
 
 

RKVV Roosendaal – Verslag bijzondere ledenvergadering 5 juni 2014 
Pagina 1 van pagina 7 

 
VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 
RKVV ROOSENDAAL D.D. 05.06.2014 

 

 

Aanwezig  : 26 leden 
en 
Afwezig met kennisgeving : de heren T. Moerkens, P. Schellingerhout, E. van den Bemt en mevrouw 
J. van Minderhout. De heer H. Noteboom had zich afgemeld, maar is wel aanwezig. 
 
 
1. Opening door de voorzitter.  
 
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat dit een bijzondere ledenvergadering is om enkele 
speciale onderwerpen te behandelen. Bij aanvang van het nieuwe seizoen zal in het najaar de 
reguliere ledenvergadering plaats vinden. 
 
Bij afwezigheid van de secretaris, die helaas besloten heeft zich terug te trekken,  zullen de notulen 
door de heer R. de Rooij gemaakt worden. 
 
2. Mededelingen en vaststelling rondvraag. 
 
De voorzitter geeft aan voor het overgaan tot het vaststellen van de rondvraag enige woorden te willen 
zeggen: 
 
Hij begint met te benoemen dat heel veel zaken goed lopen binnen de vereniging en daarvoor kan ik 
iedereen die zich inzet voor de club, iedereen die uren, soms vele uren in de club steekt, meestal 
naast werk en een gezin, nooit genoeg bedanken en nooit genoeg waardering daarvoor uitspreken. 
Doordat er zoveel goed gaat, lijkt het vaak ook vanzelfsprekend...maar dat is het niet. Daar werken 
heel veel mensen heel hard voor. Soms tot diep in de nacht. Laten wij ons dat wel bewust zijn. 
  
Nog belangrijker misschien: we moeten ook vooral niet gaan denken dat alles wat hier gebeurt als 
vereniging vanzelfsprekend is. En als er dan iets niet helemaal naar wens gaat, of fout gaat dan komt 
dat zelden, zeer zelden door onwil of gebrek aan inzet. Het komt dan omdat iemand iets misschien 
over het hoofd ziet, dingen anders bedoelt of er simpelweg geen tijd of mogelijkheden voor heeft. 
Omdat er misschien nog andere belangen zijn. Of omdat er een verwachting leeft die niet aansluit bij 
wat er mogelijk is. Belangrijk daarin is de manier waarop wij met elkaar omgaan. Denk vooral eens 
aan de vorm en de  toon waarop zaken aangedragen worden. Want ook als je het niet zo bedoelt kun 
je mensen flink raken en zelfs beschadigen. En dat kan nooit de bedoeling zijn als iemand zich inzet 
voor RKVV Roosendaal.  
 
Nogmaals: er gaat heel veel goed, teveel om op te noemen. Maar er kunnen altijd zaken beter. Wij 
zullen het komend seizoen weer gaan werken aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Ik 
wil iedereen vragen om daar aan mee te werken en vooral oplossingsgericht mee te denken. Het 
komend seizoen meer... 
 
Hierna worden de gevraagd wie punten voor de rondvraag hebben. 
 
De heer H. Notenboon wil direct de volgende punten aangeven en bespreken: 

 Hij geeft aan dat de statuten en de overige stukken niet ter inzage hebben gelegen. 

 Volgens hem negeert het Bestuur oude bestuursbesluiten. 
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 Volgens hem heeft de voorzitter hem in een persoonlijk gesprek niet de juiste informatie 
verstrekt en geen correcte antwoorden gegeven op gebied van vrijwilligers vergoedingen. Bij 
zijn verdere uitleg gebruikt dhr  Notenboom de volgende termen: ‘de voorzitter zet mij op deze 
manier elke keer voor joker’ en ‘de voorzitter zet op deze manier alle leden telkens op een 
dwaalspoor’. 

De voorzitter geeft aan het jammer te vinden dat dhr. Notenboom zo reageert en geeft 
aan wel de juiste informatie gegeven te hebben. Daarnaast biedt de voorzitter 
excuses aan dat de stukken iets te laat ter inzage gelegen hebben, maar dat ze wel 
allemaal in de bestuurskamer ter inzage gelegen hebben. 

 
De overige kandidaten wachten met hun vragen tot het eind van de vergadering. 
 
 
3. Voorstel verhoging kantineprijzen. 
De voorzitter legt uit dat het bestuur een voorstel wil doen voor verhoging van de kantineprijzen. 
Duurdere inkoop en al jarenlang geen prijsstijgingen zetten de marge onder druk. Graag willen het 
bestuur de prijzen gemiddeld met ca. 5% verhogen en daarbij de prijzen van verschillende dranken op 
logische hele getallen aanpassen. 
 
De heer H. van Loon geeft aan: 
De marge staat onder druk en dit komt door kostenstijgingen en geen doorgevoerde verhogingen. Er 
zijn echter ook andere redenen waarom de kantine-opbrengst onder druk staat, dit komt volgens hem 
bijvoorbeeld ook doordat: 

 De kantine op maandagavond open is, terwijl er dan nauwelijks omzet is. 

 Er door verschillende activiteiten en acties consumpties gepakt worden die niet zichtbaar 
doorgerekend worden aan genoemde activiteiten. Als voorbeeld noemt hij 200 broodjes die 
voor buitenlandse elftallen die een wedstrijd komen spelen gemaakt zijn, broodjes die voor het 
1e elftal gemaakt worden die genuttigd worden in de bus bij uitwedstrijden en een krat bier die 
door de senioren elftallen na de training in de kleedkamer genuttigd worden. 

 
De voorzitter geeft aan kritisch naar deze opmerkingen te willen kijken en te willen bekijken hoe dit in 
de toekomst voorkomen kan worden. Het beleid m.b.t. doorrekening van gebruik aan commissies is 
niet veranderd. M.b.t. het punt over opening op maandag vult de heer J. Zagers aan dat de kantine 
faciliterend is voor de vereniging en dat dit soms leidt tot keuzes m.b.t. opening die niet direct 
bijdragen in de winstgevendheid van de kantine. 
 
De heer R. Schimmel vraagt of de prijzen niet verder verhoogd moeten worden. Volgens zijn ervaring 
worden bij verenigingen in de randstad hogere prijzen gerekend. De voorzitter geeft aan dat de prijzen 
in lijn zullen blijven met hetgeen in West-Brabant gebruikelijk is. 
 

De ledenvergadering stemt in met de verhoging van de kantineprijzen. 
 
 
4. Begroting 2014-2015.   
De voorzitter licht in het kort toe dat de resultaten voor het huidige seizoen nog niet helemaal bekend 
zijn omdat het seizoen nog niet ten einde is. De definitieve resultaatrekening en begroting zal tijden de 
reguliere Ledenvergadering behandeld worden. De voorlopige prognose laat zien dat we waarschijnlijk 
op een kleine plus uit gaan komen.  
Op basis hiervan is de begroting van het komend seizoen opgesteld. Door ontwikkelingen die 
hieronder nader aangegeven zullen worden verwachten we wel een contributieverhoging door de 
moeten voeren. De reden van deze Bijzondere Ledenvergadering is echter om nu al aan de leden aan 
te kunnen geven wat de contributie voor het komend seizoen gaat worden. Leden kunnen dit dan 
meewegen bij eventuele afwegingen over het stoppen met voetballen of het overschrijven naar de 
andere vereniging. 
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Er zijn enkele factoren die bijdragen tot een stijging van kosten: 
 

Gemeentelijk Huren:  
De huurprijzen tussen de verenigingen worden gelijk getrokken (“huurharmonisatie”). 
Helaas pakt dit voor RKVV Roosendaal slecht uit t.g.v. de kunstgrasvelden. 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).  
Gevolg is dat we voor dit jaar al een verhoging van 63% op de huur van velden en 
kleedkamers berekend hebben gekregen. 
Het vervelende is: er komt nog meer aan. De gemeente Roosendaal wil de komende jaren 
nog verder bezuinigen op basis van de ‘Agenda van Roosendaal’, hierdoor zullen nog 
meer kosten aan de clubs in rekening gebracht worden. Dit zal ook voor onze club een 
forse impact hebben. 

