BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING FC EINDHOVEN AV
AGENDA
Datum : 13 juni 2022
Aanvang : 19.00 uur
Locatie : Business Lounge Jan Louwers Stadion

1.

Opening door de Secretaris.

2.

Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van 17 januari 2022

3.

Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 en 2020-2021
a. Toelichting
b. Verslag Kascommissie
c. Balans en Staat van Baten en Lasten

4.

Benoeming bestuursleden*

5.

Financiële situatie (status huidig boekjaar, toekomst)

6.

Stichtingen (zie bijlage, punt d)

7.

Blauwwit Bolwerk (zie bijlage, punt e)

8.

Vrijwilligers (zie bijlage, punt f)

9.

Ontwikkelingen binnen vereniging

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

*Aftredend:

P. Davits (Voorzitter)
M. Blankenstein (Penningmeester).

*Aantredend: W. van Dullemen (Voorzitter)
Michiel Pieters (Penningmeester), per direct, zie bijlage pt a.
Marieke Kerskes (Secretaris), per 1 juli 2022, zie bijlage pt b.
Hans Matheeuwsen (Bestuurslid), per direct, zie bijlage pt c.

Bijlage bij agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering
a. CV Michiel Pieters
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij VDL Groep als innovatiemanager. Ik
woon samen met Sara in de Schrijversbuurt, met onze kinderen Emma Lynn (4)
en Dante (2). Bestuurlijk ben ik in het verleden voorzitter geweest van FC
Eindhoven BVO en momenteel actief als penningmeester binnen zowel FC
Eindhoven BVO als FC Eindhoven zaalvoetbal. Daarnaast ben ik in verleden bij
de KNVB actief geweest als regio-afgevaardigde, bestuurslid district Zuid 1 en lid
van de landelijke bestuurscommissie zaalvoetbal waarbij ik verantwoordelijk
was voor de landelijke eredivisie, Nederlands elftal en licentievoorwaarden.
b. CV Marieke Kerskes
In het dagelijks leven ben ik ziekenhuisapotheker in het mooie Catharina Ziekenhuis en woon ik samen met Henk en onze 3 kinderen Gemma (15) Cas (13)
en Freek (10) in Stratum. Zij voetballen alle 3 al vele jaren bij FC Eindhoven AV.
Vandaar dat ik het ook gepast vond om iets bij te dragen aan onze mooie club.
Tot nu toe heb ik dat gedaan in de rol van coördinator. Eerst van de F-jes, later
van alle pupillen- en jeugdteams. Daarnaast heb ik 15 jaar ervaring in een landelijk bestuur van het synchroonzwemmen, een sport die ik zelf al ruim 30 jaar
beoefen. Ik kijk ernaar uit om in een nieuwe rol een bijdrage te blijven leveren
aan onze club!
c. CV Hans Matheeuwsen
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als uitgever/directeur/hoofdredacteur
van FRITS Media in Eindhoven. Hiervoor was ik redactiechef bij het Eindhovens
Dagblad en redactioneel manager van FRITS (Magazine). Met ingang van 2016
ben ik zelfstandig ondernemer. Van beroep ben ik journalist. Als zodanig heb ik
een boek geschreven over de Herculesramp in Eindhoven. Ik ben voorzitter van
de communicatiecommissie van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval en
bestuurslid van Salon op ’t Plein, evenals van Loge Het Derde Licht van de
vrijmetselarij in Eindhoven. Ik ben twaalf jaar voorzitter geweest van de
Eindhovense Persclub. Ik was bestuurslid van de sectie Dagblad van de
Nederlandse Vereniging van Journalisten, en de Karel Vermeeren Stichting, en
competitieleider van de Woenselse Zaalvoetbal Competitie. Enige jaren was ik

jaren medeverantwoordelijk voor de communicatie van Alpe d’HuZes en Dynamo
Open Air. Ik ben leider en trainer geweest van het voetbalteam van zoon Tomas
bij FC Eindhoven/AV. Zelf heb ik altijd gevoetbald bij RKSV Woensel, tot en met
de hoofdklasse jeugd, het bedrijfsteam van het Evoluon, en jarenlang in de zaal
bij de WZC.
d. Stichtingen
Een van onze uitgangspunten is dat elke speler/speelster in een veilige
omgeving met veel plezier kan voetballen en daar waar gewenst zich verder kan
ontwikkelen. Ook zijn we bereid de vaandelteams (Vrouwen 1 en
Heren 1) te faciliteren om op hun ambitieniveau te kunnen spelen. Hieraan zijn
flinke financiële consequenties verbonden (kosten trainers, busreizen etc.). Deze
ambitie willen we echter niet in onredelijke mate ten laste brengen van de rest
van de leden.
In dit licht is het idee ontstaan om twee stichtingen op te richten, die zelf
verantwoordelijk zijn voor het vinden van voldoende financiële middelen om
genoemde ambitie waar te maken. Door middel van de begroting stelt de ALV de
jaarlijkse bijdrage van de vereniging aan de stichtingen vast. De
stichtingsbesturen leggen een begroting ter goedkeuring voor aan het Bestuur
van de AV. De relatie tussen het Bestuur van de vereniging en spelers en staf
van de vaandelteams zal in een convenant worden vastgesteld, waarbij bijv. ook
zal worden aangestuurd op het verzorgen van trainingen door selectiespelers en
staf aan andere teams.
Tegen deze achtergrond wordt de ALV gevraagd in te stemmen met de oprichting
van een stichting voor het prestatieteam van de Vrouwen en een stichting voor het
prestatieteam van de Heren, waarbij de jaarlijkse financiële bijdrage door de ALV
wordt vastgesteld door middel van de begroting.
e. Blauwwit Bolwerk
Na de presentatie tijdens de informatieavond op 11 april, discussies met leden
op 25 april en 23 mei en een verdere toelichting tijdens de Bijzondere ALV zal de
leden worden gevraagd in te stemmen met een verdere intensieve samenwerking
op alle wenselijke gebieden met de andere entiteiten binnen het Blauwwitte
Bolwerk, met behoud van zeggenschap binnen de AV. De inhoud van het op te
stellen Convenant zal de leden worden voorgelegd.

f. Vrijwilligers
We hebben meer vrijwilligers nodig. Na discussies met leden op 25 april en 23
mei en een verdere toelichting tijdens de Bijzondere ALV, zal de ALV worden
gevraagd in te stemmen met het beleid dat alle teams met spelers boven 18 jaar
tweemaal per seizoen meehelpen in de kantine. En voorts dat deze teams
maximaal eenmaal per seizoen dringend kunnen worden gevraagd om mee te
helpen een sportieve en/of sociale en/of andere activiteit binnen de AV te
organiseren. Verdere detailinvulling zal aan de leden worden voorgelegd.

