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Algemene ledenvergadering 27 november 2017 om 19.30 uur, 
in de kantine De Vilgaard. 

 
Maandag 27 november 2017 is de eerste Najaars Algemene Leden Vergadering (ALV) van 
Sportvereniging Velden. In deze algemene ledenvergadering legt het SV Velden verantwoording 
af over het seizoen 2016-2017. Tevens staan de jaarverslagen van de afdelingen op de agenda. 
 
Een belangrijk onderwerp is het resultaat van de budgetcommissie en de visie van SV Velden 
hierop. Dit onderwerp zal uitgebreid worden toegelicht en ter besluitvorming aan de vergadering 
worden voorgelegd.  
 
Verder zullen de leden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen.  
 
Agenda  

1. Opening 
  

2. Ondertekening sponsorovereenkomst Rabobank Venlo e.o. 
 

3. Mededelingen  
- Huishoudelijke mededelingen (aanwezigheidsregistratie, consumptieprijs) 
- nieuwjaarsreceptie 
- NSG 
- Enquête behoefte onderzoek door stagiaire Dirk Driessen 
- Overleden leden 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering: 
- 29 mei 2017 

 

5. Jaarverslagen afdelingen 
 

6. Bestuurszaken 
- Voorzitter SV Velden bestuur: Bob Heijligers benoemen tot voorzitter 
- Secretaris: aftreding Toon Geurts vacature 

 

7. Activiteiten 
 

8. Financiële zaken: 
- Voorstellen budgetten (o.a. resultaat budgetcommissie) 
- Resultatenrekening seizoen 2016-2017 
 

9. Verslag kascommissie seizoen 2016-2017 
 

10. Voorstel tot dechargering bestuur financiële verantwoording seizoen 2016-2017  
 

11. Huldiging jubilarissen  
 

12. Rondvraag 
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Voorwoord 
 
Beste sportvrienden, 
 
Het bestuur van SV Velden nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 
2017. Deze vergadering staat meer dan anders in het teken van het afgelopen seizoen. Dit 
omdat we met ingang van dit jaar twee maal een algemene ledenvergadering houden. 
 
De eerste voorjaarsnota was geen echt succes. Deze verliep rommelig waarbij de gemoederen 
soms hoog opliepen. Het SV Velden bestuur rekent zich dit in grote mate zelf aan omdat zij te 
weinig sturing aan de vergadering had gegeven.  
 
Daarom heeft er een evaluatie met de afdelingsbesturen plaats gevonden. Daarbij zijn een aantal 
zaken verduidelijkt zoals de werkzaamheden van de verenigingsmanagers en de parkbeheerder. 
Het is gebleken dat daar toch de nodige onduidelijkheid overheerste. Ook heeft het SV Velden 
bestuur aangegeven de ingezette weg van professionalisering de komende jaren te blijven 
volgen. Dit betekent dat professionele ondersteuning moet blijven wil het SV Velden bestuur haar 
taken adequaat kunnen blijven uitvoeren. 
 
De meeste problemen zijn inmiddels be- en uitgesproken en hebben er voor gezorgd dat de 
ingezette weg van budgettering voortvarend kon worden voortgezet. In deze jaarvergadering 
worden de resultaten gepresenteerd. De komende jaren zal op basis van ervaringen de nodige 
bijstellingen plaats vinden. 
 
Namens het SV Velden bestuur 
Toon Geurts 
Secretaris  
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Algemene ledenvergadering SV Velden 

Datum: 29 mei 2017 

Aanvang: 19:30 uur  

Aanwezigen bestuur:  Wim Stoffels, Toon Geurts, Piet Willemsen, Rick Theelen, Ger 

Willemsen 

Afgemeld bestuur:  

Verenigingsmanagers: Debby de Wilde, Roger Gielen 

Aanwezig: 42  

Afmeldingen: Jos Logister, Claudia Geelen 

Notulen: Toon Geurts (secretaris) 

 

1. Opening 
Wim Stoffels is de avondvoorzitter en heet iedereen van harte welkom op deze eerste 
voorjaars Algemene Ledenvergadering van SV Velden. 
 

2. Mededelingen  
- Zoals gebruikelijk is koffie en thee gratis.  
- Iedereen wordt verzocht de aanwezigheidsregistratie in te vullen. 

 
- Aansluiting nieuwe afdelingen. De doelstelling van sportdorp Velden, een subsidietraject 

dat enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden, is om binnen de Veldense gemeenschap 
het sportaanbod te verruimen. In dat kader heeft SV Velden gesprekken gevoerd met 
een tweetal nieuwe verenigingen. Daarnaast zijn ook gesprekken geweest met de 
Lopersgroep Arcen Lomm Velden (ALV) over mogelijke samenwerking. 

o Momenteel huurt judoclub Budukai uit Venlo een aantal zaaluren. De vereniging, 
die nu nog een stichtingsvorm kent, heeft op hun verzoek een gesprek gehad met 
een aantal bestuursleden van SV Velden. Doel van het gesprek was om 
wederzijds informatie uit te wisselen over een mogelijke toetreding tot SV Velden. 
Voorlopig is dit nog niet aan de orde. Wel neemt de judoclub deel aan de 
jeugdactiviteiten van SV Velden. Zij ondersteunen deze activiteiten met 
vrijwilligers die de jeugd tijdens de activiteiten begeleiden. 

