VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
RKVV ROOSENDAAL D.D. 21.09.2013
Aanwezig : 32 leden
Afwezig met kennisgeving : de heren W. Hack, T. Moerkens en J. Zagers en mevrouw S. van
Varsseveld.

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor heer P. Roovers en de heer K. Gevers die beiden dit jaar
zijn overleden.
De voorzitter blikt kort terug op zijn eerste jaar als voorzitter van RKVV Roosendaal. Hij stipt de
sportieve prestaties, waaronder het kampioenschap van het eerste, aan. Daarnaast staat hij stil bij de
overige ontwikkelingen binnen onze vereniging. Hij noemt hierbij onder andere het “klusteam”, die het
afgelopen jaar een aantal groen- en grijstaken van de gemeente heeft overgenomen en deze
voortreffelijk heeft opgepakt.
2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering 2012 d.d. 14.09.2012.
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.
3. Jaarverslag 2012-2013 secretaris.
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2012-2013 penningmeester.
Het seizoen 2012-2013 sluiten we af met een positief resultaat van € 9.196. Dit saldo voegen we toe
aan ons eigen vermogen. De voorzitter licht in het kort enkele belangrijke afwijkingen ten opzichte van
de begroting toe.
5. Verslag Kascontrole Commissie.
Door onvoorziene omstandigheden heeft alleen de heer P. Bruijns de kascontrole uitgevoerd.
Afgesproken wordt, dat de heren R. Kok en B. Paape alsnog de controle uitvoeren. Mochten zij op
bijzonderheden stuiten, dan wordt een extra ledenvergadering uitgeschreven.
De heer H. Notenboom merkt op, dat hij het niet goed vindt, dat de kascontrole wederom niet heeft
plaatsgevonden. De heer P. Bruijns geeft aan, dat hij wel de controle heeft uitgevoerd, maar dat door
drukke werkzaamheden de heren R. Kok en B. Paape op het laatste moment verhinderd waren en dat
het op korte termijn niet mogelijk was om opnieuw bijeen te komen.
6. Verkiezing Kascontrole Commissie.
De heer R. Kok treedt af. Vanuit de vergadering stelt de heer H. Notenboom zich beschikbaar. De
kascontrolecommissie bestaat hierdoor uit de heren: P. Bruijns, B. Paape en H. Notenboom.
7. Jaarverslagen:
 Communicatie- en sponsorcommissie.
De heer M. Haast vraagt wat er gebeurt met de beschadigde borden. De voorzitter geeft aan, dat
wij proberen deze zo goed mogelijk te herstellen.
Verslag wordt verder zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.
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Technische commissie.
De heer H. Notenboom vraagt hoe F spelers die naar de E gaan worden geselecteerd? De heer J.
van Beers antwoordt hierop, dat de leiders hiervoor formulieren opstellen. Hierbij kunnen trainers
ook input leveren. Op basis van deze formulieren maken de coördinatoren een eerste indeling. In
overleg met de leiders wordt de definitieve indeling gemaakt.
Het verslag wordt verdere ongewijzigd vastgesteld.



Accommodatie commissie.
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.



Organisatiecommissie.
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.



Activiteitencommissie.
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.



