toekomst voor 
Herpinia. We gaan op weg naar de magische 100. Een weg, die beslist vol uitdagingen zal 
zitten. Ook op sportief gebied. We hebben hier ieders hulp en medewerking meer dan nodig. 
Enkel dan kunnen wij nog lang bestaan voor ons plezier. 
Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik jullie nogmaals allemaal van harte 
welkom.” 
 
Met deze woorden heet waarnemend voorzitter Ad v.d. Velden aan het einde van zijn 
openingswoord, mede namens de overige bestuursleden, iedereen nogmaals van harte 
welkom op deze vergadering en verklaart deze voor geopend. 
 
Notulen jaarvergadering van 28 november 2017: 
De notulen van deze vergadering zijn voor deze vergadering voor de leden ter inzage 
gelegd. Wat betreft de tekst van de notulen wordt opgemerkt dat de vorige vergadering niet 
de 88e, maar de 89e jaarvergadering was. Verder is onder agendapunt ‘Bestuursverkiezing” 
de naam Maarten v.d. Wetering vermeld. Dit is niet juist en dient te worden gewiizigd in 
Maarten Hendriks. Onder het punt “Verslag kascommissie” de voornaam Pim Siebers niet 
goed is. Dit dient Tim Siebers te zijn. 
 
Naar aanleiding van de notulen zijn er verder geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld.  
De notulen van de jaarvergadering van 28 november 2017 worden, met inachtneming van de 
3 vermelde wijzigingen, door de ledenvergadering vastgesteld, onder dankzegging aan de 
secretaris.  
  
Jaarverslag over seizoen 2017-2018: 
Ook het jaarverslag van de seniorenafdeling is voor eenieder ter inzage gelegd. Naar 
aanleiding van dit het jaarverslag wordt opgemerkt dat er wat weinig over jeugdzaken in het 
verslag is opgenomen. Verder vraagt Martien van Zutven of het mogelijk is het jaarverslag 
ook op de site te zetten. 
 
Ad v.d. Velden deelt mede dat getracht wordt om volgend jaar het verslag d.m.v. een link te 
kunnen inzien. Ook zal dan wat meer over jeugdzaken vermeld worden. 
Het jaarverslag 2017-2018 wordt ongewijzigd door de ledenvergadering vastgesteld. 
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Organisatiestructuur: 
Penningmeester Gert-Ton Geerts geeft nader uitleg over de wijzigingen in de 
organisatiestructuur, waarin hij teruggrijpt over hetgeen hierover al in de vorige 
jaarvergadering is besproken. 
Vanwege het aantal uiteenlopende taken heeft het bestuur ervoor gekozen het aantal 
bestuursleden uit te breiden. Ook zullen de bestuursleden met specifieke taken worden 
belast. Daarnaast kiest het bestuur er bewust voor om te gaan werken met 2 voorzitters, 1 
voor interne aangelegenheden en 1 voor externe zaken en communicatie.  
Over 3 of 4 jaar zal de hiermee ingeslagen weg worden geëvalueerd. Ook dient in die 
periode te worden gedacht aan verjonging binnen het bestuur. 
 
Bestuursverkiezing: 
Aansluitend aan de uitleg over de organisatiestructuur wordt overgaan op de 
bestuursverkiezing. Penningmeester Gert-Ton Geerts stelt eerst de verkiezing van de beide 
voorzitters aan de orde. Het bestuur draagt Arnold Siebers voor als bestuurslid, in de functie 
van voorzitter voor interne zaken. Tegen hem zijn geen tegenkandidaten voorgedragen en hij 
wordt unaniem door de leden als voorzitter gekozen. Vervolgens draagt het bestuur het al 
zittende bestuurslid Ad v.d. Velden voor als voorziiter voor externe zaken. Ook tegen hem 
zijn geen tegenkandidaten voorgedragen en hij wordt unaniem in de functie van voorzitter 
gekozen. Ter aanvulling van het bestuur worden door het bestuur Hester v.d. Berg en Anton 
Bosch voorgedragen. Tegen beiden zijn geen tegenkandidaten ingediend. Hester van den 
Berg en Anton Bosch worden zonder tegenstemmen als bestuurslid gekozen. 
Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid is Willy van Griensven. Hij wordt wordt door het 
bestuur voorgedragen voor herverkiezing. Er zijn tegen hem tegen tegenkandidaten 
ingediend en hij wordt zonder tegenstemmen als bestuurslid herkozen.  
 