o Een tweetal mensen is bezig met het oprichten van een turn/gymclub. In hun 
zoektocht naar een locatie is hun voorkeur op sporthal De Vilgaard gevallen. Naar 
aanleiding daarvan heeft men contact gezocht met SV Velden. Ook hier heeft een 
verkennend gesprek plaatsgevonden. Inmiddels heeft de nog op te richten 
vereniging ook contact gezocht met de gemeente Venlo inzake de zaalhuur. 
Tevens moeten zij zich nog aanmelden bij de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie om zich officieel te registreren. Voor de voortgang ligt het 
initiatief bij de oprichters. Wel heeft het bestuur van SV Velden besloten dat de 
verdere contacten in eerste instantie bij Debby de Wilde, verenigingsmanager 
Vrijwilligers, liggen. 
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o Met de Lopersgroep ALV zijn al langer contacten. Zoals bekend maken zij al 
enige jaren gebruik van de accommodatie van SV Velden. Dit jaar heeft hun 
Contourrun voor de eerste maal ook vanuit het sportpark plaats gevonden. 
Evaluatie moet nog door het bestuur van de Lopersgroep plaatsvinden. Er zijn 
geen aanwijzingen dat Lopersgroep ALV zich (op korte) wil aansluiten bij SV 
Velden. 

Overigens kan aansluiting bij SV Velden pas plaatsvinden als de leden van SV Velden 
hiermee instemt en ook als aan de voorwaarden die SV Velden stelt wordt voldaan. 
 

- Toekomstvisie SV Velden. Er wordt kort terugblikt op de avond die het bestuur van SV 
Velden had georganiseerd wat betreft de toekomstige ontwikkelingen op het sportpark en 
de maatschappelijke ontwikkelingen in en om het BMV: 

o Aanleiding was dat SV Velden en het BMV inmiddels al bijna 2,5 jaar samengaan 
en de opstartfase zijn voltooiing nadert. Het leek het SV Velden bestuur goed om 
eens naar de toekomst en daarbij ook over de eigen belangen heen te kijken. Wat 
is voor de toekomst essentieel voor SV Velden maar ook voor het dorp Velden. 
Insteek was om blanco aan de avond te beginnen. Als inleiding nam Ronnie van 
de Bekerom van de gemeente Venlo de aanwezigen mee naar de veranderende 
trends en ontwikkelingen: generatieverschillen in relatie tot het verenigingsleven. 
Er was een goede opkomst van ca 35 personen waarbij een groot deel van alle 
verenigingen binnen de Veldense gemeenschap waren vertegenwoordigd. 
Middels een digitale interactie zijn de belangrijkste conclusies:  

 versterken onderlinge samenwerking, 
 verbetering sfeer en communicatie BMV en  
 behoefte aan lange termijnvisie.  

Een aantal aanwezigen had andere verwachtingen van de avond, meer concreet. 
Ook blijkt dat de focus in eerste instantie toch op de eigen verenigingen ligt 
ondanks het besef van toekomstige samenwerking. Binnen SV Velden is de 
conclusie dat het visietraject te vroeg komt om er daadwerkelijk mee aan de slag 
te gaan. Vooralsnog ligt de prioriteit op het versterken van de actuele 
ontwikkelingen. Het bestuur van SV Velden wil toch graag de doorkijk naar de 
toekomst maken. Hiervoor zal middels een stageproject een stagiair worden 
ingezet om de behoeften van de inwoners van Velden met betrekking tot het 
verenigingsleven te peilen. Daarbij zal de nadruk liggen op het sport- en 
beweeggedrag. Verder zal advies worden gevraagd inzake generatieverschillen in 
relatie met het verenigingsaanbod van de toekomst. 

Het SV Velden bestuur is van mening dat zij oog moet blijven hebben voor de toekomst waarbij 
SV Velden een centrumfunctie heeft binnen de Veldense gemeenschap. Ondanks werkdruk van 
het bestuur zal dit toch opgepakt moeten worden. Dit wordt ook vanuit de gemeente Venlo 
ondersteund en wordt hiervoor menskracht ter beschikking gesteld. 

 
3. Verslag algemene ledenvergadering 30 oktober 2016  

Bij de jubilarissen van Swift stond bij 63 jaar Els Clabbers-Ewalts. Dit moet echter zijn Els-
Heinemans-Fleuren. Voor het overige wordt het verslag met dank aan de notulist Toon 
Geurts vastgesteld 
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4. Verslag kascommissie seizoen 2015-2016. Dit is de ALV van oktober 2016 door 

omstandigheden niet aan de orde geweest. De kascommissie heeft haar bevindingen 
op papier gezet en het bestuur heeft hierop gereageerd 

Gevraagd wordt naar de voorziening Beachveld. Bij het afsluiten van het subsidietraject 
Sportdorp is in de eindverantwoording een bedrag opgenomen van € 12.000 voor de 
aanleg van een beachveld. De locatie kon echter pas worden bepaald als de bouw en de 
infrastructuur van en rond het BMV klaar was. Door de aanleg van de wateroverloop 
(Wadi) tussen de sporthal en de het eerste voetbalveld is er nog maar beperkt ruimte voor 
de aanleg van een beachveld. De afdelingen korfbal en volleybal hebben hiernaar 
gekeken maar nog geen geschikte locatie gevonden. Mocht een locatie bepaald worden 
is de gereserveerde financiële voorziening beschikbaar. Is deze niet toereikend zal naar 
aanvullende middelen gezocht moeten worden. Tot zolang maakt de voorziening 
beachveld onderdeel uit van de totale voorziening. 
 
