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NOTULEN 
Afgemeld: Patrick van Bree, Dorine Gielen, Evi Thijssen, Kitty Janssen, Ester Pouls, Wim Simons, 
Maud Koolen, Daphne Verstappen, Juul Knapen, Bas Knapen, Helmi Leenders, Herman Naus, Roger 
Sonnemans, Angelique Willems, Laura Nijsen, Francien Nijssen  
 

Aanwezig: Ans Smeulders, Arjan Naus, Albert Valentijn, Mark Janssen, Mart Peggen, Pierre Kessels, 

Teun Heldens, Wilfred Jacobs, Rikus Leenders, Alwie Basten, Henk Daems, Marcel van Heugten, 

Wiel van de Beuken, Chris Verstappen, Pe Verstappen, Henny Driessen, Suzanne Cartigny, Eke 

Denessen, Wim Rooijakkers, Manouk, Anouk, Lynn, Jodie Selten, Celine Keijsers, Lonneke van der 

Heijden, Christie Verstappen, Frank Bongers, Ger Joosten, John Lenders, Jan Strijbos, Peter Haast, 

Piet Koehlen, Martha van Oosteren, José de Wit, Ans Naus, Peter Verstappen, Mark Slegers, Pé 

Philipsen, Mieke Basten, Wil van Oosteren, Noortje Ghielen 

 

Notulist: Noortje Ghielen 

 

1. Opening  
Iedereen wordt welkom geheten. We blikken terug op een sportief zeer geslaagd seizoen.  
 
2. Mededelingen & ingekomen stukken  
Afmeldingen worden vermeld in de notulen.  
 
Ingekomen stukken:  
Wim Simons: geen actuele teamfoto’s op de site. Komende weken worden alle teams door Wim 
gefotografeerd. Ze komen daarna zo snel mogelijk op de site.  
 
Mededelingen:  
Wil: in juli 2017 na 2 jaar en 3 maanden een intensieve belastingcontrole afgesloten. We zijn hier 
doorheen gekomen. In juni 2019 nam de belastingdienst weer contact op. Een aantal kleine 
punten werden besproken. Uiteindelijk is alles goed gekomen. We zijn tevreden met het resultaat 
dat we vanavond gaan presenteren. Met dankzegging aan Pé Philipsen en Mark Janssen.  
 
Speciale mededeling:  
Wil: bericht van nevobo over bondsspelden. We hebben twee scheidsrechtersjubilarissen! 
Wim Rooijakkers reikt namens de nevobo de bondsspelden uit aan Ans Smeulders (zilveren speld) 
en Marcel van Heugten (gouden bondsspeld). Bedankt en gefeliciteerd ook namens Peelpush.  
 
3. Notulen jaarvergadering 1 november 2018 
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Wil: we hebben het huishoudelijk reglement aangepast, met daarin informatie over de AVG. We 
hebben het verzoek gekregen om hier meer aandacht aan te schenken en hebben dit gedaan in 
de laatste nieuwbrief en op het inschrijfformulier voor nieuwe leden. Ook wordt binnenkort ergens 
in de hal een publicatie neergehangen over het feit dat iedereen die de sporthal binnen komt op 
beeld vastgelegd kan worden, mits er geen bezwaar gemaakt is.   
 
Notulen zijn verspreid via de site. Geen vragen of opmerkingen.  
Notulen goedgekeurd en vastgesteld, met dankzegging aan Noortje. 
 
4. Secretarieel verslag 2018-2019 
Secretarieel verslag is gepubliceerd op de website. Noortje geeft een fotopresentatie aan de hand 
van het secretarieel verslag. Secretarieel verslag is goedgekeurd en vastgesteld, met dankzegging 
aan Noortje. 
 
5. Huldiging 25-jarige en 40-jarige jubilarissen  
 
Arjan Naus – 25 jaar lid 
Arjan, je bent als 8-jarige bij Peelpush komen volleyen en na 25 jaren nog steeds een actieve 

speler. 

Later ben je ook scheidsrechter geworden, een rol die je, op een gewichtige manier  nog steeds 

met verve vervult. 

De laatste jaren heb je ook, samen met Mieke, een sleutelrol gespeeld bij de wedstrijdorganisatie 

van het buitentoernooi. 

