CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
28 november 2016, 20.00 uur
Sportpark Boschoven, Kantine Gloria-UC

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur en heet een ieder welkom en
spreekt de leden toe.
Welkom bij de Algemene Leden Vergadering 2016
Eindelijk zullen sommige zeggen, maar inderdaad dit jaar kan ik met trots
vermelden dat de groep welke de kantine onderhanden hebben genomen er een
mooi stukje werk van hebben gemaakt. Het begon al veel jaren geleden met de
vraag vanuit deze groep om de kantine te kunnen schilderen. Uiteindelijk is het een
kleine verbouwing geworden en het resultaat is schitterend. Dit alles met maar een
beperkt budget. De groep bestond uit, Eric Krijnen, Erik v/d Walle, Michel Rossi,
Guillaume Muller, Alphons Tuijtelaars en op de achtergrond Mario van Loon. Deze
groep is dan ook terecht vrijwilliger van het jaar 2016 geworden.
Ik wil graag een woord van dank uitspreken aan bouwbedrijf van Gisbergen welke
ons geholpen heeft met het realiseren van onze nieuwbouw door middel van tegen
gereduceerd tarief leveren van bouwmaterialen en ondersteunende
werkzaamheden. Dit is de werkgever van Christ Goos. Toen de bouw klaar was
heeft hij ons tevens geholpen met een betalingsregeling welke op dit moment loopt
zodat wij e.e.a. gespreid kunnen betalen tot eind 2017. Nogmaals dank daarvoor.
Met het 1e elftal wil het nog niet vlotten aan het begin van dit seizoen 2016-2017.
We zullen er tegen aan moeten met zijn allen, willen we niet naar de 5e klasse
degraderen. Zoals we vorige jaar wat potjes konden winnen en sommige verliezen
(waren 6e geëindigd), hebben we dit jaar de wind zeker niet mee.
Het 2e elftal onder leiding van Rens Peeters is nog steeds goed op weg om het
verlies van de finale plaats van het vorige seizoen goed te maken. Hou het vol
heren.
Het dames elftal van Bernie de Bruijn zijn goed op weg en laten leuk en enthousiast
voetbal zien. Het team heeft zichzelf in een nieuwe trainingspakken tenue gestoken
en zien er perfect uit.

-

Als bestuur zijn we erg trots en dankbaar voor de vele vrijwilligers die onze jeugd en
senioren elke week zo positief trainen en begeleiden.
Het afgelopen jaar zijn er weer een aantal zaken gerealiseerd of hebben plaats
gevonden binnen Gloria-UC en dat zijn:
Het realiseren van een nieuw voetbalplaatjes boek in samen werking met Jumbo
Bart de Bresser, Bakkerij Vromans en Slagerij Ernst Jansen.
De verbouwing van de kantine en aankleding van de bestuurskamers en
vergaderruimte.
Het realiseren van een heel goed draaiend smokkeltoernooi.
De voetbaldagen onder leiding van Marcel Meeuwis.
Het organiseren van diverse activiteiten, zoals de Kerst Bingo, Vrijwilligersavond en
gelukkig ook de organisatie van het jeugdkamp is door nieuwe mensen opgepakt.

-

-

Het afronden van de fusie tussen Gloria-UC en SVU en het integreren van de
laatste 2 senioren teams binnen Gloria-UC vanuit SVU.
Afgelopen jaar hebben er in het bestuur en de verschillende commissies diverse
veranderingen plaats gevonden, zoals:
3 nieuwe leden in het hoofd bestuur naar aanleiding van de ingelaste
ledenvergadering van 18 juli 2016
Lia Goos loopt al voor 3e jaar met de lootjes van de boodschappenmand bij de
thuiswedstrijden rond.
Ook aan de technische commissie jeugd en activiteiten commissie is weer invulling
gegeven. De personen welk zitting hebben in deze commissie zijn:
Jeugdzaken: Arnold Timmer
Ledenadministratie: Annemie Tuijtelaars
Beleidszaken: R. van Empel en R. de Hoon
Technische commissie: E. vd Berg, E. Krijnen, W. Leuris, W. Wildhagen
Facilitaire zaken: Christ Goos
Scheidsrechterscommissie: Christ Goos en Arnold Timmer
Activiteiten commissie: M. Rossi, G. Muller
Graag wil ik ook dit jaar nog een warm applaus voor de inzet van ons A-team, en
Jos als terreinknecht en ook dit jaar weer voor Frans en Rita voor het wassen van
de vele team shirts iedere week.
Ik wil nogmaals alle vrijwilligers van Gloria-UC bedanken voor hun inzet voor
afgelopen jaar en zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Afwezig met kennisgeving zijn de volgende personen:
- Claudia Olislaegers
- Eddy van de Berg
- Ben VisvanHeemst
- Harry Spijkers
- Eric Slockers
- Rick van Empel