Gevraagd wordt naar de aanvullende opdracht upgrading website. De website voldeed 
niet meer aan de eisen die vanuit de vereniging eraan gesteld werden. Daarom is vanuit 
het bestuur SV Velden opdracht verstrekt aan Regalo, beheerder van de website, om tot 
upgrading over te gaan. Deze opdracht stond los van de sponsorovereenkomst met 
Regalo over het beheer van de website. Dit werd en wordt nog steeds door Regalo 
conform de sponsorovereenkomst gedaan. Aanvullend wordt gevraagd hoe het zit met 
sponsoring en levering van diensten. Voorgesteld wordt dat dit apart met Roger wordt 
besproken. 
 
De kascommissie heeft twee (aanvullende) opmerkingen: 

o Benadrukt nogmaals dat het tijdig aanleveren van de financiële gegevens van 
belang is 

o Tom Verhaegh, lid van de kascommissie maakt plaats voor Ruud Lommen. 
Daarmee bestaat de kascommissie uit de leden Don de Wilde, Peter Bouten en 
Ruud Lommen 

 
5. Voorstel tot dechargering bestuur betreffende financiële verantwoording seizoen 2015-

2016 
De voorzitter vraagt de vergadering op basis van de rapportering voor decharge van het 
gevoerde financiële beleid en vastlegging voor het seizoen 2015-2016. De vergadering is 
hiermee akkoord. 

 
6. Begroting 2017-2018 

Vanuit de afdelingsbesturen is de wens naar voren gekomen om de begroting voor het 
nieuwe seizoen voor aanvang van het seizoen vast te stellen. Dus niet meer zoals in 
voorgaande jaren het geval was in het najaar als het seizoen al volop bezig is. Een 
(financieel) loopt van juli tot juli.  
Na de ALV 2016 is een werkgroep onder leiding van Bob Heijligers gestart met de 
budgettering per afdeling. In de werkgroep heeft van alle afdelingen een afvaardiging 
gezeten. Bob Heijligers geeft een uitgebreide toelichting over hoe het proces is verlopen 
en hoe de begroting voor het nieuwe seizoen is samengesteld. Uiteindelijk is er een 
negatief resultaat van ca. € 8000. In de begrotingscijfers zijn ook de salariskosten van de 
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verenigingsmanagers opgenomen. Gevraagd wordt welke arbeidsovereenkomst Roger 
Gielen heeft. Per 1 september 2016 was de derde verlenging van de 
arbeidsovereenkomst aan de orde. Het bestuur was en is van mening dat ondersteuning 
van Roger noodzakelijk is en heeft gezien de wettelijke voorschriften een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. Om de kosten te drukken is de 
20-urige werkweek teruggebracht naar een 16-urige werkweek. 
Vervolgens geeft het bestuur een uitgebreide toelichting dat het gewenst is om met de 
voorgestelde budgettering het komende jaar door te gaan. Hiermee kan tijd worden 
gekocht om zo het ingezette traject verder uit te werken. Het uiteindelijke doel is om ook 
voor de leden meer transparantie te geven waaruit de kosten bestaan en waar ze zijn 
verantwoord. Vanuit de vergadering wordt gesteld dat met name de kosten welke binnen 
de verantwoording van het SV Velden bestuur transparant worden gemaakt. Daarbij wordt 
gevraagd om ook de werkzaamheden van de verenigingsmanagers, de beheerder van de 
sporthal, Tom van Weert en de betaalde werkzaamheden van de penningmeester. Met 
name het laatste valt slecht bij het bestuur van SV Velden omdat hierover in het verleden 
heldere afspraken zijn gemaakt. Ongevraagd geeft de penningmeester aan dat SV Velden 
geen factuur krijgt voor het voeren van de administratie en hij slechts alleen de 
vrijgestelde vrijwilligers vergoeding declareert. Verder wordt gevraagd om de 
jaarvergaderingen tijdig kenbaar te maken zodat de afdeling zelf een afdelingsvergadering 
kunnen plannen. Dan kan men de vragen die binnen de afdelingen leven gestructureerder 
inbrengen. De volgende Algemene Jaarvergadering staat gepland op 23 oktober 2017. 
Verder wordt voorgesteld om een tweejaarlijkse begroting te presenten zodat er een 
doorkijk is naar het volgende seizoen. Dit zal in de uitwerking van de budgetcommissie 
meegenomen worden als ook de rollen van afdelingen en bestuur SV Velden helderder 
worden. 
 
Na de soms hevige discussies komt de vraag aan de vergadering akkoord te gaan met: 

o Contributie seizoen 2017-2018. Hierin is een verhoging opgenomen van 1,2%. 
voor dekking van de inflatie. Dit is al twee jaar niet meer gebeurd en anders loopt 
de contributie te veel uit de pas. Dit is akkoord. 

o Vaststelling begroting seizoen 2017-2018. Dit is inclusief het begrote tekort van € 
8.000. Het doel is wel om gedurende het nieuwe seizoen het te kort weg te 
werken. Er komt voor elke afdeling een permanente budgethouder die periodiek 
aan de afdeling rapporteert. Met een lid dat twijfelt wordt de begroting 
vastgesteld. 