Onderhoud: 
Het grijs- en groenonderhoud wordt nu bijzonder goed gedaan door vrijwilligers. De 
gemeente heeft eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor materialen. We moeten 
echter in de toekomst reserveringen opnemen voor onderhoud en vervanging. Hiervoor 
stelt de gemeente geen verdere vergoedingen beschikbaar.  

Spelen 1e klasse: 
Het spelen in de 1e klasse is voor de club sportief gezien geweldig. Het heeft echter 
enkele financiële nadelen: 

1. Er is een trainer met hogere diploma’s noodzakelijk, hetgeen financiële 
consequenties heeft. 

2. Er worden uitwedstrijden gespeeld die verder weg liggen, dit leidt tot hogere 
vervoerskosten 

Energiekosten: 
De energiekosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. We hopen dat de energieprijzen 
de komende paar jaar stabiel zullen blijven. We houden echter rekening met een stijgend 
verbruik omdat we verlichting op een extra veld aan willen leggen om zo beter aan de 
trainingsbehoefte te kunnen voldoen. Dit betekent dat de totale energiekosten zullen 
stijgen. 

Reserveringen: 
We zullen financiële middelen op moeten bouwen om in de toekomst onderhoud en 
investeringen aan de accommodatie te plegen. Vooral als de toekomstplannen van de 
Gemeente door gaan, die inhouden dat met de oude- en nieuwe kleedkamers aan de club 
over wil dragen. 

Sponsorinkomsten: 
De sponsorinkomsten hebben de laatste 5 jaar behoorlijk onder druk gestaan. Gelukkig is 
de laatste paar jaar de sponsorcommissie in staat gebleken om vooral het aantal borden 
te laten stijgen. Desondanks heeft dit niet tot een aanzienlijke stijging van inkomsten 
geleid. Momenteel werken we aan het binnen halen van enkele grote en voordelige 
contracten. Zo zal het contract met Soccer Center vernieuwd worden en ook wordt 
gewerkt aan een grote sponsorovereenkomst. Als deze echter binnengehaald wordt, 
zullen de inkomsten omgezet worden in investeringen ten nut van de gehele club, b.v. 
verlichting extra veld en dug outs. 

 
Zelfs wanneer we de genoemde sponsor inkomsten binnen zullen halen gaan we er van uit de 
inkomsten aanzienlijk te moeten verhogen om de stijgende andere kosten te compenseren. Dit 
vertaalt zich helaas in een verhoging van de contributies en een verhoging van de kantineprijzen. 
 
Enkele leden geven aan dat het beter was geweest als de voorlopige resultaten van het seizoen 2013-
14 zouden zijn afgedrukt naast de begrootte bedragen voor seizoen 2014-15. 
De voorzitter geeft aan dat de goedkeuring van de definitieve resultaten voor 2013-2014 zal worden 
behandeld in de reguliere ledenvergadering. 
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5. Contributie 2014-2015.  
Zoals bij de begroting aangegeven stellen we voor de contributies met circa 13% te laten stijgen. 
Desondanks zal RKVV Roosendaal nog steeds een van de goedkoopste verenigingen binnen 
Roosendaal zijn. 
 
De volgende contributies gaan gelden voor het seizoen 2014-2015: 
 

Categorie Bedrag 

Pupillen E + F € 92,50 

Junioren D € 92,50 

Junioren A + B + C € 115,00 

Senioren € 175,00 

Ondersteunende leden € 38,50 
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 onder voorbehoud dat de goedkeuring 
van de definitieve resultaten 2013-14 en de definitieve begroting 2014-15 in de reguliere 
Ledenvergadering in het najaar gebeurd. 

 
 
6. Verslag Kascontrole Commissie.  
 
Op 2 Juni 2014 heeft de kascontrole plaatsgevonden door de kascontrole commissie bestaande uit de 
heren P. Bruijns, R. Kok en H. Noteboom. 
 
De commissie heeft de kas goed gekeurd.  
 
