
VERGADERING Bestuur

Woensdag 4 oktober 2017

Aanwezig       : 60 stemgerechtigde leden 
Afwezig met kennisgeving: Arie van Dongen, Gerard Rijkers, Bert-Jan Visser, Vincente Ndongala, Rene 
de Bie, Marie van Ee, Giorgio kerst, Angelo kerst, Nicky v Gils,Arnold v Mersbergen, Nick Kusten, Julian
Vos, Tom Smits, Tim v Griensven, Joey v Wanrooy, Scott Blankenstein, Jordy Rozenbrand, Silvan 
Kamerman, Stef Bergmans, Jesse Trapman, Sander Grims, Mitchel v Strien, Bas Hamers, Laurens Bogers, 
Jordy v Vugt, Ramiro v.d. Leur, Koen Lammertse, Melvin v Maastrigt, Milo de Wit, Nino v Leuveren, 
Marc v Caem, Tom Tanghe, Miranda Diesel, Thijs Kramer, JHC Sjaak de Bie.

1.Opening en mededelingen
Hans opent de vergadering om 20.00 uur.  

2. Notulen van de ledenvergadering 2016/2017
De notulen worden geaccepteerd door de ledenvergadering zonder wijzigingen.

3. Aftredend herkiesbaar
Hans deelt mee dat bestuur voor één jaar zich heeft opgegeven en nog minimaal één jaar wil doorgaan.
Er zijn geen tegenkandidaten en geen aanmeldingen geweest.  Er wordt ingestemd met het feit dat het 
bestuur nog een jaar door gaat.

4. Wat hebben we als NEO '25 bereikt 2016/2017
Hans deelt het 600ste lid mee. Forse groei van sponsoren. Sterk gegroeide meiden afdeling. Er is sprake 
geweest van vele geslaagde activiteiten door de evenementencommisssie. Op voetbal gebied zijn er een 
aantal kampioenselftallen geweest in de jeugd. De meiden MO-19 is zelfs genomineerd voor team van het 
jaar. Esmee deelt mee dat er nog gestemd kan worden. Hans verzoekt dit ook te doen.

5. Doelen 2017/2018
Actievere vrijwilligersbijdrage. Er wordt aangegeven dat de posities wedstrijdsecretaris en 
hoofdevenementen vacant zijn. Ook naar scheidsrechters en leiders bij de jeugd wordt gezocht. Johan 
Haaisma heeft op eigen initiatief een onderzoek gedaan naar de vrijwilligersuren welke gemaakt worden 
binnen NEO. Er zijn 150 actieve vrijwilligers op 600 leden. Zij maken 24.000 (!) uur op jaarbasis. 
Belangrijke spillen zijn Piet en Rian achter de bar, tevens Marrie van de Mast, Marrie de Bie en Henk 
Spierings. Johan dankt ook de commissiehoofden. Zij maken zeer veel uren. Toch blijven we vrijwilligers  
zoeken.
Uitbreiding sponsoring. Dank voor Bert-Jan en zijn team. Er volgt een brochure voor nieuwe sponsoring 
waar alle info duidelijk opstaat wat de mogelijkheden voor sponsoring zijn. Er volgt geen 
functionarisavond 'oude stijl'. Er zal een VIP avond volgen voor sponsoren. Huldiging van leden vind 
plaats op een ander moment. 

1



Meegroeien met leden. Wordt NEO niet te groot? Het bestuur zet in op deze groei. Er volgen gesprekken 
met de gemeente en er zijn brieven gestuurd naar de gemeente Waalwijk voor hulp. Oplossing voor de 
gemeente zou zijn kunstgras. Dit is een zeer dure oplossing aangezien je 2/3e zelf moet bekostigen. 
Wellicht een mogelijkheid om het 2e veld niet horizontaal, maar twee velden verticaal aan te leggen. De 
gemeente gaat hier over meedenken. Ook over kleedkamers wordt door de gemeente meegedacht.
Onderhoudsplan Verwachting is dat begin 2018 dit plan gereed is. 
5 succesbepalende factoren. Bestuur moet transparant zijn en voor alle leden voor alle vragen benaderbaar.
Ook zouden we graag financieel gezond willen worden en blijven. Er moet een gezond sportklimaat zijn. 
Het bewaken van de NEO cultuur is een belangrijk punt. Hans geeft aan dat de start ter voorbereiding 100 
jarig bestaan in gang gezet zijn.
 
Er word een filmpje getoond waarin de bestuursleden e.e.a. toelichten over het besturen van de vereniging.

4. Financiële zaken 

Jurgen geeft een nadere toelichting op de cijfers. De cijfers zijn opgesteld door Patrik Ophorst, 
waar Jurgen Patrik voor bedankt. Het financiële jaar wordt afgesloten met een minimaal positief 
saldo van € 18. Dit mede door de inbraken gedurende het seizoen. Het resultaat zal worden 
toegevoegd aan het eigen vermogen.
Bijzonderheden:
Omzet loopt terug waar nog op ingezoomd gaat worden. In de begroting wordt de omzet wel 
verhoogd vanwege de RKC-Regioteam wedstrijd, een extra evenement 2017/2018 en een 
groeiend aantal leden. Overige opbrengsten gestegen in begroting door subsidies, contributie en 
meer sponsoring.
Kosten 2016/2017 zijn hoger door hogere energiekosten, kosten KNVB zijn hoger, hogere kosten 
voor medische voorzieningen en hoge kosten door 2 inbraken. Er wordt een nieuw 
energiecontract afgesloten voor het nieuwe seizoen welke is beoordeeld door Aad en Patrik.
De twee inbraken waren slechts deels verzekerd. We missen hierdoor een stukje omzet en stuk 
onderhoud was voor eigen rekening van de vereniging. Algemeen wordt verzocht om te letten op 
kosten met zijn allen.
Jurgen doet een voorstel contributie verhoging o.b.v. Indexering ca. 1,5% per seizoen om forse 
stijgingen van 5 á 10% te voorkomen. Johan vraagt hoe deze indexatie tot stand komt en deze is 
vastgesteld op 1,5%. Over de rustende leden wordt nog een besluit genomen over de indexatie. 
Huub Paulides denkt dat de contributie in lijn moet liggen met de kwaliteit die NEO biedt. Dit 
wordt genoteerd. Niemand is tegen de verhoging van de contributie. 