2. Ingekomen stukken
o Er dienen meer commissies te komen
Door Christ Goos word teen pleidooi gehouden om meer commissies op te
richten waardoor de werkzaamheden beter gecoördineerd en verdeeld
kunnen worden. Door Christ wordt een opsomming gegeven van commissies
welke al gevuld zijn en welke nog leden zouden kunnen gebruiken.
§ Bouwcommissie is gevuld
§ Kantinecommissie is op zoek naar een nieuwe kartrekker. Deze
commissie zal tevens gaan bezien hoe kosten kunnen worden
teruggedrongen met betrekking tot vrijwilligersvergoeding.
§ Seniorencommissie. Bestaat momenteel uit twee personen en dient
te worden uitgebreid. Voorstel is om de commissie te laten bestaan uit
wedstrijd coördinatoren, afvaardiging van de elftallen en van de
spelersraad.
§ Scheidsrechterscommissie. Momenteel bestaat deze commissie uit
2 personen en dient te worden uitgebreid met minimaal 2 leden

§

§

§

§

(afvaardiging van junioren en seniorenafdeling). Ook het aantal
scheidsrechters in de vereniging is drastisch te laag en dient te
worden aangevuld met nieuw bloed. Als dit niet gaat gebeuren dan is
het bestuur genoodzaakt om de contributie te verhogen om
scheidsrechters in te gaan huren. Alternatief is dat de wedstrijd niet
doorgaat.
Activiteitencommissie bestaat momenteel uit 2 personen, maar kent
wel diverse werkgroepen die zich inzetten voor de organisatie van
activiteiten en evenementen. Hoe meer activiteiten en evenementen
hoe beter dit is voor onze exploitatie. Dus ook hier graag nieuwe
ideeën en inputs.
ICT commissie bestaat momenteel uit Eric Slockers en Christiaan
Otter. Mochten er mensen zijn met verstand van ICT en een bijdrage
willen leveren in de hardware vernieuwing en de software (nieuwe
website etc.) laat het dan weten en meld je aan.
PR commissie. Er wordt slechts door een enkel team een
wedstrijdverslag aangeleverd voor publicatie op de website en het
weekblad. We hebben de ruimte in het weekblad en zouden daar
meer gebruik van moeten maken.
Sponsorcommissie is goed bezet en werkt aan een nieuwe opzet
voor het sponsorplan.

o Coördinatoren voor de zondag
§ Momenteel zijn het de bestuursleden die op zondag optreden als
wedstrijd coördinator. Doordat dit een gehele dag is en met slechts
drie personen moet worden opgevangen is de belasting relatief hoog.
Daarom wordt er een verzoek gedaan om afvaardigingen van de
elftallen te krijgen (eventueel geblesseerde spelers) die een dagdeel
(09.00 – 12.00 en 12.00 tot 17.00) zich zouden willen inzetten als
wedstrijd coördinator op de zondag. Als deze vrijwillige opzet niet gaat
lukken dan is het bestuur genoodzaakt elftallen te verplichten in een
schema mensen te leveren.
o Sponsorcommissie welke van start gaat
§ Door Roy Beerens, als voorzitter van de sponsorcommissie wordt
kenbaar gemaakt waar de sponsorcommissie zich momenteel op
richt. Het vernieuwen van de sponsorstructuur en het sponsorplan.
Uitgangspunt is om dit plan per 1 januari 2017 operationeel te
hebben.
o Aftreden van Ton Smeekens en benoeming Paul van Wijnen als voorzitter
voor de periode van 1 jaar
§ Ton Smeekens treedt af als penningmeester van onze vereniging. Dit
betekent dat hij dit lopende boekjaar zal afronden om rond de zomer
volgend jaar af te treden. De voorzitter dankt Ton voor zijn inzet en
zorgvuldige werk van de afgelopen periode. Dit betekent echter wel
dat er een nieuwe vacature in het bestuur is ontstaan van
penningmeester. Een ieder die een naam heeft die geschikt zou zijn
voor deze positie wordt verzocht dit kenbaar te maken bij het bestuur.