Wel hebben zij enkele aanvullende adviezen uitgebracht: 

o Ze adviseren de leden akkoord te gaan met de voorgestelde contributieverhoging. 
o Ze adviseren het bestuur om de vrijwilligersvergoedingen die door de club betaald worden 

kritisch te bekijken omdat ze van mening zijn dat hier aanzienlijk op bespaard kan worden. 
 
De voorzitter geeft aan deze adviezen mee te nemen. 
 
 
7. Statuten. 
De voorzitter legt uit dat het bestuur gewerkt heeft aan de herziening van de statuten. Reden hiervan 
is dat ze gedateerd waren, ze kwamen immers uit 1979 en er stonden bijvoorbeeld nog zeer lage 
bedragen in guldens in als limiet voor bestuursbevoegdheid en het taalgebruik was verouderd. Tijdens 
meerder ledenvergaderingen afgelopen jaren zijn hierover vragen gesteld.  
 
De voorzitter legt allereerst de procedure voor goedkeuring uit, zoals die in de huidige staturen 
opgenomen is: 
 

o Er dient een eerste vergadering plaats te vinden. Om tot goedkeuring van de statuten te 
komen moeten bij deze vergadering 2/3 van alle leden akkoord zijn met de voorgestelde 
statuten. 

o Als tijdens de 1e vergadering niet 2/3 van alle leden de statuten goedkeuren dan dient 
binnen een maand de 2e vergadering belegd te worden. Bij deze 2e vergadering kan tot 
goedkeuring van de notulen over gegaan worden als 2/3 van de aanwezige leden accoord 
is. 

o Vervolgens dient de notaris nog de verdere officiële verwerking uit te voeren. 
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De heer H. Noteboom geeft aan dat het ook mogelijk is om de huidige vergadering na behandeling 
van de statuten even te schorsen en de eventuele wijzigingen snel te verwerken en vervolgens de 
vergadering te heropenen en tot goedkeuring over te gaan. 
De voorzitter geeft aan dit niet te willen doen en iedereen netjes de kans te geven de stukken te lezen 
en eventuele opmerkingen te geven. Aangezien bij de huidige vergadering niet 2/3 van alle leden 
aanwezig zijn zal een 2e vergadering gehouden worden. Deze staat gepland op 1 juli 2014. 
 
De voorzitter legt geeft vervolgens de belangrijkste verschillen t.o.v. de oude statuten aan. Hij geeft 
aan dat voor de nieuwe statuten als uitgangspunt de voorbeeld-statuten gebruikt zijn zoals die door de 
KNVB opgesteld zijn. 
 
De belangrijkste verschillen zijn: 

o Een update van het taalgebruik en aanpassing naar de huidige tijd. Zo is b.v. publicatie in 
het clubblad vervangen door publicatie op de website.  

o Artikel 10.6: Wordt nu: Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering voor het besluiten van het aangaan van rechtshandelingen en het 
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van € 30.000,- te boven gaande. Dit 
bedrag wordt jaarlijks met de CBS-indexering bijgesteld. Dit was maximaal 25.000 gulden. 

o Artikel 13.2 Wordt nu: De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie. 
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage 
betalen.Het bestuur is bevoegd deze contributie jaarlijks te indexeren met maximaal 5% 
zonder goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Indien de contributie deze 
indexering overschrijdt dient die door de algemene ledernvergadering te worden 
vastgesteld. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om indien het noodzakelijk is op basis 
van kostenstijgingen, de jaarresultaten en de prognose begroting kleine 
contributieverhogingen door te voeren zonder daarvoor een bijzondere ledenvergadering 
uit te roepen. Voor grotere verhogingen zal vanzelfsprekend wel een goedkeuring van de 
leden nodig zijn, 

 
De heer N. Noteboom geeft nogmaals aan dat de statuten te laat ter inzage hebben gelegen. De 
voorzitter biedt hiervoor excuses aan en geeft aan dat ze wel, iets te laat, voor deze vergadering in de  
Bestuurskamer lagen. Hij zal er voor zorgen dat de aangepaste concept-statuten voor de volgende 
vergadering gepubliceerd zullen worden. 
 
