Notulen Algemene Ledenvergadering Businessclub AWC

Plaats:

Restaurant De Markies

Datum:

Maandag 30 september 2019

Aanwezig:

Sven van Rossum

A.S.I. Document Management

Jos van Beek

JWR-elektrotechniek

Wilfred Overdijk

Accountantskantoor Otten & Kampschreur

Kees Schaminee

Kees Schaminee

Ans en Harrie Loeffen

Adm. en Bel.adviesbureau Loeffen v.o.f.

Bram Hofmans

Lap en Hofmans Advocaten

Otto Schep

Administratiekantoor Moky B.V.

George van Kolck

Light collection

John Balvers

Balvers Management

Ad Holland

Lightgimmicks.nl

Bas van Ewijk

Bas van Ewijk Logistics BV

Jan Gerrits

Montagebedrijf J. Th. Gerrits BV

Hans Bijmans

Bijmans Assurantiën

Peter Giesbers

Peter Giesbers

Mark van Heel

Bouwbedrijf Sleenhoff B.V.

Jo van den Tillaart

Perspectief

Hans Straten

Briggs & Stratton Netherlands B.V.

René Wijshake

René Wijshake coaching/Interim mgt

John Holl

Budgetbox

Tim Bueters

REX Advocaten

Henk Sanders

Bufkes

Ton Rutten

Rutten Hoogteservice

Marc Reuvers

CEM JobSupport

Maurice Ratering Arntz

Spontaan Foodbar

Rob Cornelissen

Cordaat BV

Raimond Sponselee

Stomerij Grashoff

René van den Bogaard

Expert Wijchen

Jan Straten

Straten Lijmbedrijf

Alfred Gerrits

Financieel Adviesbureau Gerrits

Rens Loenen

Technisol

Pierre Giesbers

Frenzs

Tonny van Eldijk

Van Eldijk Passie voor vers

Peter Giesbers

Gerritse Ijzerwaren

Michel van Thiel

Van Thiel Bedrijfsmakelaardij B.V.

Jan Dijkmans

Gogido

Bart Schraven

Visionplanner BV

Pieter Guelen

Guelen Schilderwerken B.V.

Harm Rutten

Volvo Rutten Boxmeer

Arie Lelie

Inst.bedijf Lelie

Allard Koopsen

WIJ bv

Jos Giesbers

Jahip Beheer B.V.

John Cornelissen

John's Shop

Afmeldingen met bericht:

Roger Peters

Bouwmakker

Rick Jansen

Rick Jansen Tegelwerken

Martijn Koot

Café Anneke

Joost Rosmalen

Rosmalen Groep

Ronnie Reijnen

Drukkerij De Kleijn

Ton Visser

Hofmans at Home

Heino Smits
Michiel Wiskie

Ventimon
VWG Groep

Robert Livington
Roel de Bruijn

Installatiebedrijf Lelie BV

Jan Derks

Werx

OBC Accountants en Bel.adviseurs

Marie Herraets-Wessels

Wesso Elektro

1. Opening:
Voorzitter Harm Rutten opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen in Restaurant De
Markies.
2. Mededelingen
• Voorzitter vraag een moment stilte voor het overlijden van Theo van Deelen. Theo was altijd
nadrukkelijk aanwezig in ons midden en een graag geziene gast.
•

Voorzitter geeft een korte toelichting op de stand van zaken m.b.t. de vorig jaar
geïntroduceerde ledenpasjes en muntenregeling. Op basis van de ervaringen in het
afgelopen seizoen is besloten om de muntenregeling als zodanig af te schaffen. Om het
verbruik in de businessruimte te beheersen is het consumptie gebruik bij de thuiswedstrijden
van het 1e elftal gelimiteerd tot kort voor de wedstrijd, tijdens de rust en afloop tot maximaal
17.15 uur. Het (saldo)opladen van de pasjes is gestopt; de pasjes waar een bedrijfsnaam
op staat zijn wel gewoon, als toegangsbewijs, 5 jaar geldig.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Notulen ALV 24-09-2018.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
5. Ledenverloop en presentatie nieuwe leden.
Marc Reuvers benoemt de nieuwe leden van de Businessclub en geeft degene die hiervan
aanwezig zijn in de vergadering de gelegenheid zich kort te introduceren.
De nieuwe leden zijn:
Sasja Leenders

Medea B.V. Sales and marketing Consultancy

Sven van Noort

Van Noort Bandenservice Wijchen

Michel van Tiel

van Thiel Bedrijfsmakelaardij BV

Jos Giesbers

Jahip Beheer BV

Frank Reuvers

Hout Centrum Wijchen

Mathieu Bongartz

Matthews Soccer & Sports B.V.