§

Tijdens de extra ALV van 18 juli jl. heeft de voorzitter aangegeven nog
drie maanden aan te willen blijven om te bezien of er schot en
voortgang zou komen in het herstructureren van de vereniging. Dit is
voortvarend opgepakt en daarom heeft hij besloten het
voorzitterschap voor een periode van een jaar te verlengen. De leden
wordt gevraagd of zij hiermee kunnen instemmen. De benoeming is
onder applaus unaniem aangenomen.

3. Vaststellen notulen vorige vergadering
Er liggen twee notulen voor die dienen te worden vastgesteld. Het betreft de
notulen van 16 november 2015 en de notulen van de extra algemene
ledenvergadering van 18 juli 2016.
De notulen worden per pagina voorgelegd voor goedkeuring, inhoudelijk en
redactioneel. Beide notulen worden goedgekeurd waarbij in de notulen van 18 juli
2016 een aanvulling wordt gegeven door Staf van Aalst voor pagina 3, hier dient de
naam Frank Geerts te staan.
4. Financieel jaaroverzicht en begroting 2016-2017
Door de penningmeester worden de financiële stukken behandeld zoals de balans,
de winst-/verliesrekening van het afgelopen seizoen en de opgemaakte begroting
van de vereniging voor het nieuwe seizoen. De stukken zijn aan de leden ter inzage
uitgereikt. Door de kascontrolecommissie is op 17 november een controle op de
boeken uitgevoerd en aan de hand hiervan is een verslag opgemaakt. Dit verslag is
als bijlage gevoegd aan deze notulen. Door de kascontrolecommissie is decharge
verleend aan de penningmeester.
Tijdens dit agendapunt wordt een uiteenzetting gedaan over de mogelijkheden om
binnen de vereniging een pinbetalingssysteem in te voeren of een clubpassysteem.
Een combinatie van beiden is overigens ook nog een optie. Na wat informatie
uitwisseling, wordt besloten de stemming hierover uit te stellen tot bij de rondvraag.
5. Evaluatie voetbalseizoen Jeugd
Door Arnold Timmer wordt aan de hand van een korte presentatie inzicht gegeven
in de huidige opbouw van het jeugdledental en de sombere constatering dat onze
vereniging een grotere uitloop heeft van jeugdleden die een overstap zouden
moeten maken naar de senioren dan dat er aangroei is van onderaf. Hierdoor is het
beeld dat de vereniging nog steeds groeit niet terecht. Er dient een oplossing
gevonden te worden om de uitstroom van jonge spelers van de A en B jeugd, met
name bij de overgang naar senioren, te stoppen of in ieder geval te verminderen.
Na een terugblik op het huidige seizoen wordt een inzicht gegeven in de plannen
van de KNVB om de spelvormen voor de jeugd aan te gaan passen. De technische
commissie jeugd houd deze ontwikkelingen scherp in de gaten en heeft al een
inventarisatie gestart wat dit betekent voor materieel, teams en organisatie.
De presentatie is als bijlage bij deze notulen gevoegd.
6. Evaluatie voetbalseizoen Senioren 1-2
Door het bestuur wordt kenbaar gemaakt dat per direct de hoofdtrainer op nonactief is gesteld. Door de voorzitter wordt uiteengezet wat hiertoe de aanleiding is

