
 

 
 
 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VRIJDAG 09 OKTOBER – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL 

 
Aanwezig: 44 leden 
Afwezig met afmelding; dhr. J. Zagers, dhr. T. Moerkens, dhr. L. Heirbaut, dhr. R. Kok, dhr. 
H. Notenboom (bleek toch aanwezig) 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van dank voor alle aanwezigen. 
Daarnaast vraagt hij een moment van stilte voor de clubmensen die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn. 
 
Na dit moment van stilte, stelt de voorzitter voor een wijziging in de agenda aan te brengen. 
Dit ivm het feit dat we een aantal bijzondere jubilarissen in ons midden hebben. Het is geen 
officieel jubileum, maar in het jaar dat we als club 80 jaar bestaan is het bijzonder om leden 
te hebben die al 70 jaar lid zijn. Dhr. R. Mathijssen, Dhr. C van Pul en dhr. T. v.d. 
Maagdenberg worden in de bloemen gezet voor hun bijzondere prestatie. 
 

2. Vaststellen rondvraag 
Na de huldiging gaat de voorzitter over tot de verdere agenda van de algemene 
ledenvergadering. Blijkt dat de volgende leden gebruik willen maken van de latere 
rondvraag: Mevr Vriends, Leo Dam, Henk van Loon, Henk Notenboon, Gerard Heijnen, Hans 
van Deventer, Piet Bruijns 
 

3. Vaststellen verslag voorgaande Algemene Ledenvergadering  
Verslag wordt vastgesteld zonder commentaar van de leden 
 

4. Jaarverslag secretaris 2014 – 2015  
Het gepubliceerde jaarverslag wordt inhoudelijk niet behandelt, de voorzitter vraagt of er 
naar aanleiding van het jaaroverzicht nog vragen/opmerkingen of onduidelijkheden zijn. Ludo 
Matheussen; de Portakabin staat er, waarom worden ze niet gebruikt? Het zicht wordt ook 
geblokkeerd vanuit de bestuurskamer? Voorzitter reageert; ze worden verplaatst, de termijn 
is nog niet duidelijk. Er zijn kosten en externe werkzaamheden (een kraan) bij benodigd. 
Even geduld gevraagd. Daarnaast is het zo dat ze ook na het verplaatsen niet direct gebruikt 
zullen gaan worden. Dit omdat ze niet in de begroting zitten en additionele kosten benodigd 
zijn voor de installatie. Dit zal tijd nodig hebben. 
 
Na deze opheldering wordt het verslag vastgesteld. 
 

5. Financieel jaarverslag 2014 – 2015 

 
De leden ontvangen van de secretaris de balans, resultaten rekening en de begroting voor 
het komende jaar. 
 
De voorzitter legt wat afwijkende posten (o.a. reservering van lichtmasten) uit die ons 
positieve resultaat verklaren. 
 
Piet Bruijns; merkt op dat de actuals mogelijk misschien t.o.v. voorgaand jaar zouden 
moeten staan om groei/krimp te kunnen zien. 
Voorzitter reageert dat het wel te zien is op het schema, de kolommen staan alleen op een 
andere plaats. Deze uitleg vindt dhr. Bruijns goed, hij draagt het als idee aan. 
 



 

 
 
Leo Dam merkt op dat er een groot verschil is tussen begroting sponsoring en werkelijke 
opbrengsten. 
Voorzitter reageert dat dit komt omdat er een aantal clubsponsors begroot waren, dit is 
helaas niet gelukt. Daarnaast zijn er veel sponsoren gestopt veroorzaakt door de crisis. 
Daarnaast was de sponsorcommissie onderbezet, waardoor er te weinig ‘handjes’ waren. De 
voorzitter geeft aan dat de commissie nu beter bezet is en dat het bestuur hoopt dat we de 
komende jaren weer meer inkomsten genereren vanuit sponsoring. 
 
Peter Schellingerhout vraagt hoe groot de post ING binnen de sponsor opbrengsten is?  
Voorzitter geeft aan dat dit €25.000,- per jaar is. 
 
