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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAG 29 JUNI – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL
Afmeldingen: Peter Muller en Pieter Claessens en Sidi Kither
1. Opening door de voorzitter
Jeroen van Beers (voorzitter) opent de vergadering met een minuut stilte voor alle overleden leden. Jeroen van
Beers (voorzitter) geeft aan dat leden ook ons ontvallen door de verschrikkelijk ziekte kanker. Als RKVV
Roosendaal willen we via het Team DoelBewust onze maatschappelijke betrokkenheid laten blijken. Het Team
DoelBewust neemt o.a. deel aan: Colsensation, Roparun en Cyclesensation.
Sinds de vorige algemene ledenvergadering van 24 november 2017 heeft het bestuur de tijd nodig gehad om
goed op de hoogte te geraken van alle ins en outs binnen de vereniging. Hierdoor is het niet gelukt om al in
januari/februari een algemene ledenvergadering te houden, zoals was toegezegd in de vergadering van 24
november 2017. Jeroen van Beers (voorzitter) biedt hiervoor de excuses namens het bestuur aan.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2017
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.
3. Financieel jaarverslag 2016-2017
Voorafgaande aan de toelichting op het financieel jaarverslag 2016-2017 wordt door Jeroen van Beers
(voorzitter) een verklaring van het vorige dagelijks bestuur voorgelezen.
Deze verklaring luidt als volgt:
Het ondertekenen van het financieel jaarverslag over seizoen 2016 – 2017 vindt voor ons plaats onder de
volgende voorwaarden.
1. Structuren, verantwoordelijken en verantwoordelijkheden aangaande geldstromen worden anders
vastgelegd. Een cruciale voorwaarde is het anders indelen van bevoegdheden.
2. Er is volledige décharge over alle financiële transacties gedurende de bestuursperiode van het voorgaande
dagelijks bestuur. Daarnaast is het vorige bestuur verantwoordelijk voor bestuurlijk positieve
ontwikkelingen, in het bijzonder; Vereniging van de Toekomst, substantiële sponsorinkomsten (o.a. ING,
Maxaro, Plus, Innovium en 100% voetbal, totaal € 60.000 per seizoen), uitonderhandelen van het besluit tot
aanleg van een nieuw kunstgrasveld inclusief lichtinstallatie door de gemeente en veiligstellen van het
verbouwingsbudget oude kleedkamers (€ 110.000) wat conform begroting en planning ruim voldoende zou
zijn voor het gehele project.
3. De feitelijke financiële stand van zaken op 09/10/2017; RKVV Roosendaal is overgedragen zonder schulden
en een financiële reserve van circa € 40.000. De club was financieel in zeer goede conditie.
Op basis van bovengenoemde, ondertekenen wij, Peter Muller (ex-voorzitter), Peter van Loon (expenningmeester), en Dirk van Loon (ex-secretaris) het financieel jaarverslag 2016-2017.
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Door Wil Neggers (penningmeester) wordt een toelichting geven op het financiële resultaat over het seizoen
2016-2017. Het seizoen is afgesloten met een positief saldo van € 21.270. Het positieve resultaat wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen.
In september/oktober wordt een nieuwe algemene ledenvergadering belegd waarin o.a. het financieel
jaarverslag 2017-2018 wordt behandeld.
4. Verkiezen kascontrole commissie
Doordat Leo Dam zitting heeft genomen in het bestuur kan hij niet langer deel uit maken van de kascontrole
commissie. Jeroen van Beers (voorzitter) deelt aan de vergadering mede dat het bestuur Robin Franken bereidt
heeft gevonden zitting te nemen in de kascontrole commissie. De vergadering stemt in met de toetreding van
Robin Franken tot de kascontrole commissie.
5. Mededelingen bestuur
Jeroen van Beers (voorzitter) geeft een korte toelichting op een aantal ontwikkelingen die op dit moment
spelen:
 Kunstgrasveld. Het hoofdveld wordt een kunstgrasveld. We zijn plannen aan het ontwikkelen om ook
de omgeving rondom het hoofdveld aan te pakken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het talud en de
fietsenstalling. Om het allemaal uit te kunnen voeren zijn “handjes” nodig. Via de website en facebook
zullen we t.z.t. een oproep plaatsen.
 Renovatie kleedkamers onder de tribune. Er moeten nog twee lokalen gerenoveerd worden. Inmiddels
is de ketel vervangen.
 Hoofd technische zaken. Het bestuur heeft John Klippel bereidt gevonden om deze rol in te gaan vullen.
 Coördinatoren. We zijn zeer content dat we vier nieuwe coördinatoren hebben kunnen vinden voor het
nieuwe seizoen. De coördinatoren zien we als een belangrijke schakel in de communicatie richting de
leiders/trainers. De nieuwe coördinatoren zijn: Rob Gerritsen (JO19), Cees Rampaart (JO17 en JO16),
Jeroen Mulder (JO13) en Danny van Deventer (JO12, JO11 en JO10).
 CIOS. In augustus gaat het CIOS op woensdag in combinatie met de pupillentrainingen praktijklessen
geven.
 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In het nieuwe seizoen gaan we starten met het verplicht stellen van
een VOG voor de vrijwilligers binnen onze vereniging. Het aanvragen van een VOG is gratis. Daarnaast
gaan we op zoek naar een vertrouwenspersoon waar ongewenste omgangsvormen kunnen worden
gemeld.
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te voldoen aan de AVG, zullen de leden in de
mail die zij krijgen bij het innen van de contributie voor het seizoen 2018-2019, gevraagd worden om
toestemming te geven voor het gebruik van privacy gevoelige gegevens binnen de wettelijke kaders
van de AVG. Hier zullen de leden ook gewezen worden op het privacy reglement, dat inmiddels ook op
onze website is te vinden. Voor nieuwe leden is e.e.a. al geregeld bij de aanmelding.
 Henk van Loon. Henk van Loon heeft aangegeven, dat hij de komende jaren minder taken op zich wil
gaan nemen. Als beheerder van de kantine doet Henk een stapje terug. Het bestuur is Henk zeer
erkentelijk voor het werk dat heel al vele jaren in onze vereniging steekt.
 Rookbeleid. In het nieuwe seizoen zal het rookbeleid vorm gaan krijgen.
 Glaswerk langs de velden. Glaswerk langs de velden is niet toegestaan. In het komende seizoen zal hier
meer op gecontroleerd gaan worden.
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Ontvangst teams op het sportpark. Door de komst van de voetbalapp merken we dat bezoekende
elftallen de bestuurskamer niet meer opzoeken. Om de bezoekers wegwijs te maken op onze
accommodatie willen we in het nieuwe seizoen de bezoekers buiten de kantine op gaan vangen.