geweest. Als nieuwe hoofdtrainer is Rens Peters aangesteld. Die wordt verzocht
om een korte terugkoppeling van het seizoen te geven. Onderstaand is zijn
toespraak weergegeven.
Aan het einde van het seizoen 2015-2016 hebben we afscheid genomen van
assistent-trainer Nick Abrams en elftalleider Hans van Elten. Beiden hebben ieder
op hun eigen manier diverse jaren bijgedragen aan het eerste, danwel de selectie.
Nogmaals onze dank hiervoor. Het afgelopen seizoen heeft het eerste afgesloten
met een verdiende 6e plaats. Een mooi resultaat. Het tweede heeft een
beslissingswedstrijd mogen spelen om het kampioenschap maar heeft deze helaas
verloren. Al met al kunnen we spreken van een mooi seizoen voor de selectie.
Aan het begin van dit seizoen werd Christ Goos aangesteld als nieuwe elftalleider
naast zijn toch al drukke bestaan (baan) bij Gloria. De vaste vlaggers Cees
Verschueren en Ben van Heemst bleven behouden voor de selectie, een vaak
onderschatte taak. Mijn dank daarvoor.
Ook in de selectie zelf vonden wat mutaties plaats. Zo stopte o.a. Roy de jong i.v.m.
zijn werk, Benji i.v.m. zijn opleiding en moest Roy van de Broek om fysieke redenen
helaas noodgedwongen stoppen. Ook Youri Maas besloot om te stoppen met
voetballen bij Gloria. Daarbij opgeteld de langdurige blessures van Stefan Beerens
en Roy Langerak kwamen we aan een aardige lijst van spelers die helaas niet
meer, of voorlopig niet beschikbaar zijn voor het huidige seizoen.
Daar tegenover stond de komst van Giel Leemans en Bart Vromans en de
doorgestroomde jeugd in de personen van Jorn de Kort, Bas Kielenstijn en Raphael
Martens en konden we op 2 augustus starten met de voorbereiding met de huidige
selectie van 28 spelers.
Door enkele (langdurige) blessures en drie schorsingen in het eerste schuiven er nu
regelmatig jongens uit het tweede elftal door naar het eerste. In goed overleg met
de jeugd wordt het tweede elftal op hun beurt weer aangevuld met spelers uit de Ajeugd. Dit is geen ideale situatie maar we moeten roeien met de riemen die we
hebben.
Momenteel staat het tweede op een 3e positie in de competitie op gepaste afstand
van de huidige koploper en kunnen we niet tevreden zijn over het spel en de
resultaten van de laatste weken. Het eerste elftal heeft een zware eerste
seizoenshelft achter de rug met als resultaat dat het momenteel in de onderste
regionen van de competitie staat. Een positie die op dit moment nacompetitie zou
betekenen. Dit moeten we met zijn allen ten alle tijden zien te voorkomen.
Gezien de huidige ontwikkelingen vind ik het niet gepast om, op dit moment, verder
in te gaan op het verloop van de eerste seizoenshelft m.b.t. het eerste elftal. Het
geniet mijn voorkeur om morgenavond eerst met de gehele spelersgroep van het
eerste en het tweede elftal bij elkaar te komen om toelichting te geven over de
huidige stand van zaken en eventuele vragen te beantwoorden.