Geert Megens

Gerenco BV

Jorrit Janssen

F14 Concept & Design

Joost de Valk

YOAST

John Cornelissen

John's Shop

Woud Jansen

Alba concepts

Hans en Jeroen Kuipers

KW Automotive

Rob Steeg

Steeg Interieurbouw

René Wijshake

René Wijshake Coaching / Int.mgt

Jan Gerrits

Montagebedrijf J. Th. Gerrits BV

Frans Sengers

Sengers Podotherapie

Jan van Altena

Van Altena Groothandel in levensmiddelen BV

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn er hiermee 17 nieuwe leden bijgekomen bij 9
opzeggingen. Per saldo een groei van 8 leden ofwel 7%. Het ledenbestand en het verloop
sedert 2015 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.
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:
•

•

Het activiteiten seizoen is vroeg gestart met het bezoek aan De Treffers in Groesbeek. Na
een hartelijke ontvangst op het prachtige sportcomplex, mochten we genieten van een lezing
van Michael van Praag. Aan de hand van de vragen van 2 interviewers en de vragen uit het
publiek sprak Michael van Praag zeer bevlogen en op humoristische wijze over zijn visie op
het hedendaagse voetbal. Na afloop samen met Businessclub Zuid van De Treffers gezellig
nagepraat onder het genot van een hapje en meerdere drankje.
Op 24 september 2018 hebben we weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
gehouden. Phivos en Manon van het Wapen van Wijchen hadden het uitstekend
georganiseerd met een voortreffelijk diner. Ook deze vergadering is goed bezocht en op de
agenda stonden een aantal mooie punten. Met name het jaarverslag van ondergetekende
was toch wel een hoogtepunt.
Gelukkig was er ook wel een kritische blik op de gang van zaken binnen de bussinesclub.
Dat houdt het bestuur scherp en helpt hen te zoeken naar de juiste oplossingen.
Aan het eind van de vergadering hebben we Jan Dijkmans mogen huldigen met het 25-jarig
lidmaatschap en als Lid van verdienste. Na 6 jaar bestuurslid te zijn geweest is Jan gestopt
als bestuurder bij de Businessclub om de voorzittershamer van de voetbalvereniging AWC
over te nemen.

•

Op 24 oktober 2018 hebben we FC De Rebellen op bezoek gehad bij AWC. Dit was de
eerste activiteit uit een gezamenlijk initiatief met Businessclub Alverna en Woezik. Naast het
ondersteunen van een voetbalvereniging is het organiseren van netwerkactiviteiten in een
informele sfeer ook een belangrijke doelstelling. Daarom is het plan opgepakt om jaarlijks
een gezamenlijke activiteit te organiseren, zodat je nog meer regionale ondernemers kunt
leren kennen. Met Andy van de Meijde, Ricky van den Bergh, Sjaak Polak en Marcel
Meeuwis hebben we een leuke avond gehad waarbij geweldige anekdotes de revue zijn