Henk Notenboom vraagt of het klopt dat Tosca zich terug gaat trekken als hoofdsponsor? 
Voorzitter reageert dat dit klopt. Als bestuur nog altijd de intentie om dit tot een goed eind te 
brengen, conform de overeenkomst. De zoektocht naar een nieuwe sponsor is druk doende. 
 
Zonder verdere opmerkingen wordt het verslag vastgesteld. 
 

6. Verslag kascontrole commissie 
 
Henk Notenboom maakt penningmeester Peter Haast een compliment voor zijn 
voorbereiding en goede werk. Daarnaast licht hij toe dat het belangrijkste punt de splitsing 
van kantine en keuken inzichtelijk is. 
Henk van Loon reageert dat de omzet van keuken en kantine apart worden geregistreerd 
door Ad Bruijns. 
 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 
7. Verkiezen kascontrole commissie 

Persoon Jaren Status 

Richard Kok 2012-2013, 
2013-2014,  
2014-2015  

Aftredend, niet herkiesbaar 

Henk Notenboom 2013-2014 
2014-2015 

 

Aard Schimmel 2014-2015  
 
Voorzitter dankt Richard Kok voor zijn inzet. 
 
Ludo Matheussen stelt zich beschikbaar.  
De ALV gaat akkoord. 
 

8. Mededelingen bestuur 
Dug outs; ze staan!  
Leo Dam dankt het bestuur voor de bewezen diensten, hij spreekt namens de lagere 
senioren. Voorzitter complimenteert de groep lagere senioren ook voor de inzet bij het 
plaatsen. 
 
Lichtmasten; staan in november op veld 2. De voorzitter legt uit dat veel werkzaamheden 
professioneel uitgevoerd gaan worden, dit ivm risico’s en de zwaarte van de 
werkzaamheden. 
 
Beleidsplan; het voorwerk is gedaan, nu ligt er een concept op basis van alle input die 
ontvangen is na de inspraakavonden. Op dit moment wat tekstuele aanpassingen, hier zullen  



 

 
 
Inspraakavond(en) gepland worden voor inspraak aan het einde van het seizoen. Er zullen 
onderwerpen in besproken worden, die breed getoetst en besproken moeten worden. 
Bijvoorbeeld het differentiëren in contributie. Alle voor- en nadelen bekijken en belichten en 
daarna een afgewogen keuze maken. 
 
De ledenvergadering neemt de punten ter kennisgeving aan. 
 

9. Begroting 2015 – 2016  
Henk Notenboom merkt op dat de begroting 2015-2016 niet afgedrukt is. De secretaris moet 
dit erkennen en gaat dit in de pauze rechttrekken. 
 
In de pauze is de begroting geprint, waardoor hij na de pauze in te zien en door te nemen is 
door de leden. 
 
Voorzitter ligt wat punten toe die eruit springen t.o.v. vorig jaar. Hoofdzakelijk komt dit voor 
uit reserveringen en anticiperen op de toekomst, dit door de terugtrekkende gemeente. 
 
Aard Schimmel vraagt of de extra verbruikskosten van de nieuwe lichtmasten begroot zijn? 
De voorzitter beaamt dit. 
 
Peter Schellingerhout geeft aan dat de baten wat vragen oproepen bij hem. Met name de 
kantine stijging vind hij opvallen? 
De voorzitter geeft aan dit voorkomt uit de groeiende vereniging en de prijsstijging in de 
kantine. 
 
De begroting wordt verder vastgesteld, waaronder (formeel niet nodig, dit conform de vorig 
jaar aangenomen en gedeponeerde statuten) de contributie voor het lopende seizoen. 
 

10. Voorstellen vanuit leden  
Geen voorstellen ontvangen. 
 

11. Bestuursverkiezing  
De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden met een symbolisch bloemetje; Leo 
Hamerlinck en Peter Haast worden persoonlijk bedankt voor hun inzet. 
 
