UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAG 07 OKTOBER – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL
Aanwezig: 32 leden
Afwezig met afmelding; Leo Heirbaut, Wim Hartmans, Hans van Deventer, Henk
Notenboom, Ad Bruijns
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent met een warm welkom aan alle aanwezigen. Hij vraagt een minuut stilte
voor allen die ons ontvallen zijn afgelopen jaar.
2. Vaststellen rondvraag
Piet Bruijns, Marice Haast, Ludo Matheusen, Adri Braat
3. Vaststellen verslag voorgaande Algemene Ledenvergadering
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
4. Jaarverslag secretaris 2015 – 2016
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag 2015 – 2016
De penningmeester neemt het woord over van de voorzitter om uitleg te geven over de
resultatenrekening en balans.
Piet Bruijns merkt op dat de vrijwilligersvergoedingen wel onder de kantine moeten blijven
vallen voor een goed overzicht. De penningmeester beaamt dat.
Over de resultatenrekening zijn er verder geen opmerkingen.
Daarna bespreekt de penningmeester de balans. Met name de forse ophoging van het
balanstotaal legt hij uit. Dit komt voort uit het feit dat nu ons bezit wel opgenomen is als
waarde, waar dit voorheen nooit gedaan is. Dit met het oog op de toekomst, om grote
uitgaven of eventuele leningen gegrond aangevraagd kunnen worden bij een bank.
Piet Bruijns vraag wat de gebouwen zijn. Penningmeester legt uit dat dit nu nog alleen maar
de lichtmasten en dug outs zijn. Binnenkort komt er een schouw vanuit de verzekering,
waarna de waarde van al onze opstallen bekend is en vervolgens opgenomen zal worden.
Alle leden gaan akkoord met de uitleg en hebben geen verdere vragen en gaan akkoord met
het financieel jaarverslag.
6. Verslag kascontrole commissie
Ludo ligt toe hoe dat de kascontrole met goed gevolg is uitgevoerd.
De leden accepteren het verslag van de kascommissie.
7. Verkiezen kascontrole commissie
Kascontrole (max 3 jaar, statuten 12.3, niet direct herkiesbaar)

Persoon
Ludo Matheussen

Jaren
2015-2016

Status

Henk Notenboom

Leo Dam

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2015-2016

Aftredend, niet herkiesbaar

Leo en Ludo blijven lid van de kascontrole commissie. Henk wordt bedankt voor zijn inzet.
Piet Bruijns stelt zich beschikbaar. De leden gaan akkoord met zijn voorstel.
8. Mededelingen bestuur
Kunstgras
De voorzitter stipt de discussie omtrent kunstgras aan. Waarin de standpunten van de
gemeente, de wethouder Sport en het bestuurlijk standpunt duidelijk wordt uitgelegd richting
vervanging van het rubber of de complete velden.
De gemeente gaat voortvarend te werk en zet in op snelle vervanging. Dit wordt gevolgd en
tijdig medegedeeld binnen de club.
Wij als club blijven ondertussen de velden gebruiken. Hierin volgen we de geldende
richtlijnen vanuit het RIVM en de KNVB. Bij veranderende inzichten zullen wij ons standpunt
herzien of aanpassen.
Portakabin
Het plaatsen van de Portakabin is achter de rug, hiervoor spreekt de voorzitter zijn dank uit
richting de ploeg met vrijwilligers die daar zorg voor hebben gedragen.
Mini-pupillen veldjes
Met het verplaatsen van de Portakabins komt er ruimte vrij voor twee nieuwe volwaardige
mini pupillen veldjes. Dit zal wel enige tijd in beslag nemen i.v.m. de werkzaamheden, tijd en
gemoeide kosten.
Groot onderhoud
Groot onderhoud van de velden gaat de gemeente overhevelen naar de clubs. Inmiddels zijn
er ontwikkelingen binnen de Roosendaalse sportverenigingen om inzicht te krijgen en
eventuele aanbestedingen voor te bereiden. Dit is een lang en moeizaam proces, waarbij
allerlei belangen bij elkaar komen en soms conflicteren. Vooralsnog weinig concretie, het
bestuur blijft hier kritisch op en zal bij grote wijzigingen de leden informeren.
Beleidsplan
De voorzitter stipt aan dat er met name op het financiële deel grote slagen gemaakt worden.
Hier zal later uitgebreider over gerapporteerd worden, aangezien het allemaal vrij vers is en
er zich in de komende tijd veel concrete zaken zullen ontwikkelen tot zichtbare resultaten.
Sponsoring
De voorzitter is blij met alle ontwikkelingen die zich voltrokken hebben op het gebied van
sponsoring. Met name het vinden van een nieuwe hoofdsponsor in Innovium is een zeer
belangrijk gegeven. Zeker omdat we op die manier als voetbalvereniging zeer duidelijk onze
maatschappelijke inslag vorm kunnen geven.
Naast de nieuwe hoofdsponsor zijn er ook met andere clubsponsoren nieuwe contracten
gesloten en dit is meer dan zichtbaar, de voorzitter geeft als concreet voorbeeld 100%
Voetbal en Plus van Gurp. Hier zijn wij trots op, maar niet alleen de grote sponsoren. Zeker
al onze sponsoren willen wij danken.