Vrijwilligers.
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

8. Mededelingen Bestuur.
De voorzitter licht het volgende toe:


Ontwikkelingen gemeente Roosendaal, onder andere onderhoud accommodatie.
Het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met het klein groen- en grijsonderhoud. Hoewel de
gemeente eerder aangaf dit definitief te willen overdragen, is er nu sprake van een proefjaar.
Mochten wij tegen problemen aanlopen, dan blijft de gemeente aanspreekbaar en zal inspringen.
Voor de club betekent dit behalve een verzwaring van de inzet van vrijwilligers (klusteam), ook
nog een financiële tegenvaller. Wij moeten zelf zorg dragen voor de aanschaf en het onderhoud
van materialen. Het afgelopen jaar hebben we hier nog een gedeeltelijke tegemoetkoming van de
gemeente van € 2.500 voor gehad.
Daarnaast zijn er ook nog andere bezuinigingen vanuit de gemeente die ons raken. Het effect
hiervan is nog niet helemaal duidelijk.
De huurprijzen tussen de verenigingen worden gelijk getrokken (“huurharmonisatie”). Helaas pakt
dit voor RKVV Roosendaal slecht uit. Een jarenlang voordeel verdwijnt. Daarnaast sleutelt de
gemeente aan de bijdrage van voetbalclubs aan de accommodaties. Voetbalclubs dragen relatief
weinig bij aan de kosten van velden (voorbeeld hockey die eigen velden hebben). Hoe ver de
gemeente wil gaan in het verhogen van die bijdrage is niet zeker, wel moeten we voorlopig
rekenen op forse verhogingen. Dit is voor zover nu bekend meegenomen in de begroting voor het
nieuwe seizoen.
Samen met de RVF hebben wij een handreiking gedaan naar de gemeente om als clubs een
bijdrage te leveren bij de realisatie van gemeentelijke doelen op het gebied van onder andere
welzijn, sport, jeugd etc. Hierover zijn gesprekken gaande. De gedachte is dat de clubs hun
accommodaties, organisaties en kennis inzetten voor deze doelen, in samenwerking met
professionele organisaties met als tegenprestatie dat er minder bezuinigingen nodig
zijn...bestuurlijk is hier steun voor...dit jaar zal er gewerkt worden aan pilots.
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Sponsoring.
Wij willen extra aandacht schenken aan het binnenhalen van de hoofdsponsor (Tosca) en
daarnaast maar liefst 29!! bordsponsoren. In deze moeilijke economische tijd is dat een prestatie
van formaat. Wel wil het bestuur, samen met de club van 100 en de sponsorcommissie werk
maken van de mogelijkheden om nog meer een platform te bieden voor bedrijven om zich via
RKVV Roosendaal te presenteren en te netwerken. Over de vorm zal gebrainstormd worden. Het
doel is om de bijdrage van sponsoren uiteindelijk te vergroten. Dat kan ook in natura zijn. Op deze
manier is er met een aantal sponsors onder andere het scorebord gerealiseerd, maar ook de
fotowand, waarbij ook nog de supportersvereniging een flinke bijdrage heeft geleverd. Tot slot is
de bestuurskamer, door de financiële bijdrage van de club van 100, in een nieuwe jasje gestoken.



Gescheiden afval.
Aan de ene kant willen we het sportpark netjes houden, aan de andere kant kan de gescheiden
inzameling van afval leiden tot financieel voordeel. We zijn begonnen met plastic, maar ook papier
en vet. Er komen speciale afvalbakken en de campagne om afval te scheiden zal breder uitgerold
worden. Blijft dat de verantwoording voor een net sportpark bij ons allemaal ligt.



Bedankt voor de wedstrijd.
Het bestuur is trots dat RKVV Roosendaal als club een actie als Bedankt voor de wedstrijd voor
elkaar krijgt. De positieve uitstraling en het goede signaal dat hiervan uitgaat blijft niet
onopgemerkt. RKVV Roosendaal als een club presenteren die de normen en waarden hoog in het
vaandel heeft en er ook concreet wat mee doet. We zijn goed van start gegaan en hopen dat
iedereen blijft meewerken. Dit is belangrijk voor het imago van de club, voor de verstandhouding
met andere verenigingen en voor de financiën van onze club, want het levert concreet geld op.
De heer L. Dam, vraagt of het bestuur ervan overtuigd dat de leden dit blijven doen, vooral bij de
senioren. De voorzitter, antwoord hierop dat het bestuur hiervan niet overtuigd is, maar dat het wel
belangrijk is om het vol te houden. Het is belangrijk om niet in de emotie van de wedstrijd te
blijven hangen. De heer M. Haast geeft aan, dat vorige week zondag maar één team niet wilde
meewerken. De heer H. van Deventer Sr. vult aan, dat hij in eerste instantie sceptisch tegenover
het idee stond, maar dat het afgelopen weekend als scheidsrechter het initiatief als heel positief
heeft ervaren. Net als bij andere activiteiten is de rol van de leider erg belangrijk vindt de heer L.
Dam.



Instellen raad van advies.
Dit jaar is gebleken hoe waardevol het is, wanneer aftredende bestuursleden betrokken blijven
van de club en het bestuur van advies kunnen voorzien. Op informele wijze wil het bestuur hier
vorm aan geven. Dit doen wij door de invoering van een (voorlopig) informele Raad van Advies.
Hierin kunnen (max. 5) oud bestuursleden zitting nemen. Deze raad van advies kan het bestuur
gevraagd en ongevraagd adviseren en andersom kan het bestuur de raad van advies benaderen
om advies in te winnen. De mensen voor de raad van advies wil ik eerst persoonlijk benaderen.
Daarna zullen deze gepubliceerd worden op de website.