Verslag Commissie van Beroep: 
René van Summeren deelt namens de Commissie van Beroep mee dat deze commissie het 
net zo druk heeft gehad als vorig seizoen. Er waren dus in het seizoen 2017-2018 door de 
Commissie van Beroep weer geen zaken te behandelen. Dit heeft alleen betrekking op die 
schorsingen en boetes, die door en namens het bestuur van Herpinia zijn uitgesproken. 
 
Benoeming nieuwe Commissie van Beroep:  
De Commissie van Beroep bestond de afgelopen seizoenen uit Martien van Zutven, Rene 
van Summeren en Kees van Geffen. Deze zittende leden willen ook het komende seizoen de 
Commissie van Beroep blijven vormen. Rene van Summeren zal in de commissie geen 
beroepszaken binnen het jeugdvoetbal behandelen en Kees van Geffen zal geen 
beroepszaken behandelen die Herpinia 2 aangaan. 
De ledenvergadering gaat akkoord met de handhaving van de huidige 3 leden in de 
Commissie van Beroep en deze 3 leden worden dan ook herbenoemd. 
 
Verslag kascommissie: 
Tim Siebers doet namens de kascommissie verslag van de controle van de boekhouding, die 
enkele weken geleden bij de penningmeester is gehouden. Hij deelt mee dat de 
boekhouding volledig en zeer net verzorgd was en dat een goede onderbouwing aanwezig 
was van de gedane boekingen. De kascommissie kwam tot de conclusie dat de 
penningmeester en het bestuur op een goede manier invulling geven aan de wijze waarop 
de exploitatie wordt uitgevoerd. De boekhouding is door de kascommissie akkoord 
bevonden, met dank aan penningmeester Gert-Ton Geerts voor de goed verzorgde opzet. 
Op voorstel van de kascommissie keurt de ledenvergadering jaarrekening over het seizoen 
2017-2018 goed.  
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Benoeming nieuwe kascommissie: 
Van de leden van de oude kascommissie is Tim Siebers aftredend. Als aanvulling van de 
nieuwe kascommissie stelt Frans-Jan v.d. Berg zich beschikbaar. Hij wordt door de 
ledenvergadering als nieuw lid van de kascommissie gekozen. 
De kascommissie voor het seizoen 2018-2019 wordt door deze wisseling gevormd door 
Mark van der Velden, Luc van Zuijlen en Frans-Jan v.d. Berg. 
 
Financieel verslag vereniging en clubhuis seizoen 2017-2018: 
Door penningmeester Gert-Ton Geerts worden op sheets de inkomsten en uitgaven van het 
afgelopen seizoen gepresenteerd. Deze kunnen ook worden vergeleken met de eerdere 
bedragen die vorig jaar in de begroting zijn opgenomen. De meeste inkomstenposten 
kwamen iets hoger uit dan begroot. De kantineomzet liet een aanzienlijke stijging zien.Aan 
de uitgavenkant waren de posten huisvestingskosten en inkoop kantine hoger dan begroot, 
waartegenover er minder werd uitgegeven op enkele andere uitgavenposten. Het afgelopen 
seizoen is er veel geïnvesteerd, waaronder de nieuwe alarminstallatie en de aansluiting op 
het Ziggo kabelnetwerk. De totale exploitatie geeft een positief resultaat te zien van ruim € 
9.000,=. 
 
De penningmeester presenteert vervolgens de cijfers van de balans. De langlopende schuld 
betreft de nieuwe lening, die Herpinia onder gunstige voorwaarden bij de gemeente Oss af 
kon sluiten, waarmee ook de nog resterende oude hypotheek bij de Rabobank helemaal kon 
worden afgelost. De kortlopende schulden betreffen o.a. een nog openstaande afrekening 
met de KNVB en nog af te dragen BTW. Vorderingen betreft o.a. n.t.o. bedragen in het kader 
van energiemaatregelen en sponsoring. 
 