Je bent analist geworden bij Dames 1 en nu ook bij Heren 1. Ik heb zo het vermoeden dat je er 

vooral vorig jaar, toen de Dames nog Topdivisie speelden, heel veel tijd hebt gestoken in het 

analyseren van heel wat wedstrijden. 

Sinds dat Peelpush een nieuwe website heeft, ben je de webmaster geworden, waar we ook erg 

blij mee zijn, waarbij jij je, samen met Wim Simons, inzet om met name de teaminformatie op orde 

te krijgen en te houden. 

Vanaf dit seizoen heb je een nieuwe stap gezet in je carrière bij de club door Trainer van Heren 3 

te worden. Ben erg benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen in de toekomst. 

Als laatste, een totaal andere rol waarbij je soms model bent voor kapsters. Zoals toen je onlangs, 

na afloop van de promotie naar de Eredivisie  van Dames 1, gekapt werd ná de huldiging. 

Gaat zich dit herhalen, bijvoorbeeld wanneer Dames 1 de Kampioenspoule haalt ? 

Arjan, proficiat met je zilveren jubileum bij VC Peelpush en bijzonder dank voor jouw brede inzet. 

 
Peter Haast – 40 jaar lid 
Peter, van wat ik me heb laten vertellen, heb jij alle spelerscategorieën doorlopen, van alle 

selectie-heren-teams tot aan die van de vrijetijders. 

En bij die laatste groep ben je nog steeds actief. 
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Een prominente rol heb je gespeeld in de totstandkoming en daarna de bedrijfsvoering van de 

ruimte waarin we hier nu staan. De opbouw en de inrichting ervan is in belangrijke mate jouw 

verdienste. 

Naar ik aanneem, in dat kader, was jij vanaf 1984 de man van de Financiën van de BOS-

commissie. 

Horeca zit je kennelijk in het bloed, want ook voor het  Buitentoernooi, was jij een van de drijvende 

krachten in de, zoals dat heette, de culinaire commissie. 

Dat is bijzonder gewaardeerd en daavoor zeggen we je dank. 

Peter, van harte gefeliciteerd met je robijnen lidmaatschap van VC Peelpush. 

 
6. Financieel verslag 2018-2019 
Het verslag wordt toegelicht door Pé Philipsen. Met dank aan de samenstellers wordt het 
financieel verslag goedgekeurd en vastgesteld.  
 
7. Verslag kascommissie 
Verslag kascontrole ter vergadering seizoen 2018-2019.  
Kascommissie (Francien Nijssen, Herman Naus en Laura Nijssen) is akkoord en heeft alles 
ondertekend.  
 
Bij dezen geeft de vergadering door middel van applaus decharge aan het bestuur en de 
penningmeester. 
 
Notitie: Laura Nijssen is toegevoegd aan de kascommissie.  
Francien Nijssen treedt af. Het bestuur vraagt mandaat om op zoek te gaan naar een nieuw lid.  
 

8. Beleidsplan  
Financieel (door Wil) 
 
Verhogen van de inkomsten is belangrijk speerpunt. Dit is nodig om minimaal op hetzelfde niveau 
te kunnen blijven functioneren. Begrotingsdiscipline is daarbij erg belangrijk!  
Reserve opbouwen: is een wens. Deze zijn er nu niet.  
We hopen dat we reserve op kunnen bouwen met de lijn die we nu ingezet hebben.  
 
Sportief (door Peter) 
- Vitalisering verenigingscultuur 
We zijn een goed functionerende vereniging. Maar we hebben ook zwakke punten. Vooral om 
mensen in te zetten in het kader. De mensen die al veel doen in het kader, gaan steeds meer 
doen. Dat is geen goede ontwikkeling. Er moeten nieuwe mensen bij. Met méér mensen moeten 
we de club gaan dragen en draaien. Lastig om leden te werven voor kadertaken. Uitdaging om 
daar met zijn allen in mee te denken. Aanvulling van commissies is nodig! 
 
