
 
 
 Verslag jaarvergadering  25 Januari 2017 in de Zaal in Griendtsveen “. 

Afmeldingen leden: Niels Daniëls 

                                                            

1. Opening en mededelingen. 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Mededelingen. Geen 

2. Vaststelling verslag ledenvergadering d.d. 29 oktober 2015.  

Het verslag is tijdens de vergadering rondgedeeld. Voorzitter vraagt of er op – of aanmerkingen zijn 

en deze zijn er niet. Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 

3. Bestuursverkiezing. 

Voorzitter geeft aan dat hij zelf  aftredend is  als bestuurder  en voorzitter en voor beide is hij  

herkiesbaar voor de resterende tijd dat de vereniging nog bestaat.  Daarnaast is John  van Maris 

aftredend en herkiesbaar ook voor de periode dat de vereniging nog bestaan.  De bestuursleden  

Peter Ruijters, Henri Saris en Theun Mennen zijn aftredend en niet herkiesbaar. De leden kiezen 

ervoor om niet met briefjes te stemmen en met alle stemmen voor en geen tegen word Peter 

Fleurkens gekozen en als bestuurder en voorzitter en John van Maris als Penningmeester.  

4.  Jaarverslag secretaris. 

Secretaris leest het jaarverslag seizoen 2015 / 2016 voor. Niemand heeft hierover opmerkingen en 

jaarverslag word door de vergadering goedgekeurd. Voorzitter bedankt de secretaris voor het 

opstellen hiervan. 

5. Financieel jaarverslag. 

A. Verslag Kascommissie. Voorzitter  Tom van Essen  geeft aan dat de boeken er goed uitzagen en  

als Kascommissie geven zij hun goedkeuring.  Tom is aftredend. Nieuw lid is Harrie Van 

Mullekom. De kascommissie bestaat nu uit: Stan Mennen (VZ), Daan Mennen en Harrie van 

Mullekom.  

B. De penningmeester deelt het jaarverslag rond. Het financieel jaarverslag over het seizoen 

2015-2016 word uitgedeeld en word toelichting door het bestuur. Na deze toelichting wordt 

het jaarverslag goedgekeurd en tevens de begroting voor het seizoen 2016/2017 
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6. Verhogen contributie. 

Voorzitter geeft aan dat de contributie niet verhoogd word en dus gelijk blijft.  Dit is besloten in 

overleg met R.K. Sportvereniging Helenaveen.  

7. Bokkenollen. 

Voorzitter geeft aan dat het Bokkenollen ook dit jaar weer geslaagd is echter word het steeds 

moeilijker om voldoende vrijwilligers te krijgen en bestuursleden. Voorzitter bedankt alle leden 

voor hun inzet. 

8.  Samenwerking met S.V. Helenaveen  en afspraken financiële afwikkeling.  

Voorzitter geeft aan dat er 2 februari 2017 een gesprek gepland staat met Helenaveen en in dit 

gesprek zullen de verschillende zaken besproken en afgestemd worden. Dit zal in een later stadium 

teruggekoppeld worden naar de leden.  

9. Fusie met S.V. Helenaveen of opheffen R.K.S.V. Griendsveen. 

Voorzitter legt aan de leden uit dat wij de mogelijkheid hebben een Praktisch Fusie aan te gaan met 

Helenaveen op de vereniging te op te heffen. Dit word door het bestuur uitgebreid uitgelegd aan 

de leden. Als het een Praktisch Fusie word zal er mogelijk een naamsverandering plaats vinden, 

echter zal Helenaveen hier op in toe moeten stemmen.  

10. Bepaling definitieve einddatum R.K.S.V Griendtsveen middels een ledenvergadering 

Het bestuur legt aan de leden uit, als we de vereniging willen laten fuseren of opheffen dan er een 

nieuwe ALV gepland moet worden volgens de statuten en dat de leden moet stemmen voor een 

keuze.  

11. Stand van zaken verkoop accommodatie en velden. 

Het bestuur ligt de stand van zaken toe welke er op dit moment is. De Gemeente Horst aan de 

Maas is op dit moment bezig met verkoop van de accommodatie en Velden. Het bestuur blijft in 

gesprek met de Gemeente Horst aan de Maas en zal de leden op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. 
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12. Bestemming overtollige liquide middelen. Mogelijkheid is een stichting , met als doel de 

leefbaarheid in Griendtsveen te verbeteren.  

Het bestuur geeft aan dat zij het voornemen heeft een stichting op te richten waar de overtollige 

liquide middelen van de Vereniging naar toe overgeheveld word. De Stichting krijgt dan als 

doelstelling de Leefbaarheid in Griendtsveen te verbeteren. Het bestuur komt ier in een later 

stadium op terug.  

13. Stand van zaken betreft Multi functioneel speelveld (trapveld).  

Het bestuur ligt de stand zaken toe aan de leden. Het bestuur is en gesprek met de Gemeente 

Horst aan de Maas en de Dorpsraad. De leden geven aan dat zij graag een situatieschets willen zijn 

van de nieuwe situatie aan de Sphagnumweg. Het bestuur ligt toe dat de omwonende graag het 

open karakter van de omgeving willen behouden. Tevens ziet de Dorpsraad ook niet zo veel heil 

meer in deze locatie ondanks dat de Dorpsraad in een eerder stadium deze locatie ook heeft 

voorgesteld. Besloten is om buiten de dorpsraad om de Gemeente te benaderen.  

14. Feest  aan het einde van het bestaan van R.K.S.V. Griendtsveen.  

Het bestuur geeft aan het voornemen te hebben een feest te laten organiseren aan het eind van 

het bestaan van de vereniging. Hiervoor is een feestcommissie ingesteld die dit zal gaan 

organiseren.  De datum is voorlopig vastgelegd op 10 juni 2017. Tevens is door de Voorzitter uitleg 

gegeven over de begroting en hoe deze tot stand is gekomen.  

15. RONDVRAAG 

Mario de Vries: 

Mario geeft aan dat hij het signaal krijgt van ouders dat het bestuur zich weinig laat zien bij de 

Jeugd.  Het bestuur zal  bekijken hoe zij dit kunnen verbeteren.  

Harrie van Mullekom: 

Harrie vraagt hoe het komt dat het 50 jarig jubileum van een lid niet meer gevierd word. De 

voorzitter legt uit hoe dit is gelopen en dat dit sinds een aantal jaren niet meer gedaan word. Deze 

leden worden wel genoemd in de Nieuwjaars receptie door de Voorzitter  Henri Saris:  

 

Voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 

 Griendtsveen, 27 januari  2017.  