Mevr. M. Kanters vraagt waarom in de statuten de jeugdleden niet als stemgerechtigde leden tijdens 
de ledenvergadering zijn opgenomen. 
 
De voorzitter geeft aan dat hiervoor geen bewuste reden is. Hij stelt voor dit te wijzigen naar de 
volgende tekst.  
 

Artikel 17.2 
Stemgerechtigde leden jonger dan 16 jaar hebben 1 stem. Stemgerechtigde leden van 
16 en 17 jaar hebben 2 stemmen. Stemgerechtigde actieve leden ouder dan 17 jaar 
hebben 3 stemmen. 

 
De ledenvergadering is hiermee akkoord. De conceptstatuten zullen aangepast en gepubliceerd 
worden. Op 1 Juli zal hierover een 2e vergadering plaats vinden. 
 
8. Rondvraag 
 
De heer L. Mathijssen: 

1. Vraagt waarom bij de senioren clubkampioenschappen er niemand van het bestuur aanwezig 
was? 

 
Mevr. M. van Oorschot (bestuur - voorzitter activiteiten comissie) merkt op dat zij 
aanwezig was. Daarnaast vult de voorzitter aan dat het bestuur tracht regelmatig op 
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toerbeurt aanwezig te zijn bij activiteiten en gebeurtenissen bij de club, maar dat dit 
niet altijd mogelijk is omdat alles gecombineerd moet worden met privé en werk. 

2. Vraagt hoe het kan dat hij en dhr. Noteboom eind april op de markt in Roosendaal waren en 
toen aangesproken werden door iemand van BSC die vertelde dat er binnenkort een 
bijzondere Ledenvergadering zou komen met als onderwerpen statuten en 
contributieverhoging? Hij geeft aan dit heel vervelend te vinden en dat, als dit tijdens een 
bestuursvergadering, besloten is, het bestuur die informatie dan voor zich moet houden en 
eerst naar de leden communiceren. 

De voorzitter geeft aan dit heel vervelend te vinden, maar dat er gelukkig geen 
vertrouwelijke informatie gelekt is. Hij legt vervolgens uit dit niet verder te kunnen 
achterhalen of onderzoeken. 

 
De heer H. Noteboom: 

1. Vraagt waarom hij een elftal geen Feyenoord-shirts mag schenken om in te voetballen bij 
RKVV Roosendaal? Hij geeft aan dat hij vernomen heeft dat het elftal waar de zoon van 
voorzitter in speelt in blauwe shirts speelt bij RKVV Roosendaal. 

De voorzitter geeft aan dat alle elftallen in rode shirts spelen, dus dat zijn informatie 
niet klopt, dit wordt bevestigd door andere aanwezige leden. Van deze regel wordt niet 
afgeweken. 
De heer R. Schimmel geeft aan afgelopen jaar met B1 in officiële uit- en thuisshirts 
heeft gespeeld omdat dit verplicht was door de KNVB vanwege de klasse waar men in 
speelde. 
De heer G. Vriens (voorzitter organisatie/materialen commissie) geeft aan dat recent 
een nieuw contract is uitonderhandeld met Soccer Center, dit zal binnenkort getekend 
worden. Dit is voor de club en de sponsors een gunstig contract, het is gebaseerd op 
het aanschaffen van Nike-materialen. Uit uitgebreid vergelijkend onderzoek is dit als 
verreweg het gunstigste pakket uit de bus gekomen. Op basis hiervan zullen nieuwe 
afspraken op de website gepresenteerd worden m.b.t. kleding/materiaal sponsoring. 
Nieuwe elftal sponsoren zullen zoveel mogelijk geforceerd worden materialen via deze 
weg aan te schaffen. De voorzitter vult aan op deze manier zo goed mogelijk af te 
dwingen dat materialen via Soccer Center aangeschaft worden. Hij vult echter aan dat 
dit nooit 100% sluitend kan zijn, omdat men niet altijd grip kan hebben op wat 
sponsors direct aan een elftal schenken in welke vorm dan ook. 

2. Geeft aan dat hij vernomen heeft dat er komende seizoen op zondag wedstrijden starten om 
9.30u, 11.30u en 14.00u. Hij geeft aan dat dit betekent dat het wedstrijdsecretariaat nog 
langer bezet moet worden en dat dit een extra belasting voor de medewerkers is. Hij vraagt 
waarom er geen vrijwilligersvergoeding voor de secretariaat-vrijwilligers gegeven wordt? Hij 
geeft aan vernomen te hebben dat er wel vergoedingen aan clubscheidsrechters, hoewel die 
volgens hem daarvoor korter aanwezig zijn. Bovendien vraagt hij waarom de fotograaf van 
‘bedankt voor de wedstrijd’ wel een vergoeding kreeg? Hij vindt dat er een vergoeding voor de 
wedstrijd-secretariaat vrijwilligers betaald moet worden, Hij wil daarbij genotuleerd zien dat de 
vergoeding die hij dan zal krijgen zal schenken aan een elftal. 

De voorzitter geeft aan dat het geven van vergoedingen in het bestuur nauwkeurig 
bekeken wordt en dat daarvoor een beleid is, In dit beleid is opgenomen dat 
vergoedingen geregeld heroverwogen worden. 
m.b.t. bedankt voor de wedstrijd-fotograaf geeft de voorzitter aan dat deze inderdaad 
een kleine vergoeding heeft gekregen, maar dat dit ingecalculeerd was in de Aktie. De 
Aktie heeft een positieve bijdrage voor de club opgeleverd en enorm positieve 
publiciteit. Om met de invulling van de fotograaf de leden van de club niet onnodig te 
belasten is externe hulp ingeschakeld. Daarnaast hebben bestuursleden op 
roulatiebasis de taak ingevuld. 
Tot slot geeft de voorzitter aan dat de financiële situatie van de club zeker niet toe laat 
om zomaar over te gaan tot geven van vergoedingen voor bepaalde taken. 

 
De heer R. Schimmel: 
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1. Vraagt of de club wil heroverwegen om kledingpakketten in te voeren en daarvoor de 
contributie omhoog te doen? Hij zou dit graag ingevoerd zien voor alle jeugdselectie-elftallen 
(en die spelers dan een hogere contributie te laten betalen) of voor alle jeugdleden (die dan 
een hogere contributie betalen). 
Hij zegt hier goede ervaring mee te hebben. Volgens hem heeft dit de volgende voordelen: 
o Uniforme uitstraling binnen de club. 
o Makkelijker om spelers van het ene elftal in het andere elftal in te laten vallen. 
o Ouders hoeven geen trainingsshirtjes (dure b.v  Barcelona-shirts) voor de spelers te 

kopen. 
o Er zou zo een nog gunstiger deal met Soccer Center gemaakt kunnen worden. 

De voorzitter geeft aan dat in het verleden besloten is om niet tot invoering over te 
gaan. Hij vraagt Dhr. R Schimmel een plan uit te werken en dit aan het bestuur te 
presenteren. 

 
De heer J. Zagers: 

1. Vraagt het bestuur om voor de reguliere Ledenvergadering volgend punt op te nemen: 
Overwegen om een betaalde verenigingsmanager aan te stellen en deze bekostigen door de 
contributie extra omhoog te doen. Dhr. Zagers legt uit dat de club sterk gegroeid is, maar dat 
de organisatiestructuur nog steeds uit de jaren 90 stamt. Volgens hem vraagt de huidige 
omvang en werkwijze om invoering van een betaalde vereningingsmanager. Deze zou 
bepaalde problematieken die nu bestaan op kunnen lossen. 

De voorzitter geeft aan hier tijdens de reguliere ledenvergadering op terug te komen. 
Hij vult aan dat dit onderwerp mee genomen zal moeten worden bij de ontwikkeling 
van het nieuwe beleidsplan komend jaar. 

 
De vraag van mevr. M. Kanters is behandeld bij het onderwerp ‘statuten’. 
 
2. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en geeft nogmaals aan dat op 1 juli een 
Bijzondere Ledenvergadering plaats zal vinden. 
 
 

  
 