Wel wil ik kort toelichten dat de huidige staf m.b.t. het eerste in tact blijft en dat de
doelstelling is: Gloria-UC te behouden voor de 4e klasse.
Daarnaast is het mijn intentie om samen met het jeugdbestuur te gaan kijken hoe
we de doorstroming van de jeugd op een structurele manier kunnen verbeteren in
het huidige en komende seizoen en er samen voor te kunnen zorgen dat het 2e
selectie elftal zo min mogelijk problemen ondervindt van de huidige situatie.
Bedankt voor jullie aandacht.
7. Samenwerking Gloria-UC – HC Baarle
De wens van H.C. Baarle is een eigen hockeyveld binnen de gemeentegrens van
Baarle-Nassau. Begin juni is daartoe door het bestuur van de hockeyvereniging
toenadering gezocht naar onze voetbalvereniging. Na wat aftastende gesprekken
heeft het bestuur van Gloria-UC toegezegd mee te willen werken aan een
onderzoek om de mogelijkheden te bezien die kunnen leiden tot de realisatie van
een eigen hockeyveld.
In petit comité is vanuit beide verenigingen een overkoepelend plan geschreven
met de titel: V.V. Gloria-UC & H.C. Baarle, Sportparkmanagement een MUST voor
Sportpark Boschoven. Grondslag van dit plan is een visie gebaseerd op het
professioneel managen van het sportpark om investeringen in sportfaciliteiten beter
te laten renderen. In de huidige situatie worden onderhoudskosten en afschrijvingen
op investeringen gezien als een kostenpost op de begroting zonder rendement.
Met de aanleg van een kunstgras competitie hockeyveld en een kunstgras
competitie voetbalveld kan Sportpark Boschoven zich sterker op de kaart zetten als
een sportlocatie met alle faciliteiten voor voetbal, hockey, atletiek en tennis en een
nabij gelegen sporthotel met een welness center en indoor sportfaciliteiten.
Hierdoor kan het sportpark zich presenteren als een klein Papendal in een uniek
stuk grensgebied. Zoals in het document is aangegeven kunnen sportverenigingen
de investeringen die hiermee gemoeid gaan niet zelf dragen en zijn aangewezen op
subsidiefondsen en de participatie van de gemeente. Met een wel doordacht
sportparkmanagement structuur kan de gemeente Baarle-Nassau haar
investeringen in het sportpark beter laten renderen en met de organisatie van
lokale, nationale en internationale sportevenementen een positieve exploitatie
trachten te realiseren die een spin-off kent naar de inwoners en ondernemers in
haar dorp. In het plan is het beheer en de organisatie in handen van een
professionele exploitatie stichting waar zowel de gemeente als alle verenigingen op
het sportpark deelnemer in is. Dit overkoepelende plan zou een opening kunnen
bieden om op sportpark Boschoven een kunstgras hockeyveld aan te leggen.
Echter, bij de verdere uitwerking naar aanleiding van de gesprekken met de
gemeente bleek dat er meerdere factoren zijn waar rekening mee dient te worden
gehouden. Zo heeft de fusie van Gloria-UC met SVU extra focus gegeven aan de
leefbaarheid van Ulicoten, een belangrijk politiek agendapunt. Niet alleen voor de
gemeente, maar ook voor de gefuseerde voetbalverenigingen.
Voor H.C. Baarle zijn er twee belangrijke punten, het vinden van een geschikte
locatie voor de realisatie van een kunstgras hockeyveld en de financiële dekking
van de investering door de exploitatie van haar vereniging. Rabobank de Zuidelijke
Baronie heeft een financiering voor de benodigde investering van € 350.000 voor
de bouw van een kunstgras hockeyveld met verlichting en omheining toegezegd