9. Begroting 2013-2014.
De voorzitter licht in het kort de begroting toe. Door voornamelijk een stijging van de
gemeentelijke huur, een stijging van de energiekosten, het opnemen van onderhoudsbedrag voor
het klein grijs- en groenonderhoud en het wegvallen van de inkomsten uit verhuur van de
bestuurskamer/ kantine, zijn wij genoodzaakt de contributie met ongeveer 10% te verhogen.
De heer H. Notenboom vraagt of de kantine ook verhuurt mag worden voor feestjes. De voorzitter
antwoord hierop dat, dat niet mag. De heer P. Bruijns stelt dat wij de gemeente moeten vragen of
ze alle grasvelden willen vervangen door kunstgrasvelden. Onderzoek heeft aangetoond, dat dit
goedkoper is. De voorzitter geeft aan, dat deze gedachte niet leeft bij de gemeente. Daarnaast zal
gelet op de bezuinigingen bij de gemeente er niet snel geïnvesteerd worden.
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10. Contributie 2013-2014.
Zoals bij de begroting aangegeven stellen we voor de contributies, met uitzondering van de
contributies van de ondersteunende (stille) leden, met circa 10% te laten stijgen. De volgende
contributies gaan gelden voor het seizoen 2013-2014:
Categorie
Pupillen E + F
Junioren D
Junioren A + B + C
Senioren
Ondersteunende leden

Bedrag
€ 80,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 155,00
€ 35,00

Indien gebruik wordt gemaakt van een acceptgiro in plaats van een machtiging voor de betaling van de contributie,
worden bovenstaande bedragen met € 5 verhoogd en uitzondering hierop zijn de stille leden.

