
Notulen Algemene Ledenvergadering Businessclub AWC 

 

 

Plaats:  Restaurant Het Wapen van Wijchen 

Datum: Maandag 24 september 2018 

Aanwezig:  
 

 

 
Afmeldingen met bericht: 
 
 

 
 
 
 
 
1. Opening: 

Voorzitter Harm Rutten opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen in Restaurant het 
Wapen van Wijchen. 

Sven	van	Rossum A.S.I.	Document	Management Ronnie	Tap Lichtdrukkerij	wijchen
Marc	Reuvers CEM	JobSupport GL	van	Kolck Light	Collection
John	Balvers Baha	Food Ad	Holland	 Lightgimmikcs.nl	BV
Bas	van	Ewijk Bas	van	Ewijk	logistics Kees	Schaminee seniorlid
Mark	van	Heel Bouwbedrijf	Sleenhoff	B.V. Jos	Giesbers OBC	Accountants	en	Belastingadviseurs
Hans	Straten Briggs	&	Stratton	Netherlands	B.V. Jo	van	den	Tillaart Perspectief
Ronnie	Reijnen Drukkerij	de	Kleijn	Wijchen	bv Roy	Rutten Philipsen	Accountants	|	Adviseurs
Micha	van	Deelen Ducati	Parts Tim	Bueters Rex	advocaten
René	van	den	Bogaard Expert	Wijchen	BV Bart	Hopman Ricoh	Document	Center	Nijmegen
Maurice	Ratering	Arntz Foodbar	Spontaan Sjaak	Rossen Rosja	B.V.
Peter	Giesbers Gerritse	Wijchen Joost	Rosmalen Rosmalen	Groep
Danny	van	Sommeren Golflinked Ton	Rutten Rutten	Hoogteservice	B.V.
Phivos	Christodoulides Het	Wapen	van	Wijchen Raimond	Sponselee Stomerij	Grashoff	
Arie	Lelie Installatiebedrijf	Lelie	BV Rens	loenen Technisol
Pascal	Mollen Jewels	&	Trends Laurens	Loenen Technisol
Jos	van	Beek JWR	elektrotechniek Theo	van	Deelen Securex	Nederland	BV
Rene	en	Nanda	Wijshake Kapsalon	Hairlicious Tonny	van	Eldijk Van	Eldijk	Passie	voor	vers
Bram	Hofmans Lap	en	Hofmans	Advocaten Jo	Rutten Volvo	Rutten

Rien	Boschman Autoschade	van	Dijk	BV Kees	van	Gent Kees	van	Gent	Banden
Roger	Peters Bouwmakker® Pieter	Guelen Guelen	Schilderwerken
John	Holl Budgetbox Ton	Visser Hofmans	at	Home
Vincent	Rikken CNC	People	BV Sander	van	Gelder Huisman	Elektrotechniek	BV
Rob	Cornelissen Cordaat	bv Michiel	Wiskie VWG	Nijhof	Accountants
Dorus	van	Keulen Dorus	en	Mannes Jan	Derks Werx	BV
Frank	Regeer Regeer	Financieel	Advies



2. Mededelingen  
• Voorzitter vraag een moment stilte voor het overlijden van Johan Steeg. Johan was als 

voetballer, keeper en supporter trouw lid van s.v. AWC en van onze Businessclub.  
• Jan Dijkmans geeft een korte toelichting op de introductie van de nieuwe ledenpasjes. 

Achterliggende doelstelling is een verbetering te realiseren met gebruik van moderne 
kassa’s en betere beheersing van het consumptiegebruik in de business ruimte. Doordat 
diverse bezoekers, ook niet Businessclub-leden, vertoeven in de business ruimte, is het 
consumptiegebruik niet goed beheersbaar. Afgesproken wordt dat hiervoor in klein comité 
(Jo van den Tillaart, René Wijshake en Bart Schraven) een verbetervoorstel wordt 
uitgewerkt t.b.v. het Businessclub bestuur.  

