
Regio Eindhoven Overleg 17 april 2012 

1. Welkom door Leon Theelen. 20:00 uur 

 Huub van Hout, Renata overleden. 

 Agenda doorgesproken. 

 Afmeldingen / Afwezig: TTV Valkenswaard, ATTV, De Meppers, MTTV 

 Aanwezig: Leon Theelen (coordinator), Eric Bakker / TTV Veldhoven, Mark Rovers / ATTC 
’77, Jan Vlemmings / ATTC ‘77, Maarten vd Bosch, Mart Coolen / TTV Flash, Joost 
Bastings / TTV Best, Mick van Hoof / TTV Stiphout, Chris van Heijster / TTV Stiphout, Eric 
Sloots / TTV Unicum, Johan Franssen / TTV Unicum, Ferdy Adriaensen / Wilvo-TTV 
Bergeijk, Suzanne Goldbach / Renata, Jan Schenkelaars / Renata, Denny van der Heijden 
/ Son en Breugel,  Tony Kramer / Son en Breugel 

 Welpencompetitie Stiphout. 
i. 20 kinderen hebben meegedaan. 20-05-2012 vervolg in Budel 

ii. Vervolg welpenactiviteit najaar bij eenentwintig. 

 Volgend seizoen regio overleg. 3 bijeenkomsten oktober – februari – april 

 Agenda doorgesproken. 
2. Onderwerp 1: Boekhouding / penningmeesterschap 

 Hoe is de boekhouding geregeld? 
i. Mart: De administratie wordt maandelijks bijgewerkt in Excel. Heel goed inzicht 

maar wel precies werk. Kans op fouten. Boekhouding in de toekomst opsplitsen 
volgens organogram. Budget en budgetverantwoording per commissie. -> hoe is 
dit bij andere verenigingen geregeld. 

ii. Ferdy: Overdracht van voorganger. Nu ledenadministratie en boekhouding via 
online boekhoudpakket. E-boekhouding module sport €21,42 per maand.  Kas 
handmatig. Afschermen en toegang per afdeling. 

1. Goed inzicht in openstaande posten. 
iii. Eric: Ledenadministratie in NAS. Administratie in Excel. Totalen per maand. Dit 

jaar voor het eerste jaar met jeugdbudget werken. Nu geen budget per 
commissie. Verantwoordelijk ligt bij bestuurslid. 

iv. Eric: Jaarlijks wordt begroting gemaakt per commissie. 
v. Leon: voorbeeld -> ik ben trainer en wil een 5-jarenplan uitwerken. Wordt dit 

dan vastgelegd in een meerjaren budget? -> meestal een jaarplan. 
vi. Chris: Stiphout werkt met snelstart. Complete begroting / balanspositie / 

reserveringen. Goed beeld gevormd voor komende jaren. Geconstateerd dat in 
het verleden te weinig gekeken is naar onderhoud / vernieuwing van de 
accommodatie. Advies: Maak een meerjarenplan. Let ook op minimaal liquide 
middelen voor korte termijn aankopen. 

vii. Mark: Minimaal aanwezige liquide middelen worden verplicht gesteld door 
gemeente. Barboekhouding apart van overige boekhouding. 

 Welke vereniging heeft een extern bedrijf wat hen ondersteund. 
i. Ferdy / Eric: Mensen binnen de vereniging ondersteunen in specifieke vraag. 

Financieel, recht, etc. 
ii. Johan: Kascontrolecommissie belangrijk voor controle.  

iii. Mart: Tijdens ALV gevraagd voor ondersteuning. Kascommissielid gaat als 
assistent ondersteunen. Veel werk om voor 250 leden alleen de administratie te 
voeren. 

 Wordt er gebruik gemaakt voor subsidies: 
i. Eric: Jeugdsubsidie van de gemeente in vierjarenplan. Gemeente moet iets 

hebben. Wordt waarschijnlijk niet inhoudelijk gecontroleerd. 
ii. Johan: Verbouwing aangevraagd en ook subsidie voor gekregen. 



iii. Leon: Hoe gaat dat bij kleinere verenigingen? 
iv. Tony / Denny: Weinig transacties, eenvoudige begroting. Zaal huren per avond. 

Begroting was niet sluitend. Opgevangen door contributieverhoging en 
ledengroei. 

