
NOTULEN VAN DE 93e  ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN V.V. HERPINIA, 
GEHOUDEN OP DONDERDAG 10 MAART 2022. 
 
 
Opening: 
De jaarvergadering wordt geopend door voorzitter Arnold Siebers en hij heet de aanwezige 
leden van harte welkom in het clubhuis van Herpinia.   
Er hebben zich meerdere personen voor deze vergadering afgemeld, waaronder de 
bestuursleden Ad v.d. Velden en Gert-Ton Geerts. Gert-Ton heeft af moeten zeggen omdat 
hij nog in quarantaine is i.v.m. corona. Via Teams kan hij toelichting geven bij de agenda-
punten over jaarrekening en begroting. 
Naast de bestuursleden zijn er nog 35 leden aanwezig, waaronder 5 dames. 
 
In zijn openingswoord haalt voorzitter Arnold Siebers aan dat Herpinia op 4 maart 2021 de 
laatste ledenvergadering had, in digitale vorm, die ging over het seizoen 2019-2020.  
Nu vandaag,10 maart 2022, hebben we een ledenvergadering fysiek, die over het seizoen 
2020-2021 gaat. Door de vervelende Coronaperiode lopen we eigenlijk wat achter. 
Ik wil dan ook graag mededelen dat we het vandaag niet over Corona gaan hebben. 
Ik ben blij dat we weer fysiek bij elkaar zijn in ons gezellige clubhuis. 
Vanavond kijken we een klein beetje terug, naar vandaag, maar vooral naar de toekomst. 
Op dit moment hebben we 6 seniorenteams, 1 damesteam en Herpinia 7, die wekelijks 
afwisselend met een kleine 20 personen op zondagochtend gemiddeld met 12 tot 14 voet-
ballers trainen. Bij de jeugd hebben we nog steeds 10 jeugdteams. 
Herpinia heeft wel degelijk bestaansrecht. 
Naast de voetballende leden telt Herpinia circa 120 vrijwilligers, die Herpinia een warm hart 
toedragen en zich ook op diverse manieren inzetten voor Herpinia! 
Ik ben als voorzitter trots op onze voetballende leden, die naast het voetballen ook wekelijks 
graag ons clubhuis komen bezoeken. Maar ook trots op al die vrijwilligers. Trots op Herpinia 
en op de Herpiniafamilie. 
Misschien hebben onze voetballende leden te weinig besef wat er aan vrijwilligerswerk bij 
Herpinia zoal gebeurt: hoofdbestuur, jeugdbestuur, TC jeugd en senioren, organisatie 
scheidsrechters, barpersoneel, balverloten, entree innen bij thuiswedstrijden, schoonmaken 
clubhuis, 3 keer in de week kleedkamers uitvegen en douches uitspuiten, op zaterdag toe-
zicht bij de jeugd, op zaterdag de tribune de stoeltjes schoonmaken, snoeien op het sport-
park, reparaties door de klussencommissie, jeugdleiders en jeugdtrainers, trainers/leiders 
senioren en dames, huldiging jubilarissen, financieel toezicht, communicatie, het 
toegangsbord in Herpen wekelijks aanpassen, de velden belijnen, verzorgen en oppompen 
van ballen, activiteiten organiseren, supportersclub, sponsors werven, sponsorcommissie 
etc. En ik vergeet zeker nog een aantal zaken. 
Ik ben er trots op dat we met zovele vrijwilligers, al die taken geregeld hebben. Maar toch!  
Er zijn altijd meer handjes welkom! Ben je nog geen vrijwilliger, meld je dan bij mij en gaan 
we samen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Iedereen bezit tenslotte een 
capaciteit, die bij Herpinia kan worden ingezet. 
Kijk ik naar onze voetballers bij de senioren, dan is het mooi als zij als jeugdtrainer of jeugd-
leider aan de slag gaan of dit al reeds doen. 
 