•

•

•

gepasseerd. Uiteraard veel kunnen lachen om de volkse humor, maar toch ook wel kunnen
verbazen over de in-site verhalen uit het professionele voetbalwereldje. Al met al een zeer
geslaagde activiteit die drukbezocht was.
Voor de kerst zijn we te gast geweest in het Schaatscafé bij Marcel en Jacqueline van In de
kazerne. Met ruim 90 aanmeldingen de best bezochte activiteit tot nu toe van onze
Businessclub. Ik vermoed, nee ik weet wel zeker dat dat meer te maken had met de borrel
en de sfeervolle ambiance dan met het sportieve schaatstalent van onze leden.
Op donderdag 21 februari 2019 zijn we getrakteerd op een heerlijk ontbijt van Tonny van
Eldijk bij Derks4Sport en Pulles personal coaching en training. Om 7.00 uur waren we
welkom en daarmee was dat ook officieel de vroegste activiteit van onze bussinesclub. De
'koffiehoek' van de prachtige sportschool aan de Vijverlaan was een erg leuke setting.
Voordat Marcel en Peer hun presentaties verzorgden werd de gezondheidskennis van onze
leden getoetst. Middels een leuke quiz mochten we kiezen tussen een aantal stellingen over
gezondheid en leefstijl. En dat viel nog niet mee...In boeiende presentaties werd het belang
van de balans tussen werk, rust en ontspanning aan het licht gesteld. Voor veel mensen,
maar zeker voor ondernemers, valt het niet altijd mee om deze balans te vinden, dus dat
maakte het extra relevant.
In maart zijn we uitgenodigd door ons lid A.S.I. Document Management om naar de
wedstrijd van PSV tegen NAC te gaan. Al om 13:30 uur vertrok de bus van Taxi Van Dijk
richting Eindhoven. Daar aangekomen mochten we direct door naar de persruimte voor een
kopje koffie. Na een korte introductie werd de groep in tweeën gesplitst. De eerste groep
begon met een rondleiding door het stadion en de tweede groep kreeg een leuke en
interactieve presentatie van ASI. Na ongeveer 3 kwartier werd er gewisseld, waarbij de
Brabantse worstenbroodjes natuurlijk niet mochten ontbreken 'in de rust'.
Met een PSV-fan in hart en nieren als gids hadden we een hele leuke rondleiding. We
hebben het hele stadion kunnen bekijken en leuke anekdotes van de sterren van toen en nu
mogen aanhoren. Toch kon een van onze leden het niet nalaten om een opmerking te
plaatsen over het ontbreken van Willy en René in de hall of fame. Daarna kreeg PSVdirecteur Toon Gerbrands het woord. In een boeiende speech wist Toon alles over het leiden
van een topclub te vertellen. Na een uitstekend diner in het centrum van Eindhoven konden
we plaats nemen voor de wedstrijd van PSV tegen NAC. Na een sterk begin van PSV en
een snelle 1-0 zakte de wedstrijd wel wat weg, maar wist PSV uiteindelijk een zakelijke 2-0
overwinning te boeken.
Na afloop van de wedstrijd zijn we nog getrakteerd op een 'after the match' borrel, met
liveoptredens en veel Brabantse gezelligheid. En tegen 1.00 uur zijn we weer veilig
teruggebracht naar ons Wijchen.

•

De jaarlijkse Businessclub city trip had dit jaar het zonnige Valencia als bestemming. Op 12
april zijn we met een grote groep van maar liefst 71 heren vertrokken. Bij aankomst in de
luchthaven van Düsseldorf bleek dat het reizen met zo'n grote groep niet altijd 100% soepel
verloopt. Eerder hadden we al een deelnemer die het paspoort van zijn vrouw had
meegenomen, maar dit jaar besloot iemand zijn paspoort maar gewoon thuis te laten.
Gelukkig is hij wel in bezit van een snelle auto en een lieve dochter, zodat het paspoort nog
nagebracht kon worden. Ook het inchecken van 4 keer Petrus Guelen, bleek niet echt
gebruikelijk, maar uiteindelijk is iedereen veilig aangekomen in Valencia. Na aankomst
vertrokken naar ons uitstekende hotel en met 23 graden in het zonnetje eerst een