In bovenstaande is opgenomen de bijzondere status die met het bestuur van de Golfclub 
overeen is gekomen. Zij betalen de komende jaren een vaste contributie van € 95,00. Dit 
resulteert in een opbrengst van € 4.000. De kosten van de Golfclub bedragen € 2.500 
zodat zij zich volledig zelf kunnen bedruipen. Het overschot gaat naar SV Velden. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Hans van Noorloos merkt op dat de vraag over het inzichtelijk maken van de 
werkzaamheden niet persoonlijk was bedoeld. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor haar of zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.25 
uur. 
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Verslag bestuur SV Velden. 

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur tienmaal bestuursvergaderingen gehad. Daarnaast is er 
driemaal overleg geweest met alle afdelingen. Op verzoek van de afdelingen heeft in mei voor de 
eerste maal de eerste Voorjaars Algemene Ledenvergadering plaats gevonden.  
Verder hebben de bestuursleden overleg gehad met gemeente en met commissies die zij in hun 
portefeuille hebben zoals Sponsorcommissie, Onderhoud sportaccommodaties, 
activiteitencommissie. Onderstaand in vogelvlucht wat besproken is. 
Toekomstvisie. 
Het bestuur heeft een avond georganiseerd welke maatschappelijke rol SV Velden in de nabije 
toekomst heeft. Dit in combinatie met de ontwikkelingen die in het BMV plaatsvinden. Er was een 
goede opkomst. Gebleken is dat het BMV een belangrijke plek is voor het maatschappelijke 
leven van Velden waar ieder zijn eigen rol heeft. Het is echter nog te vroeg om tot concrete 
afspraken te komen en zal middels organische groei tot samenwerking worden gekomen. 
Parkbeheer en sporthalbeheer. 
Het sporthalbeheer begint goede vormen aan te nemen. Nog worden alle afspraken niet goed 
nagekomen maar middels gesprekken wordt goed bijgestuurd. Om tot een goed parkbeer en 
sporthalbeheer te komen is naast de inzet van klusjesploeg ook inzet van mensen uit Social 
Return noodzakelijk. Op dit moment zijn hiervoor te weinig mensen beschikbaar. Dit zet de 
kwaliteit van het beheer onder druk. Daarom is het van belang dat de leden mee helpen dat er 
geen extra werk ontstaat door beschadigingen, dat de kleedkamers netjes achter gelaten worden 
etc. Er is intensief overleg met de gemeente om naar een oplossing te kijken. 
Activiteiten. 
Ook het afgelopen seizoen is de activiteitencommissie actief geweest. De slotdag was in 
combinatie met de feestweek IVO 100-jaar. Ondanks dat het de hele dag regenachtig was kan 
toch gesproken worden van een goede afsluiting van het seizoen. 
Commerciële zaken. 
De Sponsorcommissie heeft te kampen gehad met onderbezetting. Desondanks is er een mooi 
resultaat bereikt met de sponsorovereenkomst met de Rabo Bank. Presentatie van deze 
overeenkomst is in de jaarvergadering. 
Vrijwilligersbeleid. 
Veel inzet is geweest op het binnen krijgen van de VOG van de jeugdleiders/sters. Inmiddels is 
nagenoeg alles binnen. Het bestuur heeft besloten dat alle kaderleden een VOG dienen aan te 
vragen omdat toch vaker jeugdigen in seniorenteams worden ingezet. 
De protocollen vrijwilligersbeleid en het handboek zijn gereed. Het is niet gelukt om dit aan het 
begin van het nieuwe seizoen 2017-2018 bij alle teams te implementeren. Dit wordt de komende 
tijd verder opgepakt. 
Er is ondersteuning gegeven om tot een nieuwe jeugdcommissie bij IVO te komen. Hiervoor is 
eerst een beleidsplan geschreven en op basis daarvan invulling van de functies gezocht. 
Inmiddels begint de jeugdcommissie handen en voeten te krijgen. 
Budgetcommissie. 
Onder leiding van Bob Heijligers is veel werk verzet om tot een budgetverdeling te komen. Van 
belang was dat zowel het SV Velden bestuur als alle afdelingen in de afspraken kunnen vinden. 
In de jaarvergadering zal het resultaat uitgebreid worden besproken. 
 

Toon Geurts 
Secretaris 
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Sportief jaarverslag IVO senioren seizoen 2016 – 2017 
 