Waar liggen de komende tijd de accenten? 
Op vrijdag 15 april 2022 is het de bedoeling dat er weer vele jubilarissen worden gehuldigd. 
Op zaterdag 11 juni 2022 wordt er een vrijwilligersmiddag / avond georganiseerd. 
Over de organisatie van het lentefestijn wordt nagedacht. 
De Clubhuiscommissie denkt erover na een DJ te laten komen op een zondagmiddag. 
De Sponsorcommissie heeft de intentie om de sponsoren te verrassen. 
Er is aandacht om de voetbalvelden voor dit seizoen en voor komend seizoen te verbeteren. 
Ook staat op de agenda om het komende seizoen LED-verlichting aan te brengen op 
meerdere velden. 
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Verder is er veel aandacht voor bestuur, jeugdbestuur, TC senioren en TC jeugd om volgend 
seizoen met hetzelfde aantal teams te gaan voetballen als dit seizoen. 
Voor het komende seizoen zullen er mutaties zijn in de technische staf van de selectie en 
wordt een nieuwe trainer gezocht. 
Extra aandacht is voor het samenstellen van de selectie in het nieuwe seizoen met ook oog 
op de overgang van A-jeugdleden naar de senioren. 
In de zomerperiode zal er voor de jeugd van Herpinia weer een tentenkamp worden 
gehouden. 
Als maandelijks agendapunt bij hoofdbestuur en jeugdbestuur wordt ledenbehoud en 
ledenwerving besproken. In het kader hiervan wordt er een flyer ontwikkeld om Herpinia op 
verschillende manieren onder de aandacht te brengen. In het bijzonder gaat Herpinia 
proberen om de nieuwe bewoners in Herpen te bereiken om lid te worden van Herpinia. 
Tenslotte is het ook van belang dat er regelmatig contact is met het Schrijverke om Herpinia 
in beeld te brengen. 
Herpinia gaat verder met de samenwerking VIP en wil uitgroeien naar een Vitale Vereniging; 
dit onderwerp is straks agendapunt. 
Herpinia is financieel gezond en dat willen we graag zo houden.  
Tot slot wenst het bestuur alle Herpinialeden de komende maanden veel sportief plezier toe 
en een gezellig samenzijn in het clubhuis en wenst het bestuur voor alle vrijwilligers veel 
werkplezier toe met ook een gezellig samenzijn op zijn tijd in het clubhuis. We houden de 
Herpiniafamilie instand. 
 
Notulen jaarvergadering van 10 maart 2022: 
De notulen van de vergadering van 10 maart 2022 zijn eerder via email aan de leden 
toegezonden. Naar aanleiding van de notulen worden er geen opmerkingen gemaakt. 
De notulen van de jaarvergadering van 10 maart 2022 worden ongewijzigd door de 
ledenvergadering vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.  
 
Jaarverslag over seizoen 2020-2021: 
Het jaarverslag is via een link toegezonden aan de leden die vooraf hebben verzocht om dit 
verslag toegezonden te krijgen. Inhoudelijk worden er door de leden geen vragen gesteld of 
opmerkingen gemaakt. Het jaarverslag 2020-2021 wordt ongewijzigd door de ledenverga-
dering vastgesteld. 
Los van de inhoud van het verslag merkt Harrie van Vugt op dat hij zoveel mogelijk probeert 
zich niet af te melden voor de ledenvergadering. Hij vindt het dan ook jammer dat de mede-
voorzitter niet aanwezig kan zijn. Voorzitter Arnold Siebers deelt mee dat Ad v.d. Velden 
door een misverstand niet aanwezig is, maar dat het bestuur besloten heeft om deze 
ledenvergadering op de al eerder vastgestelde datum door te laten gaan. 
 
Bestuursverkiezing: 
Van de bestuursleden is Arnold Siebers aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter. 
Tegen hem zijn geen tegenkandiaten voorgedragen en Arnold Siebers wordt unaniem als 
voorzitter herkozen. Hij deelt mee dat hij op dit moment nog niet aan kan geven of hij zijn 
volledige termijn van 3 jaar vol zal maken. 
Verder zijn van het huidige bestuur Willy van Griensven en Anton Bosch aftredend en 
herkiesbaar. Ook tegen hen zijn geen tegenkandidaten voorgedragen en Willy van 
Griensven en Anton Bosch worden unaniem als bestuurslid herkozen. 
Ter aanvulling van het bestuur wordt door het bestuur Johan van Griensven als nieuw 
bestuurslid voorgedragen. Tegen hem zijn geen tegenkandidaten voorgedragen en Johan 
van Griensven wodt unaniem als bestuurslid gekozen.  
 
Verslag Commissie van Beroep: 
Namens de Commissie van Beroep deelt Martien van Zutven mee dat er al jarenlang niets 
verandert en dat de commissie ook in het afgelopen seizoen niet bij elkaar heeft hoeven te 
komen, wat op zich een goede zaak is . Er was weer geen enkele strafzaak te behandelen. 
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Benoeming nieuwe Commissie van Beroep: 
De Commissie van Beroep bestond, het afgelopen seizoen uit Martien van Zutven, Rene van 
Summeren en Kees van Geffen. Voorzitter Arnold Siebers stelt voor deze 3 leden weer 
opnieuw in de Commissie van Beroep te benoemen. 
De ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel en benoemt de huidige 3 leden voor het 
seizoen 2021-2022 weer in de Commissie van Beroep.  
 