Het financieel verslag van vereniging, incl. clubhuis, over het seizoen 2017-2018 wordt, zoals 
dat in deze vergadering is gepresenteerd, door de ledenvergadering goedgekeurd, met dank 
aan de penningmeester. 
 
Begrotingen vereniging en clubhuis seizoen 2018-2019: 
Vervolgens worden door penningmeester Gert-Ton Geerts ook de begrotingscijfers voor het 
nu lopende seizoen toegelicht aan de hand van sheets. De begroting komt nagenoeg 
overeen met de gerealsieerde resultaten van het jaar ervoor. Uitzondering hierop betreft een 
post van € 8.000,= die extra is opgevoerd onder de diverse uitgaven i.v.m. het jubileum. 
Het totaal aan inkomsten is gelijk aan totaal van de geraamde uitgaven, zodat de begroting 
sluitend is en geen positief of negatief rekeningresultaat wordt voorzien. 
De begroting voor het seizoen 2018-2019, zoals aangegeven op de gepresenteerde 
overzichten, wordt door ledenvergadering goedgekeurd, met dankzegging aan de 
penningmeester. 
 
Rondvraag: 
In de rondvraag komen de volgende 4 onderwerpen aan de orde: 
o Claartje de Kleijn vraagt waarom er bij de dames van Herpinia zo weinig aandacht aan 

de begeleiding wordt besteed. Willy van Griensven merkt op dat het lastig is om 
passende personen voor de begeleiding te vinden, maar beaamd dat er te weinig 
begeleiding bij de dames was, waarvoor hij excuses aanbiedt. 

o Wim van Hoogstraten informeert naar de stand van zaken m.b.t. de samenwerking met 
VIP.  Ad v.d. Velden deelt mee dat de gesprekken hierover tot nog tot vooral met de 
gemeente en externe partijen zijn gevoerd. Met VIP zijn nog geen echt inhoudelijke 
zaken over beheer en exploitatie gevoerd. Wel is besproken dat de accommodatie ook 
door VIP gebruikt kan worden. Sander van Dieten vraagt het bestuur er voor aandacht te 
hebben dat er in het kader van het samengaan geen onnodige kosten worden gemaakt. 
Ad v.d. Velden merkt op dat het financiële plaatje nog opgezet moet worden. Een flink 
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nadeel is dat besloten is om geen nieuwe basisschool te bouwen bij sportpark De 
Wilgendaal, aan de Hollandse Kamp. 

o Maarten Hendriks merkt op dat er in de begroting geen bedragen zijn opgenomen voor 
ondersteuning en opleiding van jeugdtrainers. René van Summeren deelt mee dat er 
vorig jaar niet veel aan opleiding en ondersteuning is gedaan. Wél zijn enkele personen 
met trainerscursussen gestart. Voor het volgen van trainerscursussen zijn er in ieder 
geval gelden beschikbaar. Verder heeft Herpinia nu een abonnement op De Voetbal-
trainer. 

o Rick van Griensven vraag of de samenwerking met OKSV nu wel echt een samen-
werking is en wat de voordelen zijn van deze samenwerking. Gert-Ton Geert deelt mee 
dat hierop uitvoerig in de klankbordgroep bij de jeugd is gesproken. OKSV hecht veel 
waarde aan de samenwerking bij de jeugd. De samenwerking werkt ook niet echt nadelig 
voor Herpinia uit. Er zijn meerdere ouders en andere personen uit Overlangel, die zich bij 
de elftallen inzetten. De jongens uit Overlangel krijgen zo steeds meer vrienden in 
Herpen, wat positief kan uitvallen. 

 
Sluiting: 
Aan het einde van de vergadering bedankt voorzitter Ad v.d. Velden in zijn slotwoord de 
bezoekers van deze jaarvergadering voor hun aanwezigheid en aandacht voor de zaken die 
bij Herpinia leven. 
Hij wenst iedereen veel succes toe in het verdere verloop van de competitie. 
 
 
 
 
A. v.d. Velden,       Th. Janssen, 
Voorzitter        secretaris 


