VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
RKVV ROOSENDAAL D.D. 01.07.2014
Aanwezig : 15 leden
en
Afwezig met kennisgeving : de heren E. van den Bemt, H. Noteboom.

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat dit een bijzondere ledenvergadering waarin in
principe alleen de statuten behandeld zullen worden. 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.
De voorzitter doet de volgende mededelingen:
 We hebben deze week vernomen dat ING er voor gekozen heeft voor RKVV Roosendaal om
een intensief sponsorschap mee aan te gaan. RKVV Roosendaal heeft hiermee de Pitch
gewonnen voor het ING-regiokantoor Roosendaal/Etten-Leur. Dit is geweldig nieuws voor de
club en een knappe prestatie. Hiermee kunnen de komende jaren mooie dingen gedaan
worden, waar de hele club van zal profiteren. Zo zullen b.v. lichtmasten aangelegd kunnen
worden, iets waar de club al lang behoefte aan heeft. Wel zal de club zich moeten verplichten
tot een aantal tegenprestaties. De komende maanden zal verder duidelijk worden hoe dit
verder ingevuld wordt, verdere communicatie en promotie zal in overleg met ING plaats
moeten vinden, volgens vaste procedures.
 We zijn blij mee bekend te kunnen maken dat Dirk van Loon de rol van secretaris op wil
pakken. De intentie is dat Dirk tijdens de reguliere ALV officieel gekozen wordt. Dirk is een
clubman in hart en nieren en de juiste persoon voor deze functie.
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Statuten.

De voorzitter herhaalt nogmaals de belangrijkste elementen in de nieuwe statuten, welke opgenomen
zijn in de notulen van de Bijzondere ALV van 5 juni 2014.
In principe is het nu de bedoeling tot stemming over te gaan nadat enkel nog gesproken is over de
vraag m.b.t. stemrecht van jeugdleden van Mevr. M. Kanters tijdens die bijzondere ALV.
De volgende wijziging van artikel 17.2 wordt voorgesteld:
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.

RKVV Roosendaal – Verslag bijzondere ledenvergadering 1 juli 2014
Pagina 1 van pagina 2

De ledenvergadering is akkoord met deze wijziging, maar geeft aan dat artikel 17.3 op basis van deze
wijziging ook aangepast dient te worden. De voorzitter geeft aan dat dit zal gebeuren en dat e.e.a.
door de notaris gecheckt zal worden. De vergadering stemt hiermee in.
Alvorens tot stemming over te gaan geeft de heer van Deventer aan toch nog graag uitleg te krijgen
waarom Artikel 10.6 aangepast wordt.
De voorzitter herhaalt de reden zoals gegeven in de Bijzondere ALV van 5 juni:
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.

De voorzitter geeft aan dat de enige reden is aanpassing naar de huidige tijd en naar reëel te
besteden bedragen om het functioneren van het bestuur mogelijk te blijven maken.
De heer van Deventer geeft aan vernomen te hebben dat er sprake is van verplaatsing van de tribune
van het hoofdveld naar een van de kunstgrasvelden en denkt dat om die reden dit artikel aangepast
wordt. Volgens hem kan op basis hiervan het bestuur dit besluit nemen.
.
De voorzitter bevestigd nogmaals dat dit op geen enkele wijze de reden is voor aanpassing van dit
artikel. De reden waarom het bestuur kijkt naar eventuele verplaatsing van het hoofdveld naar 1 van
de kunstgrasvelden is de interactie met de gemeente, o.a. de staat van het huidige hoofdgrasveld en
het huidig en toekomstig onderhoud en beheer hiervan door de Gemeente en de overdracht van het
onderhoud van gebouwen naar de club. De Gemeente wil immers in de toekomst o.a. de bestaande
oude kleedkamers onder de tribune aan de club overdragen, waardoor de club verantwoordelijk wordt
voor het onderhoud. De huidige staat van die oude kleedkamers, leidt echter tot discussie. Om deze
reden worden de komende tijd verschillende scenario’s uitgewerkt, waarvan verplaatsing van het
hoofdveld er 1 is. Hierover zal echter pas een bestuursbesluit genomen worden als een breed
draagvlak bestaat binnen de club. Ook zal bekeken worden of er vanuit de ING-sponsoring een kleine
tribune bij het kunstgrasveld geplaatst kan worden.
Aanpassing van artikel 10.6 staat daar volledig los van dit traject.
Na deze uitleg wordt tot stemming over de nieuwe staturen overgegaan.
De nieuwe statuten worden met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
De heren H. van Deventer en G. Krijnen stemmen tegen en geven aan dit graag te zien opgenomen in
de notulen met opgaaf van hun reden: Zij zijn bang dat aanpassing van artikel 10.6 wordt gebruikt
voor verplaatsing van het hoofdveld naar een kunstgrasveld, zonder dat hier vooraf een mogelijkheid
tot inspraak vanuit de clubleden m.b.t. dit besluit plaats zal vinden.
De voorzitter bevestigd nogmaals dat dit niet zal gebeuren.
De voorzitter geeft aan dat de statuten de komende tijd bij de notaris gedeponeerd zullen worden voor
verdere bekrachtiging. Als de verdere bekrachtiging heeft plaats gevonden zal de club hierover
worden geïnformeerd.
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Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en geeft nogmaals aan dat in Oktober de
reguliere Algemene Ledenvergadering plaats zal vinden, waarin ook de notulen van de Bijzondere
Algemene Ledenvergaderingen behandeld zullen worden.
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