
Jaarvergadering FC Bergh.          Vrijdag 13-12-2019     
 

1. Opening 
De interim voorzitters Niels, Alex en Jos openen deze eerste algemene ledenvergadering van 
FC Bergh en heten een ieder van harte welkom en geven aan verheugd te zijn met de grote 
opkomst. 69 leden hebben de presentielijst getekend. 
Zij geven een korte terugblik op het afgelopen half jaar en vragen aan het einde een minuut 
stilte voor de overleden leden van afgelopen jaar, te weten Theo Daals, Willy Wensing, Hein 
Wissink en Wil Frerix.  

 
2. Bestuursverkiezing 

De aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden van VVL, Stokkum en MvR worden bedankt 
voor hun inzet en ontvangen ieder een bos bloemen. 
Omdat FC Bergh een nieuwe vereniging is, die tot aan vandaag bestuurd werd door een 
interim bestuur van de drie oude verenigingen, wordt er een volledig nieuw bestuur 
gekozen. Kandidaten voor deze bestuursverkiezing zijn: 
 

1. Alex Knippers 
2. Dave Welling 
3. Ed van der Graaf 
4. Edwin te Booij 
5. Freek Kupers 
6. Jaap Velthausz 
7. Jan van Halteren 
8. Jos Marissink 
9. Nadine van der Louw 
10. Niels Scheers 
11. Thijs Römer 
12. Willy Stein 
13. Vacature 

 
We hebben 12 kandidaten voor 13 plekken.  
De vergadering wordt gevraagd per acclamatie akkoord te gaan met de benoeming van 
hierboven genoemde kandidaten, er zijn namelijk minder kandidaten dan plekken in het 
bestuur.  De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Wel wordt door een aantal 
aanwezigen gewezen op de regels die hierover opgenomen zijn in de statuten. 

 
3. Opzet nieuwe bestuur FC Bergh en rolverdeling 

Jos Marissink laat als voorzitter van FC Bergh middels een presentatie zien hoe de nieuwe 
organisatiestructuur van het bestuur van FC Bergh er uit gaat zien. De nieuwe bestuursleden 
stellen zich kort voor aan de aanwezige leden. 

 
4. Accommodatie 

Alex geeft een toelichting op de huidige situatie en de komende verbeteringen, zoals, 
berging, fietsenstalling, overgang veld 2 <-> 3, parkeerplaats, speelplek BSO, aanplanting. 
Opmerking vanuit de vergadering is de noodzaak om een invalidentoilet te regelen. 
 
 
 
 
 
 



5. Financieel overzicht – Penningmeester 
 
Ter inleiding legt Rik uit hoe Stichting de Boshoek is ontstaan en wat de doelstelling is van 
deze stichting en hoe de stichting zich verhoudt tot FC Bergh. 
Rik Mijnen licht het financieel overzicht toe (incl. Stichting de Boshoek) en geeft aan dat FC 
Bergh er goed voor staat.   
Vraag voor toelichting zonnepanelen op het dak, dat deze ook bijdragen aan een 
kostenreductie betreft energie verbruik. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat de huidige waarde van het pand is. Rik geeft aan 
geen recente cijfers te hebben, maar een jaar geleden is het geschat op 1,2 miljoen herbouw 
waarde door de verzekering. De waarde zal nu zeker hoger zijn, gezien de verbouwingen die 
afgelopen zomer hebben plaats gevonden. 
 
Benoeming leden kascommissie;   
Frank Seegers, Arjan vd Slegt, Jesper Reesink 

  
6. Vaststelling contributie 

Jos ligt toe waar wij staan met onze contributie t.o.v. verenigingen in de regio. 
Het bestuur vraagt de ledenvergadering toestemming om, indien nodig, de contributie met 
ingang van het seizoen 2020/2021 te verhogen met € 10,00 per lid, hierbij aangevend dat FC 
Bergh dan nog steeds een vereniging is met een lage contributie (12e op een lijst van 15 
verenigingen in de regio) 
De vergadering stemt hier unaniem mee in. 

 
7. Mededelingen 

o Letste Training 19-12. Dit is tevens een avond voor alle vrijwilligers met 
gereduceerde tarieven. 

o Nieuwjaarsreceptie is op 5 januari, aansluitend aan het boerenkooltoernooi. Jos licht 
toe dat op de nieuwjaarsreceptie o.a. de jubilarissen gehuldigd zullen worden. 

o In te voeren rookbeleid. Dit zal in de winterstop vorm gaan krijgen. Hierdoor wordt 
ons sportpark vrijwel rookvrij. 

o Club van 50 zal verder toegelicht worden op de nieuwjaarsreceptie. 
o De foto’s Stokkum en VVL zijn toegevoegd aan de fotostrip in de kantine 

 
 

8. Rondvraag 
 

Bernard Dijkman 
1. Vind het jammer dat hij alleen maar oud-MvR leden ziet bij de klusploeg. Kleine 

correctie hierop is dat de klusploegleden vanuit Stokkum al aansluiten op de 
maandag.  

2. Wil een ieder beter letten op het schoon maken en houden van de kleedkamers. 
Verantwoordelijkheid van iedereen. Geef bijvoorbeeld een briefje mee bij uitgifte 
kleedkamersleutels, met richtlijnen. Jos geeft aan dat hier zeker aandacht aan 
besteed gaat worden. Hij geeft aan dat hier beter op gelet moet worden. Ook naar 
de eigen leden toe. 

3. Bernard kaart aan dat hij de enige beschermheer is en wil graag 
collega’s/concurrentie. 

Hans Esselink 
1. Wat zijn de inkomsten van BSO Humankind.  BSO betaald FC Bergh € 12.500 per jaar 
2. Volgend jaar bestaan we als vereniging 100 jaar. (16-12-2020). Zijn er al plannen?  

Jos geeft aan dat er aandacht aan besteed gaat worden. 



Jan Meuleman 
1. Hoe zit het met de AED? Wanneer wordt deze herplaatst? Week 3 wordt de poort 

geplaatst, dan ook weer de AED buiten de Poort. Momenteel ligt de AED 
operationeel in de bestuurskamer. 

 
Wielly van Ampting 

1. Waarom brand verlichting veld 3 vrijwel iedere trainingsavond 
Jos legt uit dat dit te maken met het nog te installeren Perfect play systeem. 
Dit zal 6/7 januari uitgevoerd worden. Daarna zijn de velden 1 en 3 afzonderlijk 
te schakelen. 

2. Vraagt waarom hij dit jaar geen uitnodigingen voor deze vergadering heeft 
ontvangen om rond te brengen naar de leden zonder emailadres. Jos geeft aan 
dat dit er helemaal bij ingeschoten is.  

Stef Verheij 
1. Ik kan alleen aankondigingen van de wedstrijden van het 1e vinden in de krantjes. 

Waar kan ik de wedstrijdplanning van de overige teams vinden? 
Willy geeft aan dat dit wekelijkse overzicht terug te vinden is op de site 
www.fcbergh.nl 

Wilbert Esselink 
1. Deelt mede dat het 2e Tijmen toernooi gepland staat voor 15 augustus 2020 met 

aansprekende binnenlandse en buitenlandse clubs. ( 
 
De voorzitter sluit om 21:35 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en 
geeft aan dat de sluiting van de vergadering nog geen verplichting is om huiswaarts te keren. 