indien een garantstelling door de Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente
Baarle-Nassau wordt verkregen. H.C. Baarle dient vervolgens de exploitatiekosten
dekkend te krijgen. Dit kan door de restcapaciteit die beschikbaar is op het
kunstgrasveld te verhuren aan derden. Uit het onderzoek bleek dat de realisatie van
een kunstgrasveld hockey, gelet op de benodigde afmetingen, binnen het sportpark
Boschoven alleen mogelijk is indien Gloria-UC een gras voetbalveld afstaat.
Een kunstgras hockeyveld kan door een voetbalvereniging alleen gebruikt worden
om op te trainen. Het voldoet niet aan de eisen gesteld door de KNVB en daarom
mogen er geen competitiewedstrijden op worden gespeeld. Dit betekent dus dat
Gloria-UC het kunstgrasveld voor minimaal 250 uur dient terug te huren van H.C.
Baarle tegen een marktconform tarief van € 35. Gloria-UC huurt haar velden van de
gemeente tegen een jaartarief van € 4.000 per veld, inclusief onderhoud. In de
vervolggesprekken met H.C. Baarle heeft Gloria-UC aangegeven dat het niet zo
kan zijn dat zij er financieel op achteruit gaat indien zij een gras voetbalveld afstaat
ten behoeve van de realisatie van een kunstgras hockeyveld. Dat is in deze
constructie echter wel het geval, omdat de benodigde 250 uren voor training op het
kunstgrasveld hockey op jaarbasis een bedrag van € 8.750 gaat kosten. Onderzoek
is gedaan om te bezien of aanvullende financiële compensatie is te realiseren. Dit
zou dan kunnen bestaan uit groei van de kantine omzet en verhuur van
accommodatieruimte.
Wij hebben de volgende drie opties onderzocht:
• Gloria-UC en H.C. Baarle leggen zich vast in een huurconstructie voor veld
en accommodatie;
• Gloria-UC staat een veld af en H.C. Baarle regelt zelf haar exploitatie en
accommodatie;
• H.C Baarle vestigt zich in Ulicoten op Sportpark de Bremer.
Optie #1: Gloria-UC en H.C. Baarle leggen zich vast in een huurconstructie
voor veld en accommodatie
Deze optie is gebaseerd op een huurconstructie tussen Gloria-UC en H.C. Baarle.
Gloria-UC staat een gras voetbalveld af voor de constructie van een kunstgrasveld
hockey. Dit grasveld is een aantal jaren geleden gerealiseerd in verband met het
tekort aan velden in relatie tot de groei van het ledental van de vereniging. De
kosten voor de aanleg van dit voetbalveld inclusief veldverlichting en
drainagesysteem bedroegen ongeveer € 140.000. Gloria-UC huurt 4 velden van de
gemeente en heeft een medegebruik overeenkomst met de atletiekvereniging
Gloria voor het 5de veld. Per voetbalveld is dit ongeveer € 4.000 per jaar inclusief
onderhoudskosten. De kosten voor het 5de veld worden gedeeld met de
atletiekvereniging. Gelet op het ledental en de trainingsbezetting wordt bijna het
maximaal aantal uren uit alle voetbalvelden van de vereniging gehaald. Gloria-UC
kan het kunstgrasveld hockey alleen terug huren ten behoeve van trainingsuren,
omdat er geen competitiewedstrijden gespeeld kunnen worden op een dergelijk
veld indachtig de regelgeving van de KNVB.
Zoals eerder aangegeven bedraagt het terug huren van 250 uur tegen de
marktconforme prijs van € 35 een jaarbedrag van € 8.750. Hiermee draagt GloriaUC bij aan H.C. Baarle voor de exploitatiedekking van het kunstgrasveld.
Aangezien Gloria-UC hierdoor meer moet betalen dan in de huidige situatie dient er