- Eigenaarschap leden 
Mensen binden zich steeds vaker aan teams, maar steeds minder aan de club.  
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- Jeugd is belangrijk punt. Mooie resultaten: meisjesteam wordt Nederlands kampioen. We willen 
dit continueren. Verhoging van de kwaliteit van het jeugdkader is nodig. Ook willen we jongens 
volleybal promoten en beachvolleybal. Rabobank wil in hun sponsoring méér van geld naar 
diensten. Jongens volleybal zal één van de speerpunten worden. Dit vraagt veel van ons als 
vereniging en van inzet van vrijwilligers.  
 
Beachaccommodatie: in samenhang met de nieuw te bouwen basisschool liggen hier kansen. We 
willen een aantal beachvolleybal velden tot onze beschikking krijgen. De gesprekken hierover 
lopen. Dit is een belangrijke ambitie. We willen hier komend jaar in investeren. Dit kan een vierde 
‘poot’ worden binnen Peelpush.  
 
We willen een commissie ‘beach’ in het leven roepen. Er moet een verdienmodel opgesteld 
worden, een gesprekspartner gezocht worden voor de gemeente en een beheerder. Als iemand 
interesse heeft, dan horen we het graag! 
 
BOS (door Wil, namens Roger Sonnemans) 
Roger Sonnemans nieuwe voorzitter BOS.  
 
Alle taken binnen de commissie worden gedeeld en alle vrijwilligers worden bedankt voor hun 
inzet! Gebeurt veel op de achtergrond, waar niet iedereen zich van bewust is. Daarom vindt Roger 
het belangrijk om dit te delen.  
 
Ans Naus gaat afscheid nemen, na jaren actief te zijn geweest in de BOS commissie.  
 
Doelstellingen voor komend seizoen:  
- Verjonging wordt verder voortgezet.  
- Nieuwe naam voor de BOS commissie. BOS zegt mensen te weinig. Suggesties kunnen in de 
ideeënbus gestopt worden of doorgegeven worden aan de secretaris.  
- Activiteiten in seizoen 19/20.  
- Suggesties voor andere ideeën kunnen ook in de ideeënbus gestopt worden.  
 
Toernooi (door Wil) 
Negatief resultaat.  
Het toernooi ligt op te weinig schouders. Moeilijk om hier voldoende vrijwilligers voor te krijgen. We 
waren dit jaar participant in het toernooi. Dat maakt een verschil. Het lukt ons niet meer om hier 
substantiële inkomsten uit te halen.  
 
In deze vorm stoppen we met het toernooi. Ondernemers zijn hiervan op de hoogte en zijn het 
hiermee eens.  
 
We onderzoeken zeker mogelijkheden om het toernooi in een andere vorm terug te laten komen. 
Deze discussie wordt de komende maanden gevoerd. We hebben de deur nog niet definitief dicht 
gegooid.  
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OLS zal ook veel van onze leden gaan vragen.  
 
Sponsoring (door Stephan) 
Goed jaar gedraaid. Stabiel. 
 
Hoofdsponsoring blijft lastig. Zeker als we meer reserves op willen bouwen en willen investeren in 
talent.  
Nieuwe leden voor de sponsorcommissie of ideeën voor nieuwe sponsorcontacten zijn welkom!  
 
We hebben in de afgelopen jaren een aantal nieuwe vormen van sponsoring doorgevoerd: Grote 
Clubactie (wordt jaarlijks gedaan), persoonlijke sponsoring (nu ook bij heren 1) en SponsorKliks. 
Ga voordat je iets online besteld, naar sponsorkliks.nl en klink Peelpush aan. 5- tot 10% van je 
aankoop gaat dan naar Peelpush.  
 
Grote Clubactie wordt geëvalueerd. We kijken voor komend seizoen weer opnieuw hoe we het 
vorm gaan geven.  
 
Jubileumcommissie (door José de Wit) 
Allerlei activiteiten georganiseerd in het afgelopen seizoen: new years party, carnavalsoptocht, 
deelname Peel zonder Grenzen, verjaardagsfeest.  
 
Activiteiten die eraan komen:  
- Reünie op 10 november. Veel aanmeldingen, loopt goed! 
- Wine&Dine op 5 juni 2020.  
 
Merchandise: behalve het jubileumshirt is ook het kunstwerk (onthuld tijdens de receptie) te koop. 
Hangt in de kantine.  
 
9. Begroting seizoen 2019-2020 (1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020)  
De begroting wordt toegelicht door Wil. 
 
