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Extra Algemene Ledenvergadering UDI’19 
14 februari 2022 

Notulen 
 

 
1. Opening 
Voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
Wim staat even stil bij de leden die ons zijn ontvallen. 
 
2.Mededelingen / afmeldingen 
De volgende leden hebben zich officieel afgemeld: Tiny Verhoeven, Henk Salome, Anton Jetten, Ria 
Ceelen, Richard van de Boogaard, Rob Walk en Minus van Eijl 
 
Er zijn 2  getekende machtigingen binnengekomen v.w.b. de stemronde. 
Chantal Brands machtigt Leo van de Burgt om voor haar te stemmen 
Ruud Geerders machtigt Wim van den Berg om voor hem te stemmen. 
 
3. Presentielijst: 
Presentielijst : vastgesteld is dat er 52 geregistreerde aanwezigen zijn en 2 machtigingen. 
 
4.Benoeming Leden Stemcommissie 
Als Lid van de stemcommissie worden benoemd : Ad Stuiver, Joost van Oort en Henk Raijmakers 
 
Nancy stelt zich voor aan de ledenvergadering.  
 
5.Verkiezing penningmeester 

Voorzitter gaat over tot de verkiezing van de penningmeester, t.w.  

Aftredend en niet herkiesbaar Leon Deijnen als bestuurslid Sponsoring 
 
Tevens wordt als nieuw Bestuurslid voorgedragen  Nancy de Blaauw als beoogd penningmeester van 
de vereniging en vervanger van Joep van de Geer  
 
Hierna wordt overgegaan tot stemming: 
Er zijn 54 stemgerechtigden (52 aanwezigen en 2 met een getekende volmacht) 
 
Voor de verkiezing van Nancy de Blaauw als beoogt penningmeester van de vereniging 
50 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 stemmen blanco 
 
De voorzitter staat stil bij het vertrek van Leon Deijnen hij benoemt de inzet en verdiensten die de 
Leon voor UDI’19 heeft gehad.  
Ook Ruud Geerders wordt nog bedankt, hij kan helaas vanavond niet aanwezig zijn. Gert van den 
Hoven gaat zijn honneurs waarnemen (tot 01-09-2022). We zijn blij dat Gert deze taak op zich wil 
nemen.  
 
6. Ontwerpwedstrijd UDI-shirt 
Remco geeft uitleg over het ontwerp van het UDI-shirt en hoe het proces tot stand gekomen is. 
De presentatie wordt toegelicht en uitgelegd wordt waar het idee vandaan komt. 
We hadden te maken met het kledingcontract van Masita en Intersport, in het verlengde daarvan is 
ervoor gekozen om een ontwerpwedstrijd uit te schrijven omtrent ons UDI-shirt. 
We hebben ervoor gekozen om een minimum aantal stemmen in te stellen van 25% van ons ledental. 
De stemming wordt uitgelegd en doorlopen. 
Er zijn 574 stemmen uitgebracht. Waarvan 513 geldige stemmen. 
De uitslag per shirt was: 
Plek 5: shirt nummer 3 met 53 stemmen 
Plek 4: shirt nummer 4 met 88 stemmen 
Plek 3: shirt nummer 5 met 123 stemmen 
Plek 2: shirt nummer 2 met 124 stemmen 
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Plek nummer 1: shirt nummer 1 met 125 stemmen 
 
De uitslag ligt erg dichtbij elkaar met tussen de nummers 3,2 en 1 telkens maar 1 stem verschil. Maar 
het betekend dat shirt nummer 1 de winnaar is met 125 stemmen. 
 
Het proces wordt op de volgende wijze ingezet. 
Om het shirt binnen UDI überhaupt te kunnen veranderen zal het huishoudelijk reglement moeten 
worden aangepast. Daarvoor dient er een ALV te worden uitgeroepen. Daarin moet aangegeven 
worden dat we het huishoudelijk reglement willen aanpassen en ook de passages die aangepast 
moeten worden dienen met onze leden vooraf gecommuniceerd te worden. 
Dat is de procedure.  
 
Vragen naar aanleiding van het ontwerp UDI-shirt. 
Ad Stuiver: Ik denk dat we een allegaartje gaan krijgen met verschillende shirts. Antwoord, we gaan dit 
doen conform de weg van de geleidelijkheid. 
 
Fons Boekelder: ik snap niet hoe UDI erbij komt om deze shirts te gaan vervangen. Antwoord, het 
idee van de ontwerpwedstrijd komt van het algemeen bestuur. Ook omdat contract met Masita en 
Intersport verlengd moest worden leek het bestuur dit een goed moment. 
 
Jan Loonen: Het gaat om de identiteit van UDI, het is belangrijk om dan met een goed plan te komen.   
Vraag: lopen de strepen aan de achterkant door. Antwoord, ja de strepen lopen ook op de achterzijde 
door. 
 
Hans Ceelen, ik heb niet gestemd en daar heb ik achteraf spijt van. Dit omdat ik in de veronderstelling 
was dat het nieuwe shirt alleen met een rode band in het midden was in plaats van een blauwe.   
 
Rob Ketelaars, kan Masita en Intersport wel aan de leveringsvoorwaarden voldoen. Leon Deijnen licht 
toe dat Masita in het begin leveringsproblemen heeft gehad maar dat deze nu zijn opgelost. 
 
Theo van Gerwen: Waarom is er voor Intersport gekozen terwijl er betere contracten aangeboden zijn. 
Antwoord van Leon Deijnen: We hebben meerdere partijen tegen het licht gehouden en beoordeeld 
uiteindelijk hebben we gekozen voor Masita/Intersport. 
 
7. Rondvraag 
 
Fons Boekelder: Ik maak me zorgen over de jeugd onder de 18 jaar omtrent het alcohol misbruik. 
Wilma en haar personeel hebben daar geen tijd voor. Enige tijd geleden zijn er lege flessen wodka 
aangetroffen in de kleedlokaal. Antwoord, Alcohol misbruik is een maatschappelijk probleem, we gaan 
daar wel maatregelen tegen treffen. We zijn bezig met een huisreglement wat we willen introduceren. 
Ook het rookbeleid komt daarin te staan. Net zoals enkele gedragsregels. 
 
Geron Derksen: Ik heb veel respect voor de initiatieven maar waarom gaan we niet veel strenger 
ingrijpen en deze jongeren weren van ons sportpark. Antwoord, de sancties moeten maatwerk zijn.  
 Ook in de openbare gelegenheden zien we dezelfde problemen. 
 
Joost van Oort: Het is inderdaad een maatschappelijk probleem. Is het een idee om pas alcohol te 
schenken na de laatste jeugdwedstrijd. Je ziet nu overal mensen met bier staan. 
Antwoord, We gaan alle goeie ideeën meenemen. 
 

8. Sluiting 

Voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 21:00 uur de extra ALV vergadering. 
 
 