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  

4. Notulen ALV 02-10-2017. 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

5. Ledenverloop en presentatie nieuwe leden  

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn er 20 nieuwe leden bijgekomen en 10 opzeggingen. Het 
ledenbestand ziet er als volgt uit: 

 

De ALV concludeert dat de Businessclub er wederom in is geslaagd om haar ledenaantal te 
doen groeien en geeft haar waardering hiervoor met een hartelijk applaus. 
 
De nieuwe leden zijn: 
 

 
 
De opzeggende leden zijn: 
 

 

seizoen opzeggingen Nieuw Saldo %	groei Leden
2018-2019 10 20 10 10% 115
2017-2018 5 24 19 22% 105
2016-2017 3 12 9 12% 86
2015-2016 4 6 2 3% 77
2014-2015 8 13 5 7% 75

Richard	Heesbeen BAS	Volvo	Center	BV Roel	Kop Kop	Advocaten
Peter	Coret Coret	Renovatie Ad	Holland	 Lightgimmikcs.nl	BV
Michael	Duchain Duchain	Afbouw Jeroen	Herms Pacific	Wellness
Peter	Giesbers Gerritse	Ijzerwaren Frans	Derks Pieperkot
Geert	van	Sommeren GSO	Beheer	BV Pierre	Guelen Planon	Group	BV
Jos	Janssen Het	Vleespannetje	BV René	Elvers René	Elvers	Vleeswaren	BV
Bob	Jansen Hotel	Umberto	&	Restaurant	Samen Marcel	Aalbers Restaurant	In	de	Kazerne
Raymond	Janssen Janssen	Stukadoors Raimond	Sponselee Stomerij	Grashoff	
Pascal	Mollen Juwels	&	Trends Bert	Reuvers Reuvers	Leerbedrijf	Metselen
Kees	Schaminée Kees	Schaminée Wuf	Floor Wuf	Floor	Beheer	BV

Martijn	Derks/Kay	Poelen Bootcamp	Valendriese	Heuvels.nl/By	Kay Hans	van	Kessel Nijol	Oliemaatschappij	BV
Jos	Veltmaat Echte	Bakker	Jos	Veltmaat Marco	Maas RIN	BV
Sjoerd	Rossen Ferdinand Willy	Veltmaat Spar	Veltmaat
Huub	Reijnen Match	Vuur	en	Interieur Johan	Steeg Steeg	Plus	Klus
Hans	Jansen Theater	't	Mozaiëk Nick	Gerrits Telejob	BV



Peter Giesbers benoemt de nieuwe leden en geeft degenen die hiervan aanwezig zijn in de 
vergadering de gelegenheid zich kort te introduceren.  
 

 
6. Algemeen jaarverslag en agenda 2018 – 2019 

 

Activiteiten 2017-2018: 

Peter Giesbers geeft een overzicht van de activiteiten welke het bestuur het afgelopen seizoen 
heeft georganiseerd. Onderstaand zijn verslag: 

De activiteitencommissie heeft wederom een mooi jaar achter de rug. We hebben de volgende 
activiteiten voor jullie georganiseerd: 

• Het activiteiten seizoen is vroeg gestart met het bezoek aan de formule 1 race op het circuit 
van Spa-Francorchamps. Dankzij jullie zaten er veel nieuwe leden in de bus op weg naar 
Francorchamps. Een heel bijzonder evenement met een oranje gloed vanwege de prestaties 
van onze Max. Na een prima start reed de Nederlander op de vijfde plaats, achter de bolides 
van Mercedes en Ferrari. In de negende ronde haperde zijn versnellingsbak en moest hij zijn 
Red Bull helaas langs de kant parkeren. De winst ging naar Lewis Hamilton, die Sebastian 
Vettel en Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo voorbleef. 