Financieel verslag vereniging en clubhuis seizoen 2020-2021: 
De cijfers van de jaarrekening worden via het TV-scherm in het clubhuis aan de leden 
gepresenteerd. Penningmeester Gert-Ton Geerts geeft via Teams, aan de hand van het op 
het scherm getoonde overzicht, uitleg over de inkomsten en uitgaven in het afgelopen 
seizoen. Ook zijn ook de cijfers van de jaarrekening van vorig seizoen vermeld, waarmee 
een vergelijking kan worden gemaakt. 
Omdat er door de coronamaategelen zo weinig wedstrijden zijn gespeeld, was de omzet in 
het clubhuis, evenals de inkomsten uit entree en loterijen laag. Onder de post Diversen 
vallen ook de subsidies en tegemoetkomgen die Herpinia vanwege corona heeft ontvangen. 
De inkomsten uit sponsorgelden bleven goed op peil, waaruit blijkt dat de sponsors Herpinia 
goed zijn blijven steunen. 
Aan de uitgavenkant waren door de coronamaatregel vooral de kosten voor de kantine en de 
kosten voor wedstrijden, incl. KNVB lager. Verder is er geen vrijwilligersdag gehouden en 
heeft Herpinia een donatie voor een goed doel gegeven i.v.m. de ziekte van Kess van 
Hoogstraten. 
De penningmeester geeft vervolgens een overzicht en toelichting op de balans. Op de 
balans is o.a. de stand van de voorzieningen voor groot onderhoud en het 100-jarig jubileum 
opgenomen, waarvoor jaarlijk wordt gereserveerd. De langlopende lening betreft de lening 
die Herpinia heef bij de gemeente Oss voor de investeringen van enkele seizoenen geleden, 
voor de warmwatervoorziening en energiemaatregelen. De stand van de liquide middelen is 
flink toegenomen, waarbij wordt aangetekend dat dit mede een gevolg is van het ongewone 
seizoen met veel beperkingen door corona. Al met al was 2020-2021 uit financieel oogpunt 
een gunstig seizoen. 
Het financieel verslag over het seizoen 2020-2021 wordt, zoals dat in deze vergadering aan 
de leden is gepresenteerd, door de ledenvergadering goedgekeurd, met dank aan de 
penningmeester. 
 
Begroting seizoen 2021-2022: 
Vervolgens geeft penningmeester Gert-Ton Geerts een toelichting op de begrotingscijfers 
aan de hand van de gegevens op het scherm. Inkomsten uit contributies en sponsoring zijn 
gebaseerd op de werkelijke inkomsten van het afgelopen seizoen. De penningmeester gaat 
in de begroting uit van een behoorlijke kantine omzet. Op basis van de resultaten tot nu toe, 
en een goede omzet in de 2e helft van het seizoen, verwacht hij dat het geraamde bedrag 
haalbaar is 
Wat betreft geraamde uitgaven merkt Gert-Ton Geerts op dat de huisvestingskosten hoger 
zijn begroot, omdat het energiecontract per 1 april afloopt. Verder liggen de uitgaven in de 
lijn van voorgaande jaren. 
Harrie van Vugt vraagt of het niet verstandig is om in de begroting een post onvoorzien op te 
nemen i.v.m. de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Arnold Siebers deelt mee dat de 
begroting al eerder is opgesteld en het seizoen al behoorlijk gevorderd is. Eventuele 
gevolgen zullen worden afgewacht. 
Job van Roosmalen informeert, i.v.m. het saldo aan liquide middelden, of er enkele leuke 
dingen voor de leden kunnen worden gepland. Dit wordt op dit moment nog niet overwogen, 
omdat er een aantal investeringen aankomt, waaronder die voor de LED-verlichting van de 
velden, er nog wat onzekerheden zijn, en de vorm van de samenwerking Herpinia – VIP 
wordt afgewacht. 
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De begroting voor het seizoen 2020-2021, zoals aangegeven op de gepresenteerde over-
zichten, wordt door de ledenvergadering goedgekeurd, met dankzegging aan de penning-
meester. 
 