welkomstborrel gedaan inclusief echte Spaanse hapjes. Een klein uurtje later konden we al
vertrekken naar 'Estadio Mestalla'. Dit is het oudste stadion van Spanje en ademt een echte
voetbalsfeer. En toen Hank Dijkmans op de stoel van de koning mocht zitten, barstte
spontaan het Wilhelmus los, hetgeen voor enigszins opgetrokken wenkbrauwen zorgde bij
onze gidsen...
Na een korte opfrisbeurt in het hotel zijn we vertrokken naar tapas restaurant 'La Flamenca'.
Blijft bijzonder om te zien hoe iedereen met elkaar omgaat. Zo ontstaan de leukste
gesprekken. En natuurlijk zijn de meeste 'liefhebbers' toch ook nog even het nachtleven van
Valencia wezen verkennen. En dat bleek nog helemaal niet zo verkeerd te zijn, heb ik van
horen zeggen. Op zaterdagmiddag zijn we vertrokken richting het Valenciaanse strand. In de
trendy Marina Beach club waren de tafels gedekt en hebben we uitstekend geluncht. Op de
eerste verdieping hadden we een prachtig uitzicht op zee. Ook hier weer veel gelachen om
de anekdotes van de voorgaande dag.… en nacht. Na de lunch mochten we onze zeebenen
testen op een catamaran. Gelukkig hadden we onze eigen DJ MAXX meegenomen die met
zijn telefoon de meest mooie klassiekers door de speakers liet galmen. Sweet Caroline, Leef
en C'est la vie, waren enkele knetters die de revue passeerden. Een enkeling waagde zich
zelfs aan een dansje. De rest van de middag doorgebracht in 'Ibiza-sferen' bij de Marina
Beach Club.
Op zondag zijn we de fiets opgestapt om alle highlights van Valencia te bekijken. Met alweer
een stralend zonnetje zijn we in verschillende groepen lekker rondgefietst. De
toegangspoorten, de kathedraal, de turia tuinen, de volkswijken en natuurlijk de
wereldberoemde gebouwen rondom het wetenschapsmuseum zijn we langs gefietst.
Valencia is echt een prachtige stad en heeft veel te bieden.
Ter voorbereiding op de derby van Valencia CF - Levante UD zijn we gaan lunchen bij het
Valen & Cia. De Spaanse keuken is ons goed bevallen. In de avond zijn we naar de
wedstrijd geweest. In een lekker voetbal sfeertje zaten we droog, maar vooral hoog! De
thuisploeg wist uiteindelijk de wedstrijd te winnen met 3 tegen 1.
Vooral dankzij de organisatie van Rob Schilten van reisbureau de Planeet en van onze Bart
was het weer een geweldige reis en iets unieks om bij te zijn.
•

Op 24 mei is er voor de zevende keer alweer de Businessclub Golfdag georganiseerd door
ons lid Golflinked. Dit keer zijn we dicht bij huis gebleven en waren we te gast bij Golfclub
De Berendonck. Dit jaar was er ook voor de clinic groep een wedstrijd georganiseerd over 9
holes op de Par 3 baan van de Berendonck. Het wedstrijdelement maakte de groep dan ook
zeer fanatiek en soms zelfs licht gefrustreerd. Een van de hoogtepunten was toch wel dat
een deelnemer uit een onmogelijke hoek bijna iemand uit een golfkarretje wist te meppen.
De middag werd afgesloten met een heerlijke BBQ. Alles was tot in de puntjes verzorgd, het
was weer super!

•

Woensdag 12 juni 2019 heeft een spetterende Haring Veiling 2.0 editie plaatsgevonden in
zaal Sterrebosch. De bijna 90 gasten hebben genoten van een bijzonder geslaagde avond
en een schitterende opbrengst bijeengebracht voor Animi Vivere”, Odensehuis Wijchen.
Tijdens een 5 gangen diner heeft Burgemeester van Wijchen Hans Verheijen het 1e
haringvaatje verloot onder de aanwezige gasten. Onder enthousiaste leiding van Notaris

Patrick van Beek zijn er 3 haringveiling rondes gehouden. De opbrengst bedroeg bijna €
10.000,-.
•

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.

•

Ook dit jaar hopen we weer een gevarieerd programma te kunnen bieden met veel goede
activiteiten.

Activiteiten 2019-2020:
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 in
het weekend van 17-20 april 2020 onder voorbehoud Krakau als bestemming zal hebben.
De highlights voor 2019-2020 zijn vooralsnog::
•
•
•
•

8 september 2019 | Competitie AWC 1. Iedere thuiswedstrijd van AWC 1 ben je van harte
welkom in de Businessruimte
29 augustus 2019 | Bureau Sport
30 september 2019 | Algemene Ledenvergadering
En verder (nog in concept):
o Happen, Tappen en Trappen,
o Bedrijfsbezoek,
o Bezoek ijshockeywedstrijd Keulen (vr 17 januari 2020),
o Buitenlandse reis (vr 17 april 2020 t/m ma 20 april 2020),
o Businessclub AWC 'University',
o Golfdag BC AWC
o Haringparty 2.0