• Op 2 oktober 2017 stond de goed bezochte Algemene Ledenvergadering bij Spontaan 
Foodbar op het programma (voorheen Restaurant De Heksenkeuken). Een betrokken 
vergadering en genoten van het heerlijke diner. 

• Eind oktober hebben we nog de afscheidsreceptie van Frans Derks gehad, die na 50 jaar 
tomeloze inzet voor de voetbalvereniging besloten heeft zijn taken neer te leggen. Gelukkig 
is Frans inmiddels lid geworden van de Businessclub en zullen wij hem dus ook hier nog 
regelmatig tegen komen. 

• Begin november zijn wij als Businessclub uitgenodigd bij het evenement Ricoh. Hier zijn we 
zeer gastvrij ontvangen met boeiende presentaties, een lekker stamppotbuffet en als 
afsluiting een leuke quiz met mooie prijzen. 

• De kraker AWC-Alverna is op 19 november 2017 gespeeld. In een volle Businessruimte 
werd door Bufkes een heerlijke Businesslunch geserveerd waarna de groen-witten een 
mooie 3-2 overwinning boekten. Het bleef daarna nog lang onrustig bij AWC... 

• Op 27 november 2017 waren we met de Businessclub te gast bij Modderkolk. Een prachtig 
bedrijf waar eerst een rondleiding werd verzorgd en daarna hield Simon de Luij een 
inspirerende presentatie over organisatie in cellen, Critical Chain Project Management en 
Lean management. 

• Na afloop nog genoten van een drankje en een soepje met brood en saté. Rond half 7 kwam 
de bus van Taxi Van Dijk die ons naar het Porsche Centrum Gelderland bracht. Hier 
mochten we ons vergapen aan al dat mooie 'speelgoed' uit het Classic Centre. 

• Mark Wegh leidde ons rond en met zijn leuke en bijzondere verhalen wist hij iedereen te 
boeien. Deze dag gezellig afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje waarna 
we weer veilig naar Wijchen gebracht zijn. Gewoon met de bus. 

• Op donderdag 5 april stond de jaarlijkse voetbalreis weer op het programma. Dit jaar naar 
de bijzondere bestemming Belgrado. Met maar liefst 66 deelnemers hebben we genoten van 
deze reis.  



Vanwege de grote politiemacht was de weg naar het stadion toe indrukwekkender dan de 
wedstrijd. Omdat er niets meer op het spel stond, verschilde het bezoekersaantal niet zo 
veel van een gemiddelde wedstrijd bij AWC, maar wist Rode Ster Belgrado toch met 3-1 te 
winnen. 

Na het inchecken hebben we gezamenlijk gegeten in het restaurant van de Nederlandse 
eigenaar Sem, waarna de meesten nog een afzakkertje in het centrum van Belgrado hebben 
genomen. De volgende dag hebben we in kolonne van allemaal yugo's de stad verkend. 
Yugo was een Joegoslavisch en later Servisch automerk. Tijdens de tour vertelden 
Servische gidsen over de stad Belgrado en vooral over hun persoonlijke ervaringen tijdens 
de bombardementen in 1999.  

Na een uitstekende lunch zijn we als echte Hollanders de fiets opgestapt. Belgrado is niet 
echt een fietsstad en dus wel bijzonder om hier toch rond te fietsen. In de avond was het 
programma vrij en zijn we in verschillende groepen naar de diverse restaurantjes gegaan. 
Belgrado kent een zeer actief en groot uitgaansleven, dus voor elk wat wils. Gelukkig 
konden we elkaar een beetje op de hoogte houden in de groepsapp. 

Na enkele intensieve dagen hadden we op zaterdag een behoorlijk relaxed dagje op ADA 
Island. Het is een soort recreatiegebied waar veel inwoners van Belgrado in het weekend 
hun tijd doorbrengen. Hier hebben we lekker rond kunnen slenteren, op een (of meer) 
terrasjes kunnen zitten en natuurlijk lekker kunnen lunchen. 