Verslag kascommissie: 
Namens de kascommissie doet Timo de Veer verslag van de controle van de boekhouding, 
die bij penningmeester Gert Ton Geerts is gehouden. Hij merkt op dat de boekhouding er 
zeer verzorgd uit zag, met een complete verantwoording van de inkomensten en uitgaven. 
De boekhouding is dan ook door de kascommissie akkoord bevonden. 
De jaarrekening over het seizoen 2020-2021 wordt op voorstel van de kascommissie door de 
ledenvergadering goedgekeurd. 
 
Benoeming nieuwe kascommissie: 
In de oude kascommissie heeft Theo van Casteren door een misverstand geen zitting 
genomen. Voor de vrijgekomen plaast in de nieuwe kascommissie stelt Juliën van Hintum 
zich beschikbaar. Hij wordt door de ledenvergadering als nieuw lid in de kascommissie 
gekozen. 
In de kascommissie voor het seizoen 2020-2021 zullen, door deze wisseling, Timo de Veer, 
Frans-Jan v.d. Berg en Juliën van Hintum zitting hebben. 
 
Benoeming ereleden: 
De voorzitter deelt mee dat bij Herpinia vier personen zijn, die vele jaren in diverse functies 
werkzaam zijn geweest of nog zijn. Op grond van de vastgestelde criteria komen deze 
personen, Willy van Griensven, Theo Janssen, René van Summeren en Harrie van Vugt in 
aanmerking. 
Het bestuur van Herpinia stelt daarom voor deze vier personen als erelid te benoemen.   
De ledenvergadering stemt unaniem in met dit voorstel en benoemt Willy van Griensven, 
Theo Janssen, René van Summeren en Harrie van Vugt als erelid. 
 
Stand van zaken Vitale Vereniging Herpen / samenwerking Herpinia - VIP: 
Aan de hand van de op het TV-scherm gepresenteerde sheets van het SEC geven in eerste 
instantie Theo Janssen en later ook Wim van Hoogstaten uitleg over de stand van zaken. 
Hierbij wordt ook teruggeblikt op de periode vanaf december 2000, toen het visie-document 
en de 3 uitgewerkte scenario’s voor de inrrichting van het sportpark aan wethouder Den Brok 
zijn gepresenteerd. Verder wordt het overleg binnen de werkgroep Rabo Clubsupport 
besproken, die een meest gunstige variant heeft aangegeven. 
Naast het aanpassen van het sportpark is het van belang om verenigingen, instanties en 
inwoners van Herpen en omgeving meer te laten bewegen. In verband hiermee zijn in 
februari j.l. de Herpse verenigingen en instanties voor een nadere uitleg van de plannen 
uitgenodigd. De aanwezige verenigen onderschreven de opzet van een vitale vereniging, die 
men in principe ook wilde ondersteunen. 
Verder is er met de gemeente Oss een intentieovereenkomst gesloten om tot een toekomst-
bestendige sportorganisatie te komen. 
In de gesprekken met de gemeente Oss is dit de komende maanden het uitgangspunt. Bij de 
verdere uitwerking van de plannen kan een beroep worden gedaan op de Rabo Club 
Support.  
Martien van Zutven vraagt of bij de vervolgstappen goedkeuring van de leden nodig is of dat 
het bestuur zelf besluiten kan nemen. Dit laatste zal afhankelijk zijn van de verdere 
ontwikkelingen, inclusief de financiële consequenties.  
Het verleden heeft geleerd dat voetbalverenigingen op zich kleiner worden en, buiten het 
sporten, ook andere dingen organiseren. Dit zal op termijn ook bij Herpinia van toepassing 
kunnen zijn. 
Voor de komende periode zal de lijn van de intentieovereenkomst worden voortgezet. 
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Rondvraag: 
Van de rondvraag wordt door Harrie van Vugt gebruikgemaakt. Hij merkt op dat er een 
reservering wordt gedaan voor de viering van het 100-jarig bestaan, maar dat er in 2023 het 
95-jarig bestaan aankomt. Hij informeert of er rondom het 95-jarig bestaan ook iets wordt 
georganiseerd. 
De voorzitter deelt mee dat hier zeker aan zal worden besteed en dat het bestuur nader zal 
besluiten over de wijze waarop dit wordt gevierd.  
 
Sluiting: 
In zijn slotwoord bedankt voorzitter Arnold Siebers de leden die aan deze ledenvergadering 
hebben deelgenomen en sluit de vergadering. Hij wenst de leden een goede gezondheid toe, 
met een blijvende goede betrokkenheid en inzet voor Herpinia. Dit is ook de kracht van 
Herpinia en houdt de vereniging sterk. 
 
 
 
 
 
A. Siebers,        Th. Janssen, 
Voorzitter        secretaris 
 