 Zijn er nog aanvullende vragen. 
i. Chris: Zijn er verenigingen waar meerdere keren per jaar kascontrole gedaan 

wordt. 
ii. Diverse reacties: Meestal niet. Controle meerdere keren per jaar mogelijk. 

iii. Mart: Rapportage naar bestuur 1x per twee maanden. 
iv. Mark: Elke maand inzicht houden. 
v. Chris: Presentatie op ALV vooraf inhoudelijk toelichting geven. 

vi. Johan: Contributie binnenhalen. -> reacties: Aantal verenigingen werken via 
automatische incasso. 

3. Accommodatie / beheer 

 Eigendom / huur 
i. Enkele verenigingen koop. Meeste huur 

ii. Mark: Zaal huur / kantine aangebouwd. Garantie voor 30 jaar. Scouting nu 
verhuist. Toekomst bouwplannen onzeker. 

iii. Eric: Huur. Groot onderhoud door gemeente. Klein onderhoud en kantine door 
vereniging. 

iv. Flash: Tip -> subsidie zoeken via studenten. 
v. Jan: Huur van particulier. Opzegtermijn van een half jaar.  Gemeente Eindhoven 

doet niets. 

 Hoe is de inkoop geregeld. 
i. Mart: Gebouw / bar regelt eigen inkopen. Inkoop bar via bavaria restant via 

sligro/Makro. 
ii. Mart: Moeilijkheden bij uitval van inkoper ervaren. Nu extra passen geregeld 

voor permanente backup. 

 Horeca: 
i. Mark: Contract bij bavaria. Drank verplicht inkopen bij bavaria. 

ii. Eric: Nieuw contract: Nu bezig met nieuw contract bij inbev. Maximaal per 5 jaar. 
Geen geld meer. Aantrekkelijke bonusregeling. Nieuw contract met vaste 
kortingsafspraken. Via contactpersoon redelijk te regelen. Wel afspraak is 
afspraak. 

iii. Johan: Waakzaam voor snoep over de datum. Chris -> snoep via mars, kan ook 
retour gegeven worden. 

iv. Jan: Theoretische omzetberekening toepassen om omzetcontrole te vergelijken. 
Wat heb ik precies ingekocht, wat zijn de verkoopprijzen. Conclusie zal vaak 
resulteren in te weinig omzet t.o.v. inkoop. Hier ook voorraad in meenemen. 
Vaak wordt algemene verhouding toegepast van 1:2 inkoop:verkoop. 
Gedetailleerde berekening geeft goed beeld. 

v. Mick: factor wordt vergeleken per boekjaar en onderbouwd. 
vi. Jan: Kassasysteem wat transacties registreert kan ondersteuning bieden. Leon -> 

kan wellicht ook signaal doorgeven aan beheerder. 

 TV / geluidsinstallatie / telefoon /  
i. Veel verenigingen een vaste telefoon. 

ii. Leon: Flash is onderzoek gestart om combinatie internet / telefoon / tv af te 
sluiten. Internet ook beschikbaar stellen voor ouders van jeugdleden om 
mogelijkheid te bieden om daar te werken. 

iii. Ferdy: Het valt op dat tijdens de competitie veel teamgenoten langs de kant 
zitten met de telefoon in de hand. Minder betrokken. 



iv. Jan: Buma Stemra: Besloten om geen muziek meer te draaien.  
v. Johan/Eric: Afdracht wordt gedaan. Geen risico. 

 Hygiëne en veiligheid.  
i. Bar via brouwer -> tapwacht. 

ii. Legionella via gemeente. 
iii. Barvergunning en sociale hygiëne. -> aantal mensen met papieren. 
iv. Mart: Tegenwoordig kun je via website IVA halen via meerkeuze vragen diploma 

halen. Barmedewerker moet IVA / VAS (verantwoord alcohol schenken) hebben. 
v. Johan: Periodiek instructieavond. 

 Leon sluit af met rondvraag om 22:15 
i. Johan: interessante avond. 

ii. Mart: Allemaal bestuursleden aanwezig. Hoelang zijn jullie in het bestuur 
aanwezig. ‘Vastroesten’? Aantal langer bestuurslid, aantal korter. 

 
Notulist: Eric Bakker 
 

 


