
 

 

 

 

Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. GEULDAL  

 
Datum: donderdag 22 oktober 2015 in partycentrum Walem in Schin op Geul 20.00 uur. 
 
1. Opening door de voorzitter a.i. Fon Kistermann 
 
Registratie aanwezigen : van de kleine 400 leden zijn: 85 aanwezig & 15 afgemeld. 
Na agendapunt 7 is er een korte pauze.  
  
2. Vaststellen notulen vorige vergadering (Algemene Ledenvergadering VV Wijlre 3 april 2015) 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
3a. Jaarverslag seizoen 2014/2015 door Fon Kisterman, namens VV Wijlre  
 
Deze keer eens geen uitgebreid verslag van het afgelopen seizoen. Maar een korte terugblik op 
het laatste seizoen onder de naam VV Wijlre. Na het kampioensseizoen 2013-2014 wisten we dat 
het seizoen een stuk lastiger zou worden aangezien een aantal spelers de club weer verlaten had. 
Richard Bessems stond nog steeds aan het roer van 1 en Martin Froels werd de trainer van 2. 
Bij de jeugdafdeling werd de samenwerking met Struchter Boys geïntensiveerd en ging men onder 
de naam SV Geuldal de competitie in. De prima samenwerking bij de jeugd was voor het bestuur 
van beide verenigingen aanleiding om toenadering tot elkaar te zoeken inzake de senioren. 
Ondertussen was de jeugdafdeling al bezig met toewerken naar een nieuw tenue, bij beide clubs 
mochten alle leden stemmen over de nieuwe clubkleuren. Er werd gekozen voor het zogenaamde 
Galatasaray-tenue. Vanaf januari 2015 gingen alle jeugdteams in dit nieuwe tenue spelen. In het 
voorjaar van 2015 kwamen beiden besturen tot de conclusie dat er per het seizoen 2015-2016 een 
club moest zijn. Tijdens een aantal bijzondere ALV’s werd bij beide verenigingen de knoop 
doorgehakt en voor een definitieve samenwerkingen gekozen. VV Wijlre zou de naam veranderen 
in SV Geuldal en Struchter Boys zou een slapende vereniging worden en alle spelende leden 
zouden overgaan naar de SV Geuldal. De vraag was alleen nog in welke klasse de nieuwe 
vereniging terecht zou komen. Dankzij een fantastische 2e seizoenshelft sleepte Struchter Boys 
het kampioenschap in de 5e klasse in de wacht, mede door de 6 punten van Wijlre.  
Dankzij dit kampioenschap komt de club SV Geuldal in het seizoen 2015-2016 in de 4e klasse uit. 
Beide clubs mochten nog een feest vieren. VV Wijlre huldigde in het kader van het 80-jarig 
bestaan een grote hoeveelheid jubilarissen en Struchter Boys mocht een geweldig kampioensfeest 
vieren.  Samen staan we sterk. 
 
 
 
3b. Jaarverslag seizoen 2014/2015 door Henk Bemelmans, namens RKVV Struchter Boys 
 
De laatste A.L.V. van Struchter Boys dateert van 11 december 2014. Daarin zijn de hoogtepunten 
van 2014 aangegeven en wordt vooral gesproken over een fusie van de seniorenafdelingen van VV 
Wijlre en Struchter Boys. De samenwerking van de jeugd loopt al 2 jaar zeer positief en de tijd is 
nu rijp om geheel te fuseren. 
  



 

 

