ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAG 27 MEI 2016– 20.00 UUR &
STEMMEN VOOR ONDEWERPEN M.B.T. ACCOMMODATIE VRIJDAG 17 JUNI 2016 –
20.00 UUR - KANTINE RKVV ROOSENDAAL
Aanwezig: 27 mei: 26 leden, 17 juni: 17 leden
Afwezig met afmelding; 27 mei: Edwin v.d. Bemt, 17 juni: geen
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter opent om 20.05u de vergadering. Hij heet iedereen welkom.
2. Inleiding gang van zaken bijzondere ALV/ Vaststellen rondvraag
Er spelen op dit moment een aantal ontwikkelingen, welke de voorzitter graag naar voor wil
halen en niet kunnen wachten tot de algemene ALV. Met name de ontwikkelingen vanuit de
gemeente gekoppeld aan een stukje begroting en contributie.
Voorzitter benadrukt dat de zaken op de agenda behandelt zullen worden, alle andere
onderwerpen zullen doorschuiven naar de algemene Leden Vergadering.
Henk Notenboom is het niet eens met de stelling dat alleen deze onderwerpen behandeld
worden. Henk refereert naar de ingezonden brief omtrent wedstrijdzaken. Voorzitter is het er
principieel niet mee eens, maar wil Henk tegemoet komen en de vraag behandelen in de
rondvraag.
3. Bestuursverkiezing
De functie van penningmeester wordt officieus ingevuld sinds medio december 2015 door
Peter van Loon.
De voorzitter verzoekt Peter zich voor te stellen aan de opgekomen leden.
Na de voorstelling door Peter vraagt de voorzitter de ALV om hem officieel te verkiezen als
penningmeester.
Functie
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
VZ normen & waarden
VZ Technische commissie
VZ organisatie commissie
VZ activiteiten commissie
VZ vrijwilligers commissie
VZ accommodatie commissie
VZ communicatie commissie
VZ sponsoring commissie

Status
2013-2014 gekozen
2013-2014 gekozen
2014-2015 gekozen
2016-2017 gekozen
2013-2014 gekozen
2015-2016 gekozen
2014-2015 gekozen
Aftredend, herkiesbaar
Aftredend, herkiesbaar
Aftredend, herkiesbaar
2015-2016
2015-2016

Voordracht opvolging
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

De ALV gaat zonder opmerkingen akkoord met zijn benoeming.
Ludo Matheusen merkt op dat Aard Schimmel mogelijk bij de volgende ALV geen lid meer is.
Dit wordt bevestigd door Mary Kanters (ledenadministratie). De voorzitter geeft aan dit in de
rondvraag mee te nemen.
4. Ontwikkelingen gemeente

Doel gemeente: minimale bemoeienis met de verenigingen, hiervoor wordt er gestuurd (in
overleg op) overdracht van alle gebouwen naar clubs.
OPSTALLEN
Voor ons betekent dit de oude kleedkamers onder de tribune en de nieuw gebouwde
kleedkamers.
De voorzitter vraagt de ALV om akkoord te gaan met het overnemen van het eigendom van
de oude kleedkamers voor een symbolisch bedrag. Hierdoor wordt het eigendom en kunnen
we met de eenmalige schenking van de gemeente deze kleedkamers serieus kunnen
opknappen.
De voorzitter vraagt of wij het eigendom van de nieuwe kleedkamers over willen nemen.
Boekhoudkundig betekent een constante kostenstroom, die nooit zal stijgen. Het is gelijk aan
de huidige huurkosten. Wel krijgen we onderhoud/reservering voor onze eigen rekening.
ONDERHOUD
Op korte termijn volgt er ook een overdracht van al het onderhoud, ook grootonderhoud van
de velden, naar de clubs. Het huidige contract met de aannemer loopt af, de gemeente gaat
dat (in principe) niet verlengen. Dit is inmiddels onder de hoede van de RVF, die gaan
offertes en marktonderzoek uitvoeren.
Insteek van dit bestuur is om kostenneutraal t.o.v. de huidige situatie het onderhoud in te
kopen.
OVERIG
Vanuit de gemeente (bij monde van de wethouder) is toegezegd dat deze ontwikkeling met
zich meebrengt dat er geen verdere bezuinigingen meer op ons af komen. Tevens is
toegezegd dat de jeugdsubsidie behouden blijft de komende jaren.
Investering in duurzaamheid. Er is een energiescan uitgevoerd om inzichtelijke te krijgen
waar wij kunnen besparen als verening. Momenteel nog onduidelijk hoe dit uitgevoerd zal
gaan worden en wat de uitkomst van de meting is. Dit is een zaak die via de
gemeenteraad/wethouder loopt.
STEMMING
De voorzitter verwijst naar de statuten, in het bijzonder artikel 10.7, en stelt stemming uit. Het
bestuur zal nog een nieuwe datum publiceren en een bijzondere ALV bijeenroepen om
stemming uit te voeren.
N.B. het bestuur heeft de stemronde vastgesteld op vrijdag 17 juni a.s. om 20.00u in de
kantine.
Vrijdag 17 juni
20.00u de voorzitter opent de vergadering en legt het agendapunt overdracht eigendom van
gebouwen voor aan de leden.
De ALV gaat akkoord en verleent het bestuur toestemming om het eigendom over te nemen.