Hieronder een overzicht per IVO-senioren team van de eindrangschikking in de competitie van 
het seizoen 2016-2017. 
IVO 1 had onder trainer Leon Daems een lastig seizoen in de 2e klasse maar wist toch 
regelmatig punten bij elkaar te sprokkelen. Wegens medische klachten heeft Jimmy Smits het 
stokje vanaf november 2016 van Leon Daems moeten overnemen. De inzet en sfeer bleef 
gelukkig prima in de groep en er werd eigenlijk optimaal gepresteerd. Helaas was dit 
onvoldoende om zich in de 2e klasse te handhaven waardoor IVO 1 weer is gedegradeerd naar 
de 3e klasse. 
IVO 2 kwam dit seizoen na de degradatie uit de 2e klasse in het vorige seizoen uit in de 3e 
klasse. Ze moesten het doen met een redelijk jonge groep en het gevolg was dat de resultaten 
niet altijd even stabiel waren. Het resulteerde uiteindelijk in een 3e plaats in de 
eindrangschikking. 
IVO 3 bestond dit seizoen uit spelers die vorig seizoen nog samen IVO 4 vormden. Dit betreft een 
groep spelers die veelal in het verleden voor de selectie zijn uitgekomen maar inmiddels al aardig 
op leeftijd komen. Ze konden echter nog goed mee op dit niveau en kwamen uiteindelijk uit op 
een 2e plaats in de competitie. 
IVO 4 bestond dit seizoen uit spelers die vorig seizoen nog samen IVO 3 vormden. Zij zijn vorig 
seizoen als team gedegradeerd uit de 4e klasse en kwamen dus uit in de 5e klasse. Zij wisten 
het verloren terrein direct in 1 jaar tijd weer terug te winnen en werden glansrijk kampioen. Zij 
promoveren dus weer naar de 4e klasse. 
IVO 5, geheel bestaand uit spelers die nu een aantal jaren in senioren spelen hebben de 
positieve prestatielijn doorgezet. Zij wisten een keurige 3e plaats in de competitie weten te 
bereiken. 
IVO 6 bestond uit een mix van spelers die net overkwamen vanuit de jeugd en enkele ervaren 
spelers. De mix werkte niet helemaal goed en dat leverde dan ook slechts een 11e plaats op in 
de competitie. 
IVO 7 had een lastig seizoen en wist dan ook slechts een 9e plaats in de competitie te bereiken. 
Er begint toch een beetje sleet op de spelersgroep te komen.   
IVO 8 had ook mindere resultaten vergeleken met de afgelopen seizoenen en eindigde op de 9e 
plaats in de competitie. Gelukkig had dit geen invloed op de sfeer in de 3e helft want die is 
onveranderd prima. 
 
Het IVO-bestuur seizoen 2016-2017 werd gevormd door de volgende personen. 
 
Voorzitter Hans van Noorloos         
Bestuurslid Koos Bol 
Bestuurslid Arjan Broekaart 
Bestuurslid Stan Crommentuyn 
Bestuurslid Rob Koper 
Bestuurslid Kees Kruysen 
Bestuurslid Cecile van de Ven 
Bestuurslid Piet Vermeulen 
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Op 1 april 2017 bestond IVO 100 jaar en dit werd uitgebreid gevierd in de laatste week van juni 
2017. Hiervoor werd een hele week uitgetrokken met activiteiten en festiviteiten in en rond de 
feesttent die stond op veld 2. De festiviteiten waren divers zodat alle inwoners van Velden aan 
hun trekken zijn gekomen. 
 
Voor Hans van Noorloos betekende deze feestelijkheden de laatste officiële handelingen als 
voorzitter van IVO. Hij trad namelijk af als voorzitter en het bestuur is nog op zoek naar een 
waardige opvolger voor hem. 
   
Namens IVO-bestuur 
De wedstrijdsecretaris.    
 
IVO-jeugdcommissie 
 
In maart 2017 zijn we met een nieuwe enthousiaste jeugdcommissie aan de slag gegaan, met als 
belangrijkste leidraad ons verenigingsdoel: 
 
Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat! 
 
Dit willen we doen door vooral duidelijk en bereikbaar te zijn en open te staan voor ieders input 
om zo een breed draagvlak te creëren binnen de vereniging en alle belangen zo goed mogelijk te 
dienen. We hebben de taken binnen de commissie verdeeld over coördinatoren per 
leeftijdscategorie, een coördinator voor externe toernooien, een wedstrijdsecretaris en een 
voorzitter. Voor de volledigheid en bereikbaarheid van de commissie wil ik van de gelegenheid 
gebruikmaken hier ook namen aan te verbinden: 
 
• Coördinator JO19-17-15: Danny Hendrickx en Willem Heijnen 
• Coördinator JO13-11: Guus Verhaegh en Gijs Theelen 
• Coördinator JO 9-7, Mini-F en dames: Ruud van den Hombergh 
• Coördinator Externe toernooien: Giel Geurts 
• Wedstrijdsecretaries: Matijs van Noorloos 
• Voorzitter: Kees Kruijsen 
 
Naast bovenstaande vernieuwingen werd er natuurlijk ook gevoetbald. Het seizoen 2016-17 werd 
afgesloten met een aantal mooie kampioenschappen, te weten door: JO17-1, JO11-1 en MO15-
1. Deze teams kregen dit jaar voor het eerst de IVO Kampioensschaal uitgereikt. Daarnaast werd 
de Munckhof Cup in Velden gehouden door JO17 en -15 door onze gasten uit Sandhurst te 
verslaan. 
 
Voor seizoen 2017-18 willen we als jeugdcommissie stappen maken in het transparant maken 
van beleid en beslissingen en samenwerking aangaan met externe initiatieven die het 
verenigingsklimaat verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn Positive Behavior Support (PBS) en 
VenloVerbroedert. Daarnaast kijken we natuurlijk uit naar mooie wedstrijden, persoonlijke 
ontwikkeling en leuke evenementen voor onze jeugdleden. De teamindeling voor seizoen 2017-
2018 is als volgt: 
 
 



 
 

10 
 

• Jongens onder-19 (JO-19): 2 teams 
• Jongens onder-17 (JO-17): 1 team 
• Jongens onder-15 (JO-15): 2 teams 
• Jongens onder-13 (JO-13): 2 teams 
• Jongens onder-11 (JO-11): 3 teams 
• Jongens onder-9 (JO-9): 3 teams 
• Jongens onder-8 (JO-8): 2 teams 
• Jongens onder-7 (JO-7): 1 team 
• Meiden onder-19 (MO-19): 1 team, gezamenlijk met RKDSO en RKDEV 
• Meiden onder-17 (MO-17): 1 team, gezamenlijk met RKDSO en RKDEV 
• Gemengd (JO13G): 1 team, gezamenlijk met RKDSO en RKDEV 
 
Ter afsluiting willen wij alle vrijwilligers binnen de IVO jeugdafdeling van harte bedanken voor hun 
inzet en hen veel succes en plezier wensen voor het seizoen 2017-18! 
 