 
30 maart 2015 is een “bijzondere“ ALV van Struchter Boys en krijgen de leden uitleg over het hoe 
en wat van de fusie. De stemming aan het eind van de vergadering laat zien dat 2/3e van de 
uitgebrachte stemmen vóór de fusie zijn, waardoor het SB-bestuur samen met het Wijlre-bestuur 
(met een overgrote meerderheid) de verdere samenvoeging kan regelen. 
Tot onze grote verassing en vreugde werd Strucht-1 kampioen waardoor de fusieclub SV Geuldal in 
de 4e klasse kan gaan spelen. 
In de periode april-juli is er door beide verenigingen hard gewerkt om tot de oprichting van SV 
Geuldal op 1 juli 2015 te komen. Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken en complementeren. 
29 mei hebben we een grandioos kampioensfeest gehouden en zijn alle “nog niet” eerder 
daarvoor onderscheiden jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Ja, en dan is de fusie een feit en moeten er beslissingen genomen worden. Aan de hand van een 
draaiboek hebben diverse commissies zich gebogen over hoe de nieuwe club het beste kan  
functioneren.  Jullie zullen daar in de loop van de avond nog verder over worden geïnformeerd. 
Een van de zaken, die nog aan de orde komt, is de bestuurssamenstelling. Na een leven lang 
allerlei functies te hebben vervuld binnen de club “Struchter Boys”, heb ik aangegeven me niet 
meer verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie bij SV Geuldal.  
Scheidsrechter, leider, jeugdleider, trainer, speler, jeugdtrainer en voorzitter, het is allemaal 
voorbij gekomen de laatste 40 jaar en ik vind dat het tijd wordt om, in ieder geval het stokje van 
voorzitter, over te dragen. Dat wil  niet zeggen dat ik niet meer actief zal zijn binnen SV Geuldal, 
maar niet meer als bestuurslid c.q. voorzitter. 17 jaar ben voorzitter geweest bij Struchter Boys 
en heb ik een schitterende tijd gehad, of het nou het Rabobank 6-kamp voor de jeugd was in 1998 
of de 2 promoties van het 1e naar de 4e klasse, het was me allemaal even  lief. We hebben 
dieptepunten gehad maar nog veel meer hoogtepunten.  
Bestuurlijk waren die jaren in ieder geval zeer stabiel, met dezelfde 5 mensen. 
En als ik dan toch 1 item mag noemen wat in die jaren de meeste indruk op mij heeft gemaakt, 
dan zijn het wel de trainingsweekenden. Ieder jaar opnieuw bij het maken van de groepsfoto 
dacht ik bij mezelf: “Het zit wel goed met het voetbal in Schin op Geul”. 
 
Dank jullie wel, allemaal.   

 
 
4. Verslag van de kascontrolecommissie: 
 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Maurice Janssen en Micha Heckmans. Volgens beide 
heren is de boekhouding van de vereniging vorig seizoen in orde. Voor volgend seizoen hebben we 
twee nieuwe vrijwilligers nodig die de kascontrole uitvoeren. Vrijwilligers kunnen zich melden bij 
Wim Bartholomé of via penningmeester@svgeuldal.nl.  
 

5. Jaarverslag penningmeester 2014/2015 (overzicht financiële rekeningen per 01/07/2015)  
 
De penningmeester geeft een toelichting betreffende de financiële exploitatie van de vereniging 
over het seizoen 2014/2015. 
 
Het seizoen werd gestart met een eigen vermogen van € 38.190,93 en afgesloten met een nadelig 
saldo van € 3.926,59. Dit nadelige saldo werd onder andere veroorzaakt door een daling (22,7 %) 
van de kantineomzet en hoge personeelskosten. Door eveneens een dalende inkoop en een daling 
van het eigen gebruik is de bruto marge wel ongeveer gelijk gebleven. De personeelskosten hopen 
we na het lopende seizoen te kunnen reduceren. Qua huisvestingskosten hebben we flink kunnen 
besparen op de energiekosten, dankzij de zonnepanelen. De opbrengst van het ophalen van oud 
papier is nog steeds een belangrijke financiële motor, waardoor we de contributie een stuk lager 
kunnen houden dan omliggende verenigingen in de regio.  
 



 

 

 
 
Eindsaldo per 30 juni 2015 is derhalve € 34.264,34. 
 
Daarnaast hebben we geïnvesteerd in nieuwe veldverlichting. Deze investering bedroeg € 
13.476,82. Na verrekening van afschrijvingskosten en openstaande vorderingen/schulden wordt 
het seizoen 2015-2016 derhalve gestart met een eigen vermogen van € 19.835,92. 

 

 

6.  Vaststelling begroting seizoen 2015/2016  
 
De begroting voor het seizoen 2015-2016 is samengesteld door het nieuwe bestuur van SV Geuldal 
op basis van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Een voorzichtige schatting gaat uit van een 
batig saldo van € 8.000,-. Door de samenwerking met Struchter Boys zullen de inkomsten en 
contributies en sponsoring toenemen en daarnaast verwachten we een stijging van de 
kantineomzet. 
 