een financiële compensatie te worden gecreëerd. Deze compensatie kan bestaan
uit mogelijk extra inkomsten die gerealiseerd kunnen worden in de kantine van
Gloria-UC. H.C. Baarle maakt momenteel gebruik van het clubhuis van T.C. Baarle.
Tijdens de wedstrijden op de gehuurde velden in Tilburg maakt zij gebruik van een
kiosk voor de verkoop van koffie, thee, fris en tosti’s. H.C. Baarle heeft in haar
begroting een kantine omzet staan van € 1.000 voor seizoen 2017/2018, € 1.500
voor seizoen 2018/2019 en € 2.000 voor seizoen 2020/2021. De netto marge hierop
ligt ergens tussen rond de 50% en is onvoldoende om het financiële gat te
overbruggen.
Daarnaast zal H.C. Baarle gebruik willen maken van kleedruimtes en andere
accommodatiefaciliteiten zoals materiaalopslag, secretariaat voor
wedstrijdcoördinatie, etc. waarvoor zij dan huur dienen te betalen. Door H.C. Baarle
is een ledental voorzien van 122 in seizoen 2017/2018 met een groei naar 182
leden in seizoen 2019/2020. Momenteel spelen zij met vijf jeugdteams in de
competitie en bestaat de vereniging uit 100 leden en 6 teams. Voor het seizoen
2019/2020 zullen dit 12 teams zijn (182 leden) en zijn er op zaterdag 5 kleedkamers
benodigd.
Door de groei van Gloria-UC in de afgelopen jaren zijn er meer jeugdteams
ontstaan en daarmee meer wedstrijden die op zaterdag thuis worden gespeeld.
Deze groei was voorzien en om hierop te anticiperen is het voornoemde
voetbalveld gerealiseerd en is de kleedkameraccommodatie van Gloria-UC
uitgebreid tot het maximaal haalbare binnen het bouwbestek. De huidige
kleedkamercapaciteit staat echter nog steeds onder druk en een extra
beslaglegging is feitelijk niet mogelijk.
De geprognotiseerde groei van het ledental van H.C. Baarle tot bijna 200 leden in
2019/2020 zal ook een probleem veroorzaken in de huidige accommodatie. De
accommodatie is onvoldoende toereikend om een groei met deze aantallen te
accommoderen. Daarnaast is er ook onvoldoende ruimte rond de huidige
accommodatie om uitbreiding verder te faciliteren, omdat er dan een beroep moet
worden gedaan op grond die bestemd is voor de sportbeoefening. De enige
mogelijkheid die Gloria-UC hier ziet is om nog meer wedstrijden te verplaatsen naar
sportpark De Bremer in Ulicoten.
Een aantal aspecten bestempelen deze optie als onwenselijk. Ten eerste de
vernietiging van de investering van € 140.000. Uiteraard zou de veldverlichting
kunnen worden hergebruikt als verlichting van het hoofdveld, maar de investering
die hiermee gemoeid gaat is niet onaanzienlijk en kan door Gloria-UC zeker in de
komende jaren niet worden gedragen. Ten tweede de financiële impact door de
onevenredige toename van de exploitatiekosten. Er zijn onvoldoende
mogelijkheden om financiële compensatie te realiseren. Gloria-UC zal hierdoor op
zeer korte termijn in de rode cijfers komen en dit waarschijnlijk ook niet te boven
komen. Ten derde de druk en beslaglegging op de accommodatie. Voor de
zaterdag kan een uitwijk kan worden gecreëerd naar sportpark De Bremer. Ten
vierde heeft H.C. Baarle geen uitbreidingsmogelijkheden naar een extra kunstgras
hockeyveld indien het ledental een grotere groei laat zien dan nu geprognotiseerd.