Wanneer leden de het financiële verslag willen inzien, kunnen zij dit rechtstreeks opvragen bij de 
penningmeester.

Overige vragen omtrent cijfers:
Peter van Dongen: stopt de indexatie bij een bepaalde contributie? Jurgen: Nee, stijging is gelijk 
aan stijgingen van diverse kosten posten. 
Kees Heij: is deze verhoging wel voldoende? Jurgen: we hopen dat dit voldoende is.
Bert Braspenning: Voor AOW-ers ook een stijging?
Jan Vos: De omzet is omlaag gegaan. Is dit voor of na de prijsverhoging? Jurgen: na de 
prijsverhoging. Vooralsnog is dit geen argument om de prijs te verlagen.
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Kees Heij: Moet er een pot gevormd voor het 100 jarig bestaan. Hans: Ja, die pot moet gevormd 
worden.
Huub Paulides: Twee groepen maken van rustende leden. Gepensioneerde en niet-
gepensioneerden. Hans: deze contributie is reeds laag en wil er niet te ver op ingaan.

Hans bedankt Jurgen voor de inzet en ook de kascontrolecommissie.

6. Webshop
Er wordt aangegeven dat hier spullen besteld kunnen worden. Esmee geeft aan dat als je de 
bestelling definitief maakt kies dan bij verzendopties voor:
Afhalen in Wijk en Aalburg (1-3 werkdagen) - Geen verzendkosten. Kies deze optie en Jakko 
Sport en N.E.O.’25 zorgen er vervolgens voor dat uw bestelling circa een week later in de kantine
af te halen is zonder extra bezorgkosten

7. Raad van toezicht
Hans zoekt naar invulling van deze Raad.  Thijs Kramer heeft zich hiervoor gemeld. Er is nog een persoon 
extra gewenst.  

8. Rondvraag en sluiting
Huub Paulides: Huub is mede eigenaar van Machinefabriek Molendijk en heeft een groot hart voor NEO 
'25. NEO heeft een mooi sportpark. De groene borden zijn niet mooi ook al levert het geld op. De 
beeldschermen in de kantine staan te weinig aan, sponsoren betalen voor de reclame die er op draait. Wat 
is er nodig om financieel gezond te zijn. Er wordt op het veld (voetballers) grove taal geuit, wat eens 
binnen de vereniging besproken moet worden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor sponsoring.
Sjaak  Raamstijn: Pluim voor het huidige bestuur en dankbaar dat er goed invulling is gegeven aan het 
bestuur. 
Tevens waarom niet de invoering van verplichte vrijwilligersactiviteiten. Hans: er is in het bestuur vaker al
overgesproken. Wellicht bij nieuwe leden dit meegeven, oude leden is dit lastiger. 
Raad van Toezicht: Sjaak vind dit zeker een belangrijk orgaan en hamert er op dat dit in de toekomst 
ingevuld gaat worden. Hans vind dit ook een toegevoegde waarde.
Wat verwachte het bestuur wat het maximaal aantal leden kan zijn? Hans afhankelijk van actieve en niet-
actieve leden. Los van rekenmodellen is gevoelsmatig het maximale leden in zicht. Het heeft aandacht in 
het bestuur.
Peter van Dongen:
Jurgen krijgt een compliment van Peter. Bij vereniging wordt wel eens een krat bier weggegeven aan de 
jeugd waardoor je ze misschien wel in de kantine krijgt. Er komt een vervolg. 
Ad van de Linden:
Elke zaterdag graag het scorebord aan. Hier staat ook een sponsor op. Hans deelt de mening en dit wordt 
vaak vergeten. 
Jan Vos:
Oktoberfest op een vrijdag voor een zaterdagvereniging is niet handig. Hans heeft overleg met gehad met 
de trainer NEO 1 en deze heeft dit ook geuit. Ivan geeft aan dat er een reden was om dit te verzetten en ook
spelers een eigen verantwoording hebben. Een sponsor heeft gevraagd om i.v.m. zijn activiteit op zaterdag 
dit te verzetten. Hier is gehoor aangegeven door de activiteitencommissie.
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Henk Versteeg
Heeft een wens voor de evenementcommissie om de het gereedschap terug te leggen op de werkbank. Ze 
doen veel waarvoor veel respect. Gio reageert dat deze vraag direct bij hen gesteld kan worden en dat deze 
zelf ook hun eigen gereedschap meenemen. 

Hans sluit om 21:30 de vergadering, bedankt iedereen voor de aanwezigheid en verzoekt te stemmen voor 
het kampioenselftal van het jaar en tevens om bij de actie van de Rabobank te stemmen op NEO. 
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