'S-avonds stond er een gezamenlijk diner op het programma in een typisch Servisch 
restaurant met een (iets te) fanatiek Servisch ensemble. Na een paar dagen samen 
optrekken wordt iedereen nog enthousiaster en het was dan ook erg gezellig. Als afsluiter 
hebben we nog een pub of hippe club bezocht tot in de late (of vroege) uurtjes. 

Al met al weer een zeer geslaagde reis. 

• Op 18 mei 2018 is alweer de 6e golfdag georganiseerd door Golflinked. Een prachtige dag 
op de uitdagende golfbaan 'De Betouwe' in Zoelen bij Tiel. Voor de eerste keer was de 
groep 'clinic'ers groter dan de ervaren golfers en minstens zo fanatiek. Het schijnt zelfs zo te 
zijn dat er een extra bunker is ontstaan op hole 3 na afloop van de clinic. De dag werd 
afgesloten met een heerlijke BBQ. Alles was tot in de puntjes verzorgd, kortom echt een 
topdag!  

• En uiteraard is er elke thuiswedstrijd van AWC 1 voor eenieder de gelegenheid geweest om 
een drankje en een hapje te nuttigen in de Businessruimte.  

 

 

 

Activiteiten 2018-2019: 

Ook het nieuwe seizoen staan er weer voldoende leuke activiteiten op de agenda. Bart 
Schraven geeft een preview op de voorgenomen activiteiten. En meldt dat de buitenlandreis 
onder voorbehoud in het weekend van 12-15 april 2019 Valencia als bestemming zal hebben.  



De highlights voor 2018-2019: 

• 9 september 2018 | Competitie AWC 1; Iedere thuiswedstrijd van AWC 1 ben je van harte 
welkom in de Businessruimte 

• 21 september 2018 | Bezoek Michael van Praag bij De Treffers 
• 24 september 2018 | Algemene Ledenvergadering in het Wapen van Wijchen 
• 24 oktober 2018 | FC De Rebellen 
• Businessborrel Wijchen Schaatst 
• Bedrijfsbezoek (i.c.m. activiteit) 
• Bezoek wedstrijd met rondleiding (onder voorbehoud) 
• Buitenlandse reis 
• Golfdag 
• Haringparty 

 

 
7. Financieel verslag 

• De penningmeester Wilfred Overdijk presenteert het financieel jaarverslag en geeft uitleg 
over diverse posten van de winst- en verliesrekening en de balans. Het negatieve resultaat 
van het verslagjaar is voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de Formule 1 activiteit in 
Spa extra kosten met zich meebracht. Tegelijkertijd geeft Wilfred aan dat de activiteit een 
substantieel aantal nieuwe leden heeft opgeleverd en als zodanig succesvol kan worden 
genoemd. 

• Het bestuur van de Businessclub heeft gekeken naar de huidige berekeningsgrondslag voor 
de bijdrage aan de s.v. AWC. De berekeningsgrondslag die tot op heden is gehanteerd was 
enigszins complex en een vereenvoudiging hierin was/is wenselijk. In de praktijk bleek de 
uiteindelijke afdracht in de afgelopen jaren met een bepaalde marge steeds rond de 50% 
van de omzet te zijn. Met dit als vertrekpunt zal de Businessclub de berekeningsgrondslag 
gaan vereenvoudigen.    

• De uitlevering van de dash tags laat nog steeds op zich laat wachten.  
• De op de balans staande schuldpositie van de s.v. AWC aan de Businessclub blijft een 

aandachtpunt. De totale langlopende + kortlopende vordering op s.v. AWC is in elk geval 
met 1.500 euro gedaald, maar het streven blijft om de komende jaren de vordering volledig 
geïnd te hebben. Alleen niet als hierdoor de continuïteit van de voetbalvereniging in het 
geding komt. 