7. Vaststelling contributie seizoen 2015/2016 
 
Spelende seniorleden (geboren voor 1997) heren-dames  € 100,--  
Spelende veteranen       € 85,-- 
Spelende jeugdleden (geboren na 1996) jongens-meisjes  € 65,--  
Niet-actieve, steunende leden     € 33,-- (optie tot € 50,--) 
Kaderleden en bestuursleden      € 0,--    
 
Na een korte uitleg worden het voorstel zonder bezwaren aangenomen.  
 
Korte pauze : alle aanwezigen 1 consumptie aangeboden. 
 
 
8. Benoeming bestuursleden 
 
Voor de slapende vereniging RKVV Struchter Boys moet een dagelijks bestuur ingesteld worden. 
Bart Schrouff wordt als voorzitter en Frans Souren als penningmeester vastgesteld. Henk 
Hameleers blijft (sinds 2014) secretaris.  
 
Voor de samenstelling van het nieuwe bestuur van SV Geuldal wordt voorgesteld : 
 
Frans Souren: voorgedragen door bestuur als voorzitter voor een periode van 3 jaar 
Henk Hameleers: voorgedragen door bestuur als secretaris voor een periode van 3 jaar 
Wim Bartholomé:  benoemd als penningmeester in 2013 voor een periode van 3 jaar 
Fon Kistermann:  gekozen in 2013 voor een periode van 3 jaar 
Eric Curfs:  herkozen in 2013 voor een periode van 3 jaar 
Petra Bemelmans: aftredend in 2015 en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar 
Ruud Dautzenberg: aftredend in 2015 en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar 
Bart Schrouff: voorgedragen door bestuur als bestuurslid voor een periode van 3 jaar 
Eric Bertrand: aftredend in 2015 en niet herkiesbaar 
Fieny Eggen: aftredend in 2015 en niet herkiesbaar  
Ruud van Breemen: gekozen in 2014 voor periode van 3 jaar, gestopt per oktober 2015  
Rob Stassen: gestopt als bestuurslid per oktober 2015 

 

  



 

 

Per acclamatie worden 3 leden gekozen tot :  
Frans Souren voorzitter  (2015-2018)   
Henk Hameleers secretaris  (2015-2018) 
Bart Schrouff bestuurslid (2015-2018)  
 
Met de 5 zittende leden waarvan 2 herkozen : 
Fon Kistermann  2e voorzitter  (2013-2016)  
Wim Bartholomé penningmeester (2013-2016) 
Eric Curfs wedstrijdsecretariaat  (2013-2016) 
Petra Bemelmans 2e secretaris (2015-2018) 
Ruud Dautzenberg jeugdzaken (2015-2018) 
 
Het nieuwe bestuur bestaat zodoende uit 8 personen.  
Fon geeft aan dat er (eigenlijk) nog 1 persoon ter representatie van een belangrijke spelersgroep 
gewenst is en roept de aanwezige dames op om hier over na te denken. 
Na de vergadering komen aantal dames (Danielle, Kim, Jamie) verdere informatie inwinnen. 
( Verdere actie is noodzakelijk )    

 

9. Rondvraag 
 
Erwin Otten:   vraagt nadere uitleg over de 23.000 euro personeelskosten.  

Onder de personeelskosten vallen: 
- trainers, jeugdcoördinator, fysio 
- kantinepersoneel 
- poetskrachten accommodatie en onderhoud velden 
- wasdames tenues senioren 
- scheidsrechters 

Dave Pasmans: te weinig ballen voor A & B op beide locaties. Dave moet na vergadering 
contact opnemen met Henk Bemelmans.   

Wiel Gouders: vraagt naar instandhouding van historie VV Wijlre.  
Historie van beide clubs wordt bewaard. Deel wordt ook gepubliceerd op de 
website.  

 
10. Sluiting 
 
Tijdens de afsluiting stelt onze nieuwe voorzitter zich graag voor aan alle aanwezigen. 
Hierbij komen een aantal passies aan de orde. En raar maar waar 1 daarvan was VOETBAL. En 
hiervoor gaat hij zich de komende 3 jaar inzetten om van SV Geuldal een toekomstbestendige, 
sportieve en gezonde vereniging te maken. 