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. Duidelijk is dat de omzet
van de Businessclub een gestage groei vertoont en dat ook in de begroting rekening
gehouden wordt met een verdere omzetgroei. Deels wordt dit veroorzaakt door een
verhoging van de contributie en deels door de groei van het aantal leden.
• In lijn met deze omzetgroei is in de begroting ook rekening gehouden met een toename van
de afdracht aan SV AWC.
• De op de balans staande vordering onder de post Belgrado reis wordt door Wilfred
toegelicht. De bij de vorige ALV gemelde gerechtelijke procedure die in samenwerking met
Tim Bueters gestart is in verband met de “affaire Amondo” heeft tot een schikking geleid,
waarbij een deel van de opgelopen schade toch nog vergoed is aan de Businessclub
(€4000,-). De vergadering bedankt Tim Bueters voor zijn kundige advies en ondersteuning
met een hartelijk applaus.
• De facturering van de contributie van de Businessclub is dit seizoen anders verlopen dan tot
nu toe, nl. vanuit de SV AWC. Het voordeel van deze wijziging is dat er meer helderheid is in
de door elkaar lopende geldstromen (zie opmerkingen kascommissie). Het gebruik van het
geautomatiseerde Sponsit systeem werkt efficiënt en is ook voor de Businessclub
transparant. Ook de procedure m.b.t. herinneringen is efficiënter. Dat neemt niet weg dat er

voor de Businessclub een vorm van ongewenste financiële afhankelijkheid is ontstaan.
Mede daarom is het voornemen van het bestuur van de Businessclub om na afloop van de
facturerings- en betalingsronde e.e.a. te evalueren en te bezien welke aanpak voor het
komende seizoen zal worden gekozen. Wordt vervolgd dus.
8. Rekening Courant SV AWC
Ten aanzien van de op de balans staande schuld van de SV AWC aan de Businessclub vraagt
de penningmeester namens het bestuur van de Businessclub om het openstaande bedrag in
deze rekening courant positie (€ 6647,-) kwijt te schelden. Het bestuur van de Businessclub is
van mening dat de recente bestuurswisselingen en de daarmee gepaard gaande
beleidswijzigingen en aanpassingen een betere financiële uitgangspositie van de SV AWC
bieden. Met de verwachting dat het lopende verslagjaar vrijwel zeker in de zwarte cijfers zullen
gaan uitkomen wordt daarbij aan een belangrijk criterium voldaan en sterkt dit het bestuur van
de Businessclub om dit voorstel te doen.
Na enige discussie en vragen en antwoorden is dit voorstel ter vergadering in stemming
gebracht en werd dit door de ALV unaniem aangenomen. Waarvan akte.
9. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Tonny van Eldijk en Ronnie Reijnen. De kascommissie geeft bij
monde van Tonnie van Eldijk aan dat zij de administratie hebben gecontroleerd en in orde
hebben bevonden. Daarbij heeft de kascommissie wel vastgesteld dat de verschillende
sponsorvarianten en de verschillende betalingstrajecten tot enige troebelheid leidt in de
financiële afwikkeling van de Businessclub met de Sportvereniging. De kascommissie geeft in
overweging hierin wat meer helderheid en inzichtelijkheid te creëren.
10. Voorstel decharge bestuur
De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen, waarmee door de vergadering
akkoord wordt gegaan.
11. Benoeming kascommissie 2019 – 2020
Voor het komende verslagjaar zal René Wijshake de rol van Tonny van Eldijk als lid van de
kascommissie overnemen. Met dank aan Tonny. De kascommissie zal dus bestaan uit Ronnie
Reijnen en René Wijshake.
12. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar bestuurslid is:
• Bart Schraven en Pierre Giesbers
Nieuwe verkiesbare bestuursleden zijn:
• Bart Schraven en Pierre Giesbers
De voorzitter vraagt een akkoord van de ALV op de herbenoeming van Bart Schraven en Pierre
Giesbers. De ALV gaat hiermee unaniem akkoord.

13. Rondvraag
•
•
•
•
•

Op de vraag van Rens Loenen of het bestuur wel eens overwogen heeft om (nieuw) leden
mede-eigenaar te maken van de Businessclub wordt ontkennend geantwoord door het
bestuur.
Rens Loenen vraagt waarom het bestuur van Businessclub uit 7 leden bestaat. Is dat niet
wat veel? Harm geeft aan dat er veel (onbezoldigd) werk is om onze Businesclub in goede
banen te leiden.
Namens Sjaak Rossen informeert Mark van Heel wanneer Peter nou eens eindelijk aftreedt.
(Maar dat was een grapje, zoals we van Sjaak gewend zijn).
Peter Giesbers maakt melding van de naamswijziging die plaatsvindt bij zijn bedrijf.
Jo van den Tillaart ondersteunt het initiatief om waar mogelijk de samenwerking tussen de 3
Businessclubs te versterken en moedigt aan om op deze voet verder te gaan.

14. Sluiting
Met dank aan Restaurant De Markies 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