Personeel:  
Vorig jaar 3 personen op loonlijst. Met vertrek van Roel Coenen nu nog 2. Daarom minder begroot.  
 
Huisvesting:  
We willen niet méér gebruik maken van de hal dan nodig.  
 
Organisatie:  
Nevobo vraagt €6000 méér, omdat dames 1 weer in de eredivisie speelt en heren 1 in de 
topdivisie.   
 
Subsidies:  
Vorig jaar substantieel bedrag van provincie en nevobo. Dat is komend jaar een stuk minder. We 
zijn nog in overleg met de nevobo.  
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Sportcafé:  
Ambitie om méér inkomsten te genereren.  
 
Sponsoring:  
Vorig jaar dubbele facturering van de Rabobank. Dat zit er dit jaar niet in. Ook zal de Rabobank 
minder geld gaan sponsoren.  
Persoonlijke sponsoring dames 1 is hier niet in meegenomen, omdat dit geen stabiele inkomsten 
zijn. We verwachten wel dat dit positief uit gaat vallen (net zoals afgelopen jaar). We hebben dit de 
afgelopen jaren nog nooit meegenomen in de begroting.  
 
 
Balans 
De balans van activa en passiva wordt ook gepresenteerd: Hierin staan leningen, aflossingen en 
reserveringen. Kasstroomcontrole (cashflow) zeer belangrijk hierin.  
 
We hebben een positief vermogen/resultaat. Voor het eerst in heel veel jaren. We hebben 
conservatief begroot voor komend jaar. Normaliter zouden we volgend jaar dus weer een gezond 
jaar moeten draaien.  
 
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. Extra dankwoord aan Pé Philipsen en Mark 
Janssen.  
 
10. Contributie seizoen 2019-2020 (1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020  
Ook voor seizoen 2020-2021 wordt gevraagd om de contributie te verhogen met het dan geldende 
inflatiepercentage, afgerond op € 0,50 en extra met 5% over het gehele jaar t.o.v. begin 2019-
2020. We blijven hiermee nog altijd fors onder het bedrag van vergelijkbare verenigingen in 
Nederland.  
 
Vergadering gaat akkoord. 
 
11. Huldiging gouden jubilarissen  
 
Alwie Basten – 50 jaar lid 
Vanaf het prille begin van Peelpush heb jij daar aan bijgedragen en dus ook alle successen van 

Heren 1 meegemaakt 

Jij was, zo heb ik me laten vertellen, de eerste TC,  en daarmee ook jarenlang lid van het 1e 

bestuur. 

Daarnaast heb je als scheidsrechter je sporen verdiend, samen met jouw maatje Albert. 

Als trainer-caoch ben je intensief betrokken geweest bij heel veel teams van Peelpush en daarmee 

heb je dan ook de nodige kampioenschappen behaald en gevierd. 

Sinds een aantal jaren ben je nu ledenadministrateur en daarmee een trouw  lid van het 

bedrijfsbureauteam, aanwezig, elke maandag- en donderdagmorgen. 
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En als laatste, ook niet onbelangrijk, ben jij, op je vaste plek op de hoek van de bar, de 

kwaliteisbewaker van het bar-personeel dat na de wedstrijden eenieder van de nodige drank moet 

voorzien. 

Alwie voor je voortdurende, vijftig-jarige inzet voor VC Peelpush willen we van harte feliciteren met 

dit gouden jubileum. 

 
Ans Naus – 50 jaar lid 
Beste Ans, moeder van onze  zilveren jubilaris. 

Ook jij hebt aan de wieg van Peelpush gestaan. 

Je was speelster van heel wat verschillende dames-teams. 

Als lid van het bestuur heb je daarin jarenlang de secretaris-functie consentieus ingevuld. 

Jarenlang was jij de drijvende kracht achter het toernooi back-office,die onder andere  alle 

inschrijvingen verzorgde. 

Ook was je, tot voor kort, jarenlang lid van de BOS-commissie, waarbij je ook erg trouw de taak 

van  penningen-dame invulde. 

Ans, op jou konden we alrijd een beroep doen en stond je voor Peelpush klaar. 

Voor die vijtigjaren lange onbaatzuchtige inzet zeggen we heel graag dank. Proficiat met dit 

gouden jubileum bij VC Peelpush. 