Uitbreiding wordt belemmerd door de aan de noordzijde liggende ecologische
verbindingszone.
Optie #2: Gloria-UC stelt een veld ter beschikking en H.C. Baarle regelt zelf de
exploitatie en accommodatie
De conclusies van de bovenstaande opties kunnen verder worden uitgewerkt in een
optie waarbij Gloria-UC het eerder genoemde speelveld ter beschikking stelt, echter
geen gebruik zal maken van de restcapaciteit van het kunstgrasveld hockey. Dit
betekent dat H.C. Baarle zelf de exploitatie dekkend dient te krijgen door verhuur
aan andere derden partijen, waaronder bijvoorbeeld sporthotel Bruurs. Sporthotel
Bruurs kan dan ook dienen als kantine en kleedkamerfaciliteiten voor H.C. Baarle.
Gloria-UC dient de compensatie voor de verloren veldcapaciteit (dus competitie en
trainingsuren) te realiseren op sportpark De Bremer. Gloria-UC kan dan in
samenspraak met de KNVB bezien hoe zij haar zaterdag en zondag
competitiewedstrijden kan verdelen over beide sportparken. De vraag die zich hier
voordoet is of er een optimaal rendement wordt gerealiseerd in het kader van
exploitatie- en onderhoudskosten door twee locaties voor voetbal in stand te
houden. Zoals afgesproken met de gemeente is dit vraagstuk onderdeel van de
evaluatie van de fusie van Gloria-UC en SVU.
Optie #3: H.C. Baarle vestigt zich op sportpark De Bremer
Een derde optie is dat H.C. Baarle zich vestigt op sportpark De Bremer. In beide
eerder beschreven opties is sprake van een kapitaalsvernietiging van een recente
investering van ongeveer € 140.000 op sportpark Boschoven, die blijft in deze optie
uit. Echter daar staat tegenover dat er een grondaankoop dient te worden gedaan
door de gemeente. De waarde van deze aankoop schatten wij op een bedrag
tussen de € 150.000 en € 200.000. H.C. Baarle heeft hiermee een eigen locatie met
een zo goed als nieuwe accommodatie en kleedkamers op een terrein waar voor de
toekomst uitbreidingsmogelijkheden bestaan. Niet alleen in de vorm van een
competitie kunstgras hockeyveld, maar bijvoorbeeld ook een kunstgras
trainingsveld. Ook in deze optie dient H.C. Baarle haar exploitatie in de eerste twee
jaar dekkend te krijgen door verhuur van restcapaciteit van het kunstgras
hockeyveld. Partijen die hierin een rol kunnen spelen zijn de Bremerpoort, S.K.O.
Het Groene Lint voor schoolsport activiteiten en Kober voor naschoolse
buitenactiviteiten. Door in Ulicoten een hockeyvereniging te vestigen met
groeipotentieel ontstaat er mogelijk een versterkte toegevoegde waarde met
betrekking tot de versterking van de leefbaarheid van Ulicoten.
Na bovenstaande uitleg te hebben gegeven is er voorgesteld om tot stemming over
te gaan. Met meerderheid van stemmen is voor optie #3 gestemd. Interessant detail
dat tijdens de bespreking en stemming naar voren kwam is dat de meerderheid van
de leden van onze voetbalvereniging van mening is dat Gloria-UC een
grasvoetbalvereniging moet blijven. Er is dus geen draagvlak voor een overstap
naar kunstgrasveld(en).
8. Rondvraag
Na een korte verdere uitleg wordt gestemd over de introductie van een
pinmogelijkheid of een clubpas en wordt unaniem door de leden gestemd voor de

pinmogelijkheid.
Guido Dirven vraagt of er een slot/code beschikbaar kan worden gesteld in het
ballenhok voor hun elftal. Christ Goos neemt actie.
Frans Tuytelaars stelt voor om de dames meer te betrekken bij het
coördinatorschap. Tevens geeft hij aan dat het een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is van alle leden om meer te doen voor de vereniging.
Vervolgens vraagt Frans aandacht voor het terugbrengen van de tassen. Graag na
een wedstrijd meteen terugbrengen zodat de tenues gewassen kunnen worden.
Verzoek is om dit breed kenbaar te maken via mail en als aandachtspunt op te
brengen in de eerstvolgende leiders/trainersvergadering van de jeugd.
Michel van de Broek geeft aan het de linkerhoek van het hoofdveld (aan de wegzijde) heel slecht is. Christ Goos beaamt dit en geeft aan dat het aan de gemeente
is gemeld.
Door Jan wordt hierop aangehaakt met de vraag of er zitplaatsen rond de velden
kunnen worden gecreëerd, zoals bankjes bijvoorbeeld. Ook dit zal door Christ
worden ingebracht in de bouwcommissie.
Door Walter Leuris wordt een oproep gedaan aan de selectiespelers om iets te
doen bij de jeugd. De jeugdspelers kijken erg tegen jullie op en dit enthousiasmeert
de jeugdspeler.
Arnold Timmer geeft afsluitend aan dat tijdens een uitwedstrijd van Gloria-UC 1 in
Berkel-Enschot het hem was opgevallen dat de lotjes werden verkocht door de
jongste spelertjes van de vereniging en daarmee de portemonnee bij het publiek
(uit en thuis) makkelijk openging. Mogelijk is dit een optie om te onderzoeken voor
het jeugdbestuur. Walter Leuris wordt verzocht dit punt in te brengen in de
eerstvolgende vergadering van de jeugd.
9. Afsluiting.
Om 23.03 uur wordt de vergadering gesloten door de voorzitter onder dankzegging
voor de inbreng van een ieder. De vereniging bied de leden graag een versnapering
aan.

