
Notulen ALV RKVV Roosendaal 24-11-2017 

 

 

Opening vergadering door André Broeke: 

 

 Geen opmerkingen over her verslag opgemaakt door Dirk van Loon; verslag 

vastgesteld 

 Geen inkomede stukken 

 Geeft aan dat deze vergadering in het teken zal staan van het kiezen van een 

nieuw bestuur 

 Het voormalige bestuur wordt bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren 

 Financieel verslag; daar wordt druk aan gewerkt door Wil Neggers; het 

verslag komt er aan samen met de begroting. Er zal een speciale ALV worden 

gehouden medio januari/ februari 2018.  

 

 

 

Bestuursverkiezing dor Ton Moerkens: 

 

 Tom geeft uitleg over het stemmen via een biljet. 

 

Vraag van Peter Muller: waarom worden de kandidaten niet voorgesteld of stelt men 

zich zelf niet voor.  

Ton stelt iedere kandidaat voor. 

 

Uitslag verkiezing:     Voor:  Tegen: 

 

Jeroen van Beers ( voorzitter)   335  43 

Edwin van den Bemt ( secretaris)   374  4    

Wil Neggers ( penningmeester)   368  10 

André Broeke ( vice voorzitter)   346  33  

Leo Dam ( activiteiten)    368  7  

Peter Schellingerhout ( normen en waarden) 357  25  

Michel de Bruijn ( sponsoring)   354  20 

 

 

Resultaat alle kandidaten zijn gekozen. Er waren 152 geldige stemmen ingeleverd. 

 

Jeroen van Beers, de nieuwe voorzitter,  presenteert het plan van aanpak voor de 

komende periode. 

Er kunnen zich bij elke commissie vrijwilligers melden, want zonder veel vrijwilligers 

wordt het een hele klus om de vereniging in goede banen te leiden. 

 

Rondvraag: 

 

Yvonne Schipper: 

 

Wil graag weten wat er in de motie staat die is ingediend tegen het oude bestuur. 

Antw.Jeroen: wordt niet verteld. 

 

Ingrid Donker: 

 

1e vraag: Is er al een trainer voor de B1. De trainer heeft aangegeven te stoppen. 

Antw.Jeroen: wordt druk naar gezocht, heeft zeker de aandacht. 

2e vraag: was waarom er geen antwoord is gekomen op de door de ouder tweede 

verzonden mail naar het bestuur waarin uitleg wordt gevraagd over de ontstane 

situatie. 



Antw.Jeroen: zegt 2e mail niet te hebben ontvangen, Ingrid zou hem nogmaals 

mailen. 

 

Henk Notenboom: 

Geen vraag, maar bedankt het interim bestuur dat men op korte termijn een nieuw 

bestuur heeft kunnen samenstellen. 

 

 

John van der Vorst: 

 

Vraagt of niet selectie elftallen met wat betere ballen kunnen trainen. 

Antw. Jeroen: gaan we zeker naar kijken met de commissie die gaan over de 

materialen.  