• De op de balans staande vordering onder de post Buitenland reis wordt door Jan Dijkmans 
en Tim Bueters toegelicht. In de procedure rondom de omboeking van Athene naar 
Belgrado en de bijbehorende betaling is een lek ontstaan bij een (zelfstandige) 
vertegenwoordiger van reisorganisatie Amondo. Beide partijen worden met ondersteuning 
van Businessclub lid Tim Bueters juridisch aangesproken om de openstaande vordering 
terug te betalen. Wordt vervolgd. 

 
 

8. Contributie 2019-2020 

Harm licht toe waarom het Businessclub bestuur voorstelt om de contributie van €700,- (excl.) 
met €50,- te verhogen naar €750,-. De contributie is gedurende 10 jaar niet verhoogd en een 
inflatiecorrectie noopt daarom tot deze aanpassing. Een gegeven is verder ook dat relatief 



steeds meer leden ook deelnemen aan de activiteiten. Een ontwikkeling die de Businessclub 
overigens van harte toejuicht. Een belangrijke wens blijft daarbij om de kwaliteit van de 
activiteiten op niveau te houden. Bij stemming in de vergadering blijken 3 tegenstemmers; de 
overige aanwezige leden stemmen voor waarmee het voorstel is aanvaard.  

9. Verslag Kascommissie  

De kascommissie bestaat uit Bram Hofmans en Tonny van Eldijk. De kascommissie geeft bij 
monde van Bram Hofmans aan dat zij de administratie hebben gecontroleerd en in orde hebben 
bevonden. Met daarbij als advies de onderlinge verrekeningen tussen de Businessclub en de 
voetbalvereniging beter inzichtelijk te maken.  

10. Voorstel decharge bestuur 

De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen, waarmee door de vergadering 
akkoord wordt gegaan.  

11. Benoeming kascommissie 2018 – 2019 
 

Voor het komende verslagjaar zal Ronnie Reijnen de rol van Bram Hofmans als lid van de 
kascommissie overnemen. Met dank aan Bram. De kascommissie zal dus bestaan uit Tonny 
van Eldijk en Ronnie Reijnen. 

 
12. Bestuursverkiezing  

 
Aftredend en herkiesbaar bestuurslid is: 
• Harm Rutten en Wilfred Overdijk 
Aftredend en niet verkiesbaar bestuurslid is: 
• Jan Dijkmans 
Nieuwe verkiesbare bestuursleden zijn: 
• Marc Reuvers en Raimond Sponselee 

 
De voorzitter vraagt een akkoord van de ALV op de herbenoeming van Harm Rutten en Wilfred 
Overdijk en voor de benoeming van Marc Reuvers en Raimond Sponselee. De ALV gaat 
hiermee unaniem akkoord.  

	
Naast de uitdrukkelijke dankzegging aan Jan Dijkmans voor zijn actieve rol binnen de 
Businessclub is het bedrijf van Jan, Gogido jubilaris vanwege het 25-jarig lidmaatschap. Tevens 
wordt Jan gehuldigd als Lid van Verdienste en ontvangt hiervoor welverdiende speldje.  
  
 

13. Rondvraag 

• Tonny van Eldijk waarschuwt voor een bestuursleegloop over 3 jaar. Er zijn dan immers 4 
aftreders. Suggestie wordt meegenomen.  

• Sjaak Rossen informeert wanneer Peter nou eens eindelijk aftreedt. (Maar dat was een grapje, 
zoals we van Sjaak gewend zijn). 

• Jo van den Tillaart wil graag besluiten met de constatering dat de Businessclub een goed jaar 
achter de rug heeft en vraagt en krijgt voor de bestuursleden een gul applaus uit de zaal.  
 

 



14. Sluiting 
 

Met dank aan de gastvrouw en gastheer van ons lid Restaurant Het Wapen van Wijchen voor hun 
gastvrijheid en goede zorgen en dank aan ieder voor de aanwezigheid sluit voorzitter de 
vergadering.  

Bestuur Businessclub AWC 

Namens deze,  

Pierre Giesbers 

Secretaris 