Jaarverslag Swift 2016-2017 
 
Bestuurlijke activiteiten 
Het bestuur van de dameskorfbalafdeling Swift, onderdeel van de SV Velden, bestond ook in het 
seizoen 2016-2017 uit 6 personen, te weten Lisette Bergmans, Wendy van ’t Hek, Nelly Jacobs, 
Mirjan Stoffels, Rick Theelen en Twan Janssen. Het betreft een goed op elkaar ingewerkt team 
dat op een prettige, informele wijze zo goed mogelijk de voorkomende korfbal-bestuurszaken 
afhandelt. 
 
Het Swift-bestuur kwam dit seizoen zeven keer officieel bij elkaar om te spreken over 
onderwerpen die vanuit het hoofdbestuur van de SV-Velden worden aangedragen en verder over 
typisch korfbalaangelegenheden. Met name korfbaltechnische zaken, wedstrijdsecretariaat, 
scheidsrechtercommissiezaken en facilitaire zaken vragen de nodige overlegtijd.  
Langs het veld of in de kantine, per e-mail of per sms of via de telefoon worden vele niet in de 
vergadering besproken zaken afgehandeld.  
 
Net als in het vorige seizoen was ook dit voorjaar 2017 de organisatie van het NK Dameskorfbal 
Veld weer aan Swift toegewezen, wederom een grote activiteit om te organiseren. Het 
evenement vond plaats op ons eigen sportpark op zondag 11 juni 2017.  
Er werden finales gespeeld in de Topklasse, de Reserve Topklasse en in de junioren A 
Hoofdklasse en verder waren er een aantal nevenactiviteiten te weten een Top-D-toernooi, een 
demo van het G-korfbal en een door de Korfbalstars verzorgde clinic voor de B/C jeugd. 
Om dit alles mogelijk te maken werd een NK-organisatie-comité in het leven geroepen, 
bestaande uit het bestuur aangevuld door Marja van de Venne en Sandra Verbeek. Via een 
tiental commissies werden alle zaken tot in de puntjes geregeld. Mede door de inzet van 
ongeveer 100 vrijwilligers werd dit evenement wederom een groot succes. 
 
Sportprestaties 
Seizoen 2016-2017 was alweer het 5e jaar met Jan Kooiman als coach voor de selectie van 
Swift.  
Swift 1 wist zich in de zaal na spannende play-off wedstrijden uiteindelijk te plaatsen voor de 
finale. In de finale op 18 maart waren ze echter kansloos tegen de Korfrakkers, met 22-10 als 
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eindstand op het scorebord. Op het veld stond Swift 1 op eigen veld in de finale, DDW 1 was de 
tegenstander. De eindstand was 14-16 in het voordeel van de dames uit Hooge Mierde.  
 
Swift 2 verloor op 5 maart de halve finale tegen de Korfrakkers 2. Op het veld wist Swift 2 zich 
helaas ook niet te plaatsen voor de finale op 11 juni. 
 
In de veldcompetitie werd Swift 3 kampioen en hierdoor promoveerden ze naar de reserve 
hoofdklasse van de veldcompetitie. In de zaalcompetitie verloor het derde team hun laatste 
wedstrijd, hierdoor werden ze net geen kampioen maar als de  nummer twee wisten ze wel 
promotie af te dwingen.  
 
De meiden van de A1 plaatsten zich dit jaar voor de finale in de zaal, op 18 maart speelden ze in 
het Indoor Sportcentrum in Eindhoven tegen Rosolo A1. De Rosolo-dames waren te sterk voor 
Swift, Rosolo won met 10 punten verschil. Op het veld won de A1 in de kruisfinale van de 
Peelkorf A1. In de finale moesten ze het weer opnemen tegen Rosolo A1 maar tegen dit sterke 
team waren ze ook nu weer kansloos, de finale werd verloren met 6-10. 
 
De B1 werd kampioen van hun poule in de zaal en uiteindelijk 3e bij het NK in Venray. 
Verder hadden we de volgende kampioensteams in de zaal: Midweek – E1.  
Op het veld is alleen het midweekteam kampioen geworden! 
 
Vanaf dit seizoen zijn we gestart met de Kangoeroe Klup. Dit is een soort kleutergym voor 
meisjes én jongens van 3 tot en met 6 jaar waarbij sport- en spelactiviteiten worden aangeboden, 
met een knipoog naar korfbal. Deze Kangoeroe Klup wordt iedere 1e zaterdag van de maand 
gehouden en is echt een heel groot succes! 
 
Het team van Korfbal extra korfbalt ook nog steeds heel enthousiast, zoals hierboven reeds 
aangegeven hebben zij tijdens het NK op zondag 11 juni weer een mooie demonstratie gegeven 
waarvoor ze een ererondje om het veld verdienden. Onze G-toppers waren dit jaar ook nog 
genomineerd voor Team of the Year bij het Sportgala in Panningen op 7 april. Het was een 
geweldige happening en ze waren helemaal niet teleurgesteld dat ze niet met de 1e prijs naar 
huis gingen. 
Op 19 mei werden de Dameskorfbal Awards uitgereikt in Erp, bij Swift waren Shenna Janssen 
(beste korfbalster Topklasse), Anouk Stoffels (beste korfbalster Reserve Topklasse) en Judith 
Theelen (Talent van het Jaar) genomineerd. Judith werd gekozen als beste talent van de 
Topklasse! 
 
Jaarverslag VC Velden seizoen 2016-2017 
 
Algemeen 
Het seizoen 2016-2017 werd gekenmerkt door wisselende prestaties van diverse teams ( met 
name de standaardteams). 
Ook dit jaar werd, aan het einde van het seizoen, weer een buiten volleybaltoernooi 
georganiseerd.  
Het toernooi werd in samenwerking met IVO en Swift georganiseerd, waarbij de beide andere 
afdelingen hun eigen toernooi organiseerden. 
Dit alles in het kader van het slotfeest van SV Velden. 
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Hoewel de weeromstandigheden net optimaal waren was het toch een mooie afsluiting van de 
feestweek van IVO 100 jaar.  
 
Senioren en recreanten 
In totaal namen 7 senioren en veteranen/recreantenteams  deel aan de competitie. 
Het bleek, met name bij de lagere dames seniorenteams, net als in het vorige seizoen, weer een 
behoorlijke klus de begeleiding rond te krijgen.  
Zowel dames 1 als ook heren 1 hadden moeite zich te handhaven. 
Heren 1 wist uiteindelijk nog ruim boven de rode streep te eindigen. 
Voor dames 1, dat een slechte seizoenstart had, liep de het seizoen minder goed af. 
In de nacompetitie slaagde men er niet zich te handhaven in de 1e divisie.  
Gedurende het seizoen nam men ook afscheid van trainer/coach Henk Trienekens. 
Dames 3 wist via de nacompetitie promotie naar de tweede klasse af te dwingen. Een belangrijke 
ontwikkeling om een betere aansluiting te krijgen naar het niveau van het 2e damesteam. 
Gedurende het seizoen hebben we te maken gehad met een verhoogd aantal aanmeldingen, 
waardoor deze beide teams nu ook goed bezet zijn. 
Daarnaast zijn we tijdens de nacompetitie overgegaan op het digitale telformulier. Gedurende de 
eerste speelronden van het nieuwe seizoen is inmiddels gebleken dat deze overgang zonder al 
te grote problemen is verlopen. 
De recreanten dames wisten als enige het kampioenschap te behalen. Zij promoveerden naar de 
3e klasse. 
De heren veteranenteams eindigden in de subtop en in de middenmoot. 
 
Jeugd 
In de jeugdafdeling wisten 2 teams beslag te leggen op het kampioenschap; 
Nivo 4 en Meisjes C1. 
Alle andere teams hebben netjes in de bovenste regionen meegespeeld in de competitie. 
Opkomst op trainingen is gedurende het gehele seizoen bijna 100 %. 
 
Op het einde van het seizoen hebben we 10 nieuwe jeugdleden mogen begroeten. 
 
Jaarverslag Shuttle 2017 
 
In het seizoen 2017 heeft badmintonvereniging Shuttle Velden met een 3-koppig bestuur gewerkt 
bestaande uit Jeroen Hermanns, Leon Theelen en Manon Notermans.  Het bestuur van Shuttle 
kwam in het seizoen 2017 vier keer (iedere keer in de volledige samenstelling) bij elkaar. In deze 
vergaderingen werden uiteraard veel badminton- technische zaken besproken, onderwerpen met 
betrekking tot SV- Velden, toernooien en activiteiten als ook organisatorische zaken.  Dit seizoen 
hebben we helaas te maken gehad met een daling van het leden aantal. Op dit moment bestaat 
Shuttle uit ongeveer 45 leden waaronder 10 jeugdleden.   
 
Jeugd en senioractiviteiten  
Shuttle organiseerde door het jaar heen 8 verschillende activiteiten die aansloten op de periode 
waarin zij georganiseerd werden. De meeste activiteiten waren voor de jeugd- en seniorenleden 
apart, maar er werden ook twee gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Voor de jeugdleden 
was er het Jeugduitstapje, de Sinterklaastraining, de Carnavalstraining en het Ouder-kind 
toernooi. De seniorenleden genoten van een uitstapje naar de HJ Brouwerij. Het 
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Oliebollentoernooi en Knômmeltoernooi waren de gezamenlijke activiteiten. Shuttle haakte ook in 
op de activiteiten georganiseerd door SV- Velden.  
 
Paaseierenactie  
In 2017 hebben we onze derde paaseierenactie georganiseerd. In totaal hebben 20 leden, 
ouders van (jeugd)leden en kinderen van leden geholpen om deze actie te doen slagen. Al met al 
is de paaseierenactie in 2017 (positieve opbrengsten) goed verlopen. 
 