Adriënne Vriends merkt op dat de ontwikkelingen met betrekking tot sponsoring niet terug te
zien zijn in de begroting 2015-2016. De voorzitter legt uit dat dit te maken heeft met de
eerder vermeldde boekhoudkundige verschuivingen. Adriënne gaat akkoord met de uitleg.
9. Begroting 2016 – 2017
De penningmeester neemt het woord weer over voor de uitleg.
Ludo Matheusen; er zou een post bijkomen voor reserveringen. De penningmeester geeft
aan dat dit op de balans staat en niet op de begroting.
Leo Dam vraagt wat er exact per lidmaatschap aan de KNVB betaald wordt? De
penningmeester geeft aan dit niet acuut paraat te hebben, maar dat dit een substantieel
bedrag is.
10. Voorstellen vanuit leden
Henk Noteboom heeft een vraag gesteld over de EHBO op zondag. Hier is inmiddels op de
achtergrond werk op voorzet. Stap 1 was om te inventariseren of er binnen de club
beschikbare mensen voorhanden zijn. Indien dit niet toereikend is, is de volgende stap of we
intern mensen op gaan leiden, anders eventueel doorschakelen naar een professionele
partij.
Ludo Matheusen merkt op dat de noodzaak hoog is op korte termijn. De voorzitter beaamt dit
en geeft aan dat er voortvarend mee aan de gang gegaan wordt.
11. Bestuursverkiezing
Bestuur (max 3 jaar, statuten 9.3, wel direct herkiesbaar)

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
2015-2016 gekozen
2015-2016 gekozen
2015-2016 gekozen
2015-2016 gekozen
2015-2016 gekozen

Voordracht opvolging
Aftredend, herkiesbaar
Aftredend, herkiesbaar
NVT
NVT
Aftredend, herkiesbaar
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Frank Buijk wordt door alle leden herkozen, Frank accepteert deze met de opmerking dat er
in de loop van het seizoen een vervanger gezocht dient te worden.
Rini de Rooij wordt door alle leden herkozen, Rini accepteert de herverkiezing.
Rini de Rooij stelt de voorzitter dezelfde vraag: Peter Muller geeft aan bereid te zijn om zich
in te zetten voor de club. De leden gaan akkoord met de herverkiezing.

12. Huldiging jubilarissen en bijzondere inzetten
Er zijn een aantal clubmensen die helaas verhinderd zijn op deze avond. Toch wil hij ze
bedanken voor de inzet die zij een tijd lang uitgevoerd hebben. De voorzitter bedankt Wim
Hartmans en Ad Bruijns.
De voorzitter wil de complete organisatie van het sportkamp in het zonnetje zetten. Een
prachtig evenement met een gigantische impact en de plaats waar het clubgevoel ontstaat
bij spelers en leiders. Een bijzonder woord van dank voor de spelleiding en de keukