
Clubraad Willem II 

 

Verslag vergadering 12 juni 2019 

 

 

 

Aanwezig Clubraad, Stichtingsbestuur, Raad van Commissarissen, Directie 

Verhinderd Ruben Franken, Pieter Jansen, Rinus Versluis 

Locatie Persruimte Koning Willem II Stadion 

Tijdstip 20.00 uur 

 

 

Opening Voorzitter Paul Gerritse heet de aanwezigen welkom. 

De agenda is akkoord. 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. 

De voorgestelde vergaderdata zijn akkoord. 

 

Mededelingen De nieuwe leden van de Raad van Commissarissen stellen zich voor: me-

vrouw Ilse Melis en de heer Meindert van Duijvenbode. 

 

Het nieuwe lid van het Stichtingsbestuur stelt zich voor: de heer Michel 

Sluijmers. 

 

De nieuwe leden van de Clubraad stellen zich voor: de heer Dennis van 

den Broek en de heer Marc Verstraeten (hij is deze keer nog als toehoor-

der aanwezig).  

 

Onder dankzegging voor zijn grote verdiensten wordt afscheid genomen 

van het lid van de Clubraad Berry Embregts. Berry was negen jaar lid 

van de Clubraad. Hij is 61 jaar lid van Willem II en 51 jaar vrijwilliger. 

 

Jan van der Laak doet verslag van het proces van aanstelling van de 

nieuwe Algemeen Directeur Martin van Geel. Paul Gerritse meldt dat de 

aanstelling procesmatig voor verbetering vatbaar is: om de adviserende 
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rol te kunnen vervullen moet het Stichtingsbestuur eerder in het traject 

worden betrokken, namelijk op een moment dat het te geven advies nog 

van invloed kan zijn op de te nemen besluitvorming. 

 

Verslag vorige ver-

gadering 

Het verslag van de vergadering van de Clubraad van 26 februari 2019 

wordt goedgekeurd. Henk van Meel tekent aan dat hij met zijn opmer-

king, dat hij het afscheid van directeur Berry van Gool de club onwaardig 

vond, niet doelde op het afscheid zelf – dat was respectvol – maar op de 

gang van zaken die leidde tot het vertrek. 

 

Benoemings–

commissie 

Marc Willems meldt namens de Benoemingscommissie dat in oktober 

2019 de herbenoeming van leden van het Stichtingsbestuur aan de orde 

is. Daarnaast meldt hij dat de commissie een goed gesprek heeft gehad 

met het Stichtingsbestuur, hetgeen bijdraagt aan een goede samenwer-

king. 

 

Statutenwijziging 

B.V. 

 

In 2017 is de Statutencommissie van de Clubraad akkoord gegaan met de 

voorgenomen statutenwijziging van de B.V. Thans zijn er opnieuw wij-

zigingen aan de orde. De Statutencommissie aangevuld met Marc Wil-

lems, Jan van der Laak en Paul Gerritse zullen overleg hebben en zij zul-

len de Clubraad berichten. 

 

Technische commis-

sie 

Kees Govers meldt namens de Technische commissie dat het nog niet 

loopt zoals het ooit bedoeld was. De commissie komt er, na overleg met 

Joris Mathijsen, in oktober 2019 op terug. 

 

Besloten wordt dat het Stichtingsbestuur in overleg gaat met de Raad van 

Commissarissen om de structuur weer eens tegen het licht te houden. Te-

vens zal daar de Benoemingscommissie van de Clubraad in worden ge-

kend. 

 

Financiële commissie Namens de Financiële commissie van de Clubraad doet Barbara Buster 

verslag. De commissie heeft inspraak gehad in de begroting 2019–2020 

van de BVO en complimenteert de directie met de begroting. 
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Mededelingen direc-

tie 

Algemeen Directeur Jan Hijzelendoorn doet verslag van diverse actuele 

zaken en beleidszaken. Hij stelt voor dat een vergadering van de Club-

raad eens plaatsvindt in het nieuwe jeugdcomplex van de Voetbalacade-

mie. 

 

Rondvraag Henk van Meel meldt dat het Overdrachtsdocument uit 2016 op onderde-

len niet meer actueel is en wellicht herziening behoeft. 

 

Kees Govers vraagt naar de vacature voor de vijfde commissaris. Aange-

geven wordt dat men op zoek gaat naar een kandidaat met een topsport-

mentaliteit/ -achtergrond. 

 

Wim Vos doet verslag van supportersaangelegenheden. Hij stelt vast dat 

er afgelopen seizoen grote stappen zijn gezet. 

 

Jan Hijzelendoorn maakt een groot compliment aan de supporters. Hij 

meldt dat fanbeleving enorm belangrijk is. 

 

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur onder dankzegging aan 

allen. 

 

De volgende vergadering is op woensdag 2 oktober 2019 20.00 uur. 

De vergadering daarna is woensdag 11 december 2019 20.00 uur. 

 

 Actiepuntenlijst Ontstaan Eigenaar Gereed 

1 
Advies statuten aanpassen 19-12-018 

MW + JvdL + PG + 
Commissie 

2-10-19 

2 Toegang hoofdgebouw leden Clubraad 26-2-2019 Paul Gerritse 2-10-19 

3 Toekomst Technische commissie 26-2-2019 Technische cie. 2-10-19 

4 Namen zalen eerste verdieping 26-2-2019 Jan Hijzelendoorn 2-10-19 

5 
Bijeenkomst CR/SB/RVC/Directie 26-02-19 

Paul Gerritse + Jan 
v.d. Laak 

2019-2020 
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HK/01.07.19 

6 Structuur opnieuw tegen het licht houden 12.06.19 SB + RvC + BC - 

 