Jaarverslag VETA 2016/2017 
 
Na het najaarsseizoen 2016 is het doek gevallen voor VETA 1. Door het stoppen van één van de 
vaste spelers vanwege een verhuizing, waren er te weinig spelers meer om dit team op de been 
te kunnen houden. 
Wel is VETA nog altijd met twee teams actief in de recreantencompetitie. 
Recreanten 1 heeft zich afgelopen jaar keuring weten te handhaven in de eerste klasse. Het doel 
is ook voor het komende seizoen weer handhaving. 
Recreanten 2 is in de middenmoot van de derde klasse geëindigd.  Ook voor komend seizoen is 
dit het doel. 
Marc van Eijndt wist voor de derde keer op rij de clubkampioenschappen van VETA op zijn naam 
te schrijven. Ditmaal was zijn tegenstander in de finale Cor Driessen. 
De deelname van VETA-spelers aan andere toernooien was dit seizoen beperkt. Alleen het 
dubbeltoernooi in Helden werd bezocht, maar hier werden geen grootse resultaten behaald. 
Komend seizoen zal dit toernooi weer in Velden gehouden worden. 
Als slotactiviteit zijn de VETA leden en hun aanhang gaan beugelen. Dit was wederom erg 
gezellig. De punten werden zwaarbevochten.  
De uitwisseling met TTV Straelen/Wachtendonk vond dit jaar plaats in Juni in Velden. Met behulp 
van enkele oud-leden, wist VETA ditmaal met meer spelers aan te treden dan onze oosterburen. 
Het was als altijd een gezellige en sportieve avond, die ditmaal door onze gasten werd 
gewonnen. 
 2017/2018 staat voor VETA in het teken van het 40-jarig jubileum. 
We zijn van plan een jubileumtoernooi met daarna een feestavond te organiseren. 

Golfclub Velden (onderdeel van SV Velden)   

Jaarverslag 1-07-2016 t/m 30-06-2017    

Leden, vergaderen en vrijwilligers  

De jaarlijkse ledenvergadering van 15 januari is bezocht door 26 leden. Het bestuur was met dit 
aantal heel tevreden.  
Het aantal leden is afgenomen van 49 naar 46. Van vier personen hebben we afscheid genomen 
en er is een nieuw lid bijgekomen.  
Naast veel telefonisch en email contact is het bestuur vijf keer bij elkaar geweest.  
De maandagmorgen klus ploeg van 4 personen heeft maar drie maandagen niet gewerkt. 
Daarnaast hebben we roosters gemaakt voor het gereedzetten van de ballenkar op dinsdag- en 
donderdagmiddag en een rooster voor het maaien van de greens door 6 personen.  
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Nieuwsbrieven  

Er is een nieuwsbrief verstuurd en er is een artikel geplaatst in “de Kapper” over het 1e lustrum 
van onze club.  
  
Financiën  

We hebben weer geld overgehouden.  
In dit boekjaar is gelukkig een discussie opgang gekomen over de financiële budgetten per 
afdeling. Het is de bedoeling dat de boekhouding per afdeling wordt bijgehouden, zodat men 
weet wat er in en wat er uit gaat. Verwacht wordt dat bij de jaarvergadering van SV Velden in 
november 2017 de discussies zijn afgerond en er een uitgewerkt voorstel ligt.  
  
Greenfee’s en clinic’s  

Er zijn 31 greenfees verkocht. Er zijn geen betaalde clinics gegeven. Op 1 juli een clinic voor het 
kampioensteam IVO-1van het vorige boekjaar, want op de geplande dag in aug 2016 was het te 
warm voor een clinic.  
  
De golfaccommodatie  

De greens zijn in het voorjaar geverticuteerd en bezand met de hulp van een tiental leden. 
Drie afslagmatten zijn vervangen. Er zijn drie banners gemaakt die op drie plaatsen zijn 
opgehangen. Jammer was wel dat het glas van het informatie bord binnen twee weken was 
vernield.  
Achter de green van hole 8 is een nieuwe (mooiere) afrastering gemaakt.  
   
Golf uitje op andere banen in de omgeving en toernooien  

1. 25-10-2016    Muehlenhof    18 deelnemers  
2. 25-04-2017    Muehlenhof     17 deelnemers  

3. 26-05-2017    Eyckenduyn    17 deelnemers 
4. 22-06-2017    Golfhorst    afgelast wegens hoge temp. 35 graden!  

5. 26-07-2017    Op de Niep par ¾  15 deelnemers  

Wedstrijden en toernooien  

Op het snert toernooi van 2 december 2016 waren 20 deelnemers.  
Op 13 april hebben 26 leden deelgenomen aan het lentetoernooi.  
Het vijf jarige bestaan van de golfclub is gevierd met een wedstrijd en een zeer gezellig 
borreluurtje, waaraan 27 personen hebben deelgenomen  
Op de even weken zijn 10 vrijdagmiddag-wedstrijden gespeeld, waaraan door gemiddeld 8 
personen per wedstrijd hebben deelgenomen.  
De dinsdagmorgen voor de dames werd weer goed bezocht door gemiddeld 12 dames. De 
koffie na afloop draagt hier zeker aan bij.   

Regellessen  

Er zijn het afgelopen jaar geen regellessen gegeven. In januari 2018 wordt een overzicht 
gegeven van het veranderde handicap systeem op de jaarlijkse ledenvergadering.  
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Planning 2017/2018  

De green van hole 8 willen we 30 meter naar het noorden verplaatsen. Dit moet nog besproken 
worden met de gemeente Venlo en IVO. Tevens is een goede inventarisatie van de 
noodzakelijke acties nodig om een financiële planning te kunnen maken.  
Mogelijk komt er een bunker achter de green van hole 7, waarvoor de gemeente al een 
goedkeuring heeft verleend.  
  
  
Het bestuur van de golfclub Velden,  
  
Jacques Valkenaars  
Peter Bouten  
Theo Ewalts  
Henk Clabbers  
Jos Logister  

 