5. Plan van aanpak kleedkamers
Doordat e.e.a. nog niet helemaal helder is met de gemeente, zal het primaire idee om in de
zomerstop de gehele renovatie achter de rug te hebben, niet gehaald worden.
Vanuit het bestuur is Wil Deijkers projectleider. In overleg met het bestuur zullen
kwaliteit/uitstralingseisen bepaalt worden. De voorzitter vraagt de leden wel om oren en ogen
open te houden voor ondersteuning, hetzij in ‘handjes’, hetzij in materialen.
6. Voorlopige begroting, contributies vergeleken
De voorzitter geeft, door het benoemen van tal van ontwikkelingen (veelal buiten de club)
een achtergrond waartegen de voorlopige begroting is opgesteld:
• Stijgende onderhoudskosten (volledig eigendom en groen/grijs)
• Energiescan, eenmalige investering gemeente
• Afloop sponsorcontract ING (€ 25.000,- p/j.)
• Energiekosten i.v.m. extra veldverlichting en maximale veldbezetting
• Kosten materialen + groeiende wensen en laksheid
• Stijgende KNVB-kosten
• Reservering vervangingskosten
• Investering in accommodatie en voorzieningen: portacabins, mogelijk terras, minipupillenveld, kassasysteem
• Continuïteit vereniging waarborgen, geen risico’s nemen (financieel/fiscaal).
Resulteert in deze voorlopige begroting (zonder contributieverhoging);

7. Contributievoorstel
Hiervoor een uitgebreide analyse gemaakt (in deze analyse zijn ook kledingpakketten en
differentiatie tussen selectie/ niet-selectie meegenomen) van clubs en verenigingen in de
(directe) omgeving. Zie hiervoor bijlage 1.
Omtrent kledingpakketten ontstaan enkele vragen/opmerkingen.
Leo Dam en Adriënne Vriens merken op dat de heldere lijn die nu gecommuniceerd wordt
omtrent kleding, gebruik logo en aanschaf via Soccer Center via coördinatoren/leiders

duidelijk gemaakt wordt. De voorzitter geeft aan dit mee te nemen, maar dat dit inmiddels
gedrukt en gebonden in de bestuurskamer voorhanden is.
Omtrent differentiatie stelt Leo Dam de vraag hoe de club omgaat met het weglopen van
selectie spelers vanuit de jeugd, die behoorlijk gefaciliteerd worden, naar omliggende
verenigingen?
De voorzitter geeft als reactie dat er zeer veel zaken zijn waar wij geen invloed op hebben.
Met name in de financiële sfeer die zelfs 3e klassers uitkeren.
Deze analyse in combinatie met alle ontwikkelingen hiervoor besproken, leidt tot het
volgende voorstel (tevens heeft het bestuur na uitgebreid overleg besproken dat er géén
kledingpakket en géén differentiatie tussen selectie/ niet-selectie wordt ingevoerd);

De voorzitter vraagt de ALV om akkoord te gaan met dit voorstel.
Leo Dam; betalen de leden op de wachtlijst contributie? De voorzitter antwoord dat wachtlijst
leden alleen administratie-/inschrijfkosten betalen, pas vanaf instroom betalen ze naar rato
contributie. Dit wordt nog extra verduidelijkt door Mary Kanters van de ledenadministratie.
Leo Dam; Is het mogelijk om in termijnen te betalen? In principe is het in 1x incasseren. De
penningmeester geeft aan dat mensen die weten dat ze niet geïncasseerd kunnen worden,
actief contact moeten zoeken met de penningmeester.
Grammaticaal; familiekorting wordt omgezet in gezinskorting, dit om discussie te voorkomen.
Na wat kleine vragen en verduidelijkingen gaat de ALV akkoord met de contributie voor
2016-2017.
8. Rondvraag
Voorzitter; wie wil zich beschikbaar stellen voor de kascontrole commissie? Deze bestaat nu
uit Henk Notenboom en Ludo Matheusen. Leo Dam stelt zich beschikbaar. De ALV gaat
akkoord.
Henk Notenboom; ziet af van zijn eerdere vraag, hij zal de vraag per brief stellen aan de
voorzitter. Komt er later toch op terug, wil de vraag toch stellen. Vanuit de secretaris en de
voorzitter is duidelijk aangegeven dat er mondelinge reactie is gekomen naar Henk en dat dit
hetzelfde antwoord zou zijn geweest als schriftelijk. Hiermee is voor hen de zaak
afgehandeld. Henk protesteert en komt hier mogelijk later schriftelijk nog op terug.
Kees Vogel; waarom geen borg stellen voor alle soorten materialen? Voorzitter geeft aan dit
mee te nemen en hier goed naar te kijken.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.40u met een dankwoord voor aanwezigheid.
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