De ledenvergadering stemt in met de contributieverhoging.
11. Voorstellen vanuit de leden.
Vanuit de leden zijn geen voorstellen ontvangen.
12. Bestuursverkiezing.
De volgende leden van het bestuur treden af en keren niet meer terug:
 vice-voorzitter de heer P. Schellingerhout;
 voorzitter technische commissie de heer T. Moerkens;
 secretaris de heer E. van den Bemt.
De heer F. Buijk, coördinator normen en waarden, treedt ook af, maar hij stelt zich herkiesbaar.
Daarnaast stelt het bestuur voor om de heer R. de Rooij te benoemen als vice-voorzitter en de heer L.
Hamerlinck als voorzitter van de technische commissie.
De ledenvergadering stemt in met de benoemingen.
13. Huldigingen jubilaris(sen).
De voorzitter meldt, dat hij aandacht wil voor de registratie van het lidmaatschap. Hij ontvangt af en
toe signalen, dat leden van menig zijn dat ze ten onrechte niet gehuldigd zijn in de afgelopen jaren. Hij
nodigt deze leden uit om met hem contact op te nemen, zodat we e.e.a. kunnen checken en wellicht
kunnen aanpassen.
Alvorens over te gaan tot de huldiging van de jubilarissen overhandigd de voorzitter een bos bloemen
aan de heer G. Vriens en de heer H. van Loon voor hun inzet in de afgelopen periode.
De heer M. Heijnen wordt gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap. De heren G. Krijnen en
Jongeneelen zijn 25 jaar lid van onze vereniging. Helaas is de heer Jongeneelen niet aanwezig.
Tot slot wil de voorzitter een viertal leden benoemen tot lid van verdiensten. Het betreft
achtereenvolgens de heren G. Krijnen, T. Moerkens, P. Schellingerhout en E. van den Bemt. De
voorzitter wil hen tot lid van verdiensten benoemen als blijk van waardering voor hun inzet voor onze
vereniging.
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14. Rondvraag
De heer H. Notenboom vraagt wanneer de statuten worden herzien, deze zijn behoorlijk gedateerd.
De voorzitter geeft aan, dat dit het komende jaar wordt opgepakt.
Daarnaast vraagt de heer H. Notenboom wanneer het bord met ereleden en leden van verdiensten
wordt bijgewerkt. De voorzitter geeft aan, dat dit de aandacht heeft.
Tevens vraagt de heer H. Notenboom wat in de ogen van het bestuur vrijwilligers zijn. Vervolgens
vraagt hij of leden die een vergoeding ontvangen vanuit de vereniging wel vrijwilligers zijn? De heer R.
de Rooij (vrijwilligers coördinator) antwoord hierop, dat vrijwilligers leden of niet-leden zijn, die zich op
een positieve manier inzetten voor onze club waarbij zij het voor heel veel anderen mogelijk maken
om plezier te beleven aan hun lidmaatschap en er voor zorgen dat ze kunnen voetballen. De heer R.
de Rooij voegt er aan toe dat de ledenvergadering niet het podium is om de discussie over
vergoedingen voor specifieke taken of personen te voeren. De voorzitter vult aan dat op dit punt beleid
is geformuleerd en dat een regelmatig toets onderdeel van dit beleid is.
De heer H. Notenboom heeft gehoord, dat C spelers E- en F elftallen gaan fluiten. Betekent dit dat
andere jeugdspelers of leiders die dit met plezier doen niet meer hoeven te fluiten? De heer L.
Harmelinck antwoord, dat het zeker niet de bedoeling is om andere scheidsrechters te vervangen. Het
gaat per weekend om vier spelers. Het doel is om de spelers in te laten zien wat het betekent om
scheidsrechter te zijn. De spelers worden begeleid. De start is op 4 oktober 2013. Er wordt nog nader
gecommuniceerd met de leiders.
In het verleden werd volgens de heer H. Notenboom de contributie voor 1 oktober geïnd. Hij heeft dit
nagevraagd bij de voormalige penningmeester de heer A. Bruijns, die dit aan hem bevestigde. De
secretaris antwoordt dat alle contributies van de spelende leden voor 1 oktober 2012 zijn geïnd. Ook
bij de stille leden die een automatische incasso hadden afgegeven is de contributie voor deze datum
geïnd. Alleen de contributie van de stille leden die hun contributie niet automatisch laten afschrijven is
de contributie later geïncasseerd.
Tot slot vraagt de heer H. Notenboom hoe het bestuur aankijkt tegen de hogere leeftijdsgrens voor
alcoholgebruik per 1 januari 2014. De voorzitter geeft aan, dat het gaat om een wettelijke regeling, die
wij na moeten leven.
De heer L. Dam vraagt waarom het zolang heeft geduurd voordat de TV in de kantine is gemaakt. De
voorzitter antwoordt, dat dit komt doordat we niet konden achterhalen waardoor de storing werd
veroorzaakt. Er is zelfs een monteur van de KPN bij geweest zonder resultaat. Uiteindelijk bleek dat
het digitale kastje vervangen moest worden.
De heer L. Dam vraagt of er al meer bekend is over mogelijke dugouts op alle velden. Hij heeft hier in
de leidersvergadering omgevraagd, maar hier geen terugkoppeling meer overgehad. De voorzitter
licht toe, dat we hier op dit moment geen financiële middelen voor hebben. We staan wel open voor
creatieve mogelijkheden vanuit de leden.
De heer L. Dam vraagt zich of hoe het kan dat er verenigingsjassen kwijt zijn, terwijl in het verleden
goed is vastgelegd wie een jas heeft ontvangen. De heer G. Vriens antwoord dat deze gegevens
overgedragen zijn, maar dat we er in de praktijk tegen aanlopen dat mensen niet altijd meer te
traceren zijn. Helaas moeten we constateren dat voor sommige leden het geen automatisme is om
spullen die ze van de vereniging te leen krijgen ook teruggeven.
Over de leden, die twijfelen over hun moment van lid worden, stelt de heer P. Bruijns de vraag of het
bestuur deze leden niet zelf kan benaderen. De voorzitter zegt toe dit op te pakken.
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De heer H. van Deventer sr. vraagt aandacht voor het gebruik van verhogers in de auto bij de
minipupillen en de Fjes. De heer J. van Beers geeft aan, dat het een verantwoordelijkheid is van de
ouders die rijden. Als ouders hun kind met iemand anders mee laten rijden kunnen zij misschien hun
eigen verhogers ook meegeven.
De heer M. Haast haalt het artikel in de krant aan over verenigingen in kleine dorpen (specifiek
Rimboe). Hebben zijn het echt zo moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Mochten zij
ophouden te bestaan kunnen zij dan hier komen spelen. De voorzitter geeft aan, dat hij moeilijk in kan
schatten hoe urgent de situatie bij deze verenigingen is. Of spelers over kunnen stappen naar onze
vereniging is op voorhand niet te bepalen.
15. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een sportief seizoen.
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