6. Begroting 2018 – 2019
Wil Neggers (penningmeester) geeft een toelichting op de begroting voor het seizoen 2018-2019. De begroting
is sluitend waarbij rekening is gehouden met een stijging van de contributie met 2,7% (prijsinflatie).
Adriënne Vriens vraagt waardoor er aanzienlijke verschillen zijn tussen de cijfers van voorgaande jaren en de
huidige begrotingscijfers op verschillende onderdelen van de begroting. Wil Neggers (penningmeester) geeft
aan dat er op een aantal onderdelen gekozen is voor een andere indeling, bijvoorbeeld zijn de kosten van het
kantinepersoneel nu opgenomen onder kantine waar voorheen deze kosten vielen onder personeelskosten.
Voor een andere indeling is gekozen om het inzicht te vergroten.
Henk Notenboom vraagt of er ook een budget voor de lagere senioren opgenomen kan worden evenals dit
voor de selectie wordt gedaan. Vanuit de vergadering wordt aangegeven, dat dit ook niet wordt gedaan voor
de jeugdelftallen.
7. Voorstellen vanuit leden
Er zijn geen voorstellen vanuit de leden ontvangen.
8. Bestuursverkiezing
Het huidige bestuur heeft het schema van aftreden van het vorige bestuur overgenomen.
Tijdens deze vergadering zijn aftredend en herkiesbaar:
 Leo Dam: activiteiten commissie;
 Mary Kanters: communicatie commissie;
 Michel de Bruijn: sponsoring commissie.
Met meerderheid van stemmen worden Leo Dam, Mary Kanters en Michel de Bruijn herkozen.
Het schema van aftreden ziet er als volgt uit:
Functie

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Normen en Waarden
Technische commissie
Organisatie commissie
Activiteiten commissie
Accommodatie commissie
Communicatie commissie
Sponsoring commissie

Jeroen van Beers
André Broeke
Edwin van den Bemt
Wil Neggers
Peter Schellingerhout
Mary Kanters
Leo Dam
Mary Kanters
Michel de Bruijn

Datum benoeming
(ingangsmoment
ledenvergadering)
2016-2017
2016-2017
2017-2018
2016-2017
2016-2017
Vacant
2017-2018
2018-2019
Vacant
2018-2019
2018-2019

Datum statutaire
aftreding
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022
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9. Huldiging jubilarissen en bijzondere inzetten
Tijdens de vergadering zijn de volgende leden gehuldigd:
 Harry Stols 50 jaar lid
 Frank Buijk 50 jaar lid
 Rob Krijnen 25 jaar lid
 Joeri Dam 25 jaar lid
 Martijn Kusters 25 jaar lid
Pieter Claessens (50 jaar lid) en Sidi Khiter (25 jaar lid) waren helaas niet aanwezig.
10. Rondvraag
Henk Notenboom vraagt naar stand van zaken omtrent het voorzitterschap van de technische- en
accommodatiecommissie. Jeroen van Beers (voorzitter) antwoordt dat beide functies nog vacant zijn.
Ludo Matheusen vraagt of er al een nieuwe coördinator voor het dames/meisjes voetbal is. Jeroen van Beers
(voorzitter) geeft aan dat deze functie nog niet ingevuld is.
11. Sluiting
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