De functie van penningmeester is vacant. Op vrijwillige basis wil Ronald v.d. Vliet wel de 
boekhouding doen, maar gaat niet als bestuurslid acteren. Hierbij de oproep aan eenieder 
om zich te melden bij interesse. 
 
Functie Status Voordracht opvolging 

Voorzitter 2013-2014 gekozen NVT 
Vice-voorzitter 2013-2014 gekozen NVT 
Secretaris 2014-2015 gekozen NVT 
Penningmeester Aftredend, niet herkiesbaar Vacant 
VZ normen & waarden 2013-2014 gekozen NVT 
VZ Technische commissie Aftredend, niet herkiesbaar Jack Konings 
VZ organisatie commissie 2014-2015 gekozen NVT 
VZ activiteiten commissie Aftredend, herkiesbaar NVT 
VZ vrijwilligers commissie Aftredend, herkiesbaar NVT 
VZ accommodatie commissie Aftredend, herkiesbaar NVT 
VZ communicatie commissie Vacant Mary Kanters 
VZ sponsoring commissie Vacant Yvonne de Beer-Schippers 

 



 

 
 
 
De beoogde nieuwe voorzitter van de TC Jack Konings stelt zich voor aan de ALV. Na 
voorstellen van zichzelf gaat de ALV akkoord met zijn benoeming. 
 
De herkiesbare status van de overige voorzitters wordt ingewilligd zonder opmerkingen.  
 
Mary Kanters hoeft zich van de leden niet voor te stellen aan de ALV, iedereen kent haar al. 
De ALV gaat akkoord met haar benoeming. 
 
De beoogde nieuwe voorzitter van de sponsoring commissie Yvonne de Beer stelt zich voor 
aan de ALV. Na voorstellen van zichzelf gaat de ALV akkoord met haar benoeming. 
 

12. Huldiging jubilarissen en bijzondere inzetten 
50 jarig lidmaatschap van de club 
De voorzitter zet John van Dongen in het zonnetje. Hij begint om excuses te maken voor het 
feit dat John reeds 55 jaar lid is. Om dit goed te maken krijgt hij naast de speld ook een 
echte Roosendaal paraplu. John bedankt het bestuur en is blij met de waardering van de 
club. 
  
René van Oorschot wordt bedankt voor zijn trouwe lidmaatschap en bijzondere inzet van alle 
jaren.  
 
Dhr. Warmoeskerken wordt eveneens bedankt voor zijn lange lidmaatschap, dat inmiddels 
54 jaar telt. Ook hij heeft zich gedurende deze lange periode op een veelvoud van manieren 
ingezet voor de club, waarvoor dank. 
 
 

13. Leden van verdiensten en ereleden 
Het bestuur is blij dat er vanuit de leden een voorstel is gekomen, wat wij als bestuur graag 
inwilligen. 
 
Lid van verdienste; Gérard Heijnen.  

       
Erelid; Henk Notenboom 
 

14. Rondvraag 
 
Mevr Vriends; verbazing dat het vrouwenvoetbal in de 5e klasse gezet zijn, de jeugd speelt 
veel hoger? Wat is het beleid naar de toekomst? 
Secretaris reageert dat dit zijn verantwoordelijkheid is, legt de keuzes uit en geeft aan de 
communicatie richting de meiden opgepakt wordt. Jack Konings geeft aan dat dit ook 
onderdeel wordt van het beleidsplan. Mevrouw Vriends is akkoord. 
 
Leo Dam; de faciliteiten voor de selectie elftallen, moeten die zo hoog moeten blijven? Zijn 
we opleider voor de regio of wat is ons doel? 
Voorzitter geeft aan dat dit altijd moeilijk is. Ons doel is opleiden en behouden voor het 
eerste elftal. De regio speelt hierbij geen makkelijke rol, aangezien er fors betaald wordt op 
dit moment. Hier gaan we onder geen beding in mee. Consequentie van deze keuze is dat 
het soms lastig is om alles rond te krijgen. Waar mogelijk proberen we in het plezier binnen 
deze club te investeren voor die jongens. Leo gaat akkoord met de uitleg. 
 
 
 



 

 
 
Henk van Loon; wanneer zouden we de kleedkamers gaan verbouwen onder de tribunes? 
Hij geeft zelf al aan dat deze vraag reeds al deels beantwoord is. Hij begrijpt de spagaat 
waarin de club verkeerd, aangezien het geen eigendom is. Hij zal wachten tot volgend jaar, 
hoogstwaarschijnlijk zal hij dan de vraag weer moeten stellen. 
 
Henk Notenboom; uit het lagere senioren elftallen overleg is het differentiëren van contributie 
naar voor gekomen, dit is reeds beantwoord. 
Daarnaast is er een Raad van Advies, is er een regelmatig overleg tussen het bestuur en de 
RvA? Voorzitter geeft aan dat het prikken van een datum zeer lastig is. Het is geen officiële 
commissie, enkel een klankbordgroep. Nog altijd een streven om met deze groep om tafel te 
gaan. Henk gaat akkoord met de uitleg. 
Jaren geleden speelden we 3e klasse, we hadden bijzondere oefenwedstrijden in die tijd. 
Waarom spelen we die niet meer? Voorzitter geeft aan dat dit een keuze van de trainer is, 
welke wedstrijden wanneer gespeeld worden. Daarnaast hebben we geen actief beleid op 
het zoeken van deze tegenstanders. Jack Konings geeft aan dit mee te nemen, om hier een 
verkenning op te maken. Henk gaat akkoord met de uitleg. 
 
Gerard Heijnen; een vraag omtrent contributie differentiatie, maar deze is reeds behandeld. 
Het hoofdveld wordt alleen bij de selectie ingezet als wedstrijdveld, dit is vreemd aangezien 
alle jeugdselecties kunstgras spelen. Waarom dat?  
Voorzitter beantwoord; Een keuze die altijd zo is gegaan, dit is in overleg met selectie trainer 
en/of jeugdtrainers. Niet echt een beleid op dit punt. Voorzitter geeft aan dit mee te nemen. 
 
Hans van Deventer; zorgen gemaakt om de publieke terugloop, dit is vorig jaar ook 
uitgesproken door Hans tijdens de ALV. Secretaris geeft aan dat dit een speerpunt binnen de 
KNVB, dicht bij huis te spelen. Hans geeft aan dat hij dit niet bedoeld; hij bedoelt regio breed 
(vanaf Cluzona, RBC, NSV) dat de wedstrijden altijd thuis zijn. Daarnaast wil hij weten 
waarom we niet vaker zaterdagavond spelen.  
Voorzitter geeft aan het aan te kaarten bij de KNVB, heeft er weinig hoop in. De 
zaterdagavond wedstrijden die Hans aangeeft, worden waar mogelijk ingezet. Hiervoor zijn 
we echter afhankelijk van vrijwilligers en de medewerking van de bezoekende ploeg.  
 
Piet Bruijns; het seizoen is anderhalve maand bezig en nu pas is de contributie 
geïncasseerd. Hij vind het vreemd, aangezien de kosten zijn reeds lopend zijn er zo mogelijk 
een gevaar ontstaat? 
Voorzitter geeft aan dat komt door persoonlijke omstandigheden en hulp van betrokkenen bij 
de operatie om alles in goede administratieve banen te leiden. Hij benadrukt dat de liquiditeit 
nooit in gevaar geweest. Piet Bruijns gaat akkoord met de uitleg. 
 
Hans van Deventer vraagt wanneer de ereleden en leden van verdiensten bijgewerkt worden 
op het bord. Henk van Loon geeft aan dat hij dit nog maar 2 jaar moet doen, hij gaat zijn best 
doen om het voor volgend jaar geregeld te hebben. 
 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.50u met een dankwoord voor aanwezigheid, positieve inbreng en 
nodigt iedereen uit voor de presentatie/inspraak avond(en) omtrent het beleidsplan. 
 