 
Wim Rooijakkers – 50 jaar lid 
Wim, vanaf de oprichting was je erbij.  

Je was een aantal jaren penningmeester en later 6 jaar lang voorzitter. 

Sportief heb je bij Heren 1 en als vrijetijder je lichaam soepel gehouden. 

Ook jij bent lang trainer-coach geweest van diverse teams. 

Jarenlang was je omroeper, en daarmee de stem van het buitentoernooi. 

Ook jij werd scheidsrechter en daarin ben je uitgegroeid tot een nog steeds fuctionerende official-

bobo van de Nevobo, met rollen in de taakgroep spelregels, de strafcommissie, begeleidig en 

beoordeling scheidsrechters t/m Eredivisie, leercoach en beoordelaar scheidsrechtersopleidingen, 

ontwikkelteam arbitrage opleidingen en zelfs internationaal als CEV supervisor. 

En bij een toespraak van een huldiging door de Nevobo werd jij, ik citeeer, geroemd vanwege jouw 

langdurige en veelzijdige betrokkenheid, inzet en vakkennis in vele facetten van de arbitrage. 

En nu ben, ook  jij onderdeel van de oud-voorzitters-club die dit jubileumjaar voorziet van een 

grote gouden rand. 

Wim, voor al die trouwe en alom gewaardeerde  inzet, dank !  

Ook voor jou onze felicitaties met dit gouden jubileum bij VC Peelpush. 

 
Ger Joosten – 50 jaar lid 
Ger, jij bent kort na de start van Peelpush lid geworden en daarmee ook een gouden jubilaris. 

Veelal als speler van Heren 1, heb je de nodige kampioenschappen gevierd. 

Later werd je vrijetijder. 
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In de beginjaren ben je secretaris geweest en later, maar liefst 11 jaren jang, voorzitter. 

Daarnaast was je trainer-coach van diverse teams en je hebt ook daar mee de nodige 

kampioenschappen gehaald en gevierd. 

Zoals het een goede speler betaamt, ben je ook scheidsrechter geworden en heb die rol heel lang 

bij de club en in den lande, vervuld. 

Ger, en nu ben je samen met je collega oud-voorzitters mede aanjager van een jaar vol jubileum 

activiteiten. 

Ook dat wordt buitengewoon gewaardeerd en daarvoor zeggen we dank.  

Proficiat met je gouden jubileum bij VC Peelpush. 

 
13. Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar:  
Pé Philipsen. Met applaus herbenoemd.  
 
Aftredend:  
Mark Slegers. 
 
Mark, je was 10 jaar lang een erg gerespecteerd en zeer gewaardeerd bestuurslid van Peelpush. 

Naar jouw integere,  altijd faire, afgewogen oordeel  of mening werd met respect geluisterd. 

Jij voelde je, en nog steeds, verantwoordelijk.  

Eigenschappen die jou een fantastische bestuurder maakten.  

We zullen je missen, maar gelukkig  blijf je je inzetten als TC voor de heren en daar zijn we 

ontzettend  blij mee. 

Mark, bijzonder dank voor de 10 jaren inzet als bestuurder van VC Peelpush. 

 
Nieuw bestuurslid:  
Roger Sonnemans. Met applaus benoemd.  
 
14. Rondvraag  
Mark Janssen: kleedlokalen worden niet afgesloten tijdens trainingen en wedstrijden. Wat gebeurt 
er als spullen gestolen worden? Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Bewaar 
waardevolle spullen in je sporttas.  
Frank Bongers: idee voor commissie BOS om bijvoorbeeld op een dag waarop er veel wedstrijden 
zijn en de kantine niet open is, een koffiezetautomaat op de tribune neer te zetten? We hebben 
van de bond een koffiezetapparaat gekregen. Als dit geschikt bevonden wordt en op een 
makkelijke plek neergezet kan worden, zal dit gebeuren. We kunnen dan koffie aanbieden voor 
€0,50. 
 
Afsluiting door voorzitter: 
Bijzonder jaar achter de rug: jubileumjaar, niveau 6.1 Nederlands kampioen, dames naar 
eredivisie, heren gepromoveerd naar topdivisie. We hopen deze lijn door te zetten. Ook financieel. 
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15. Sluiting  

Voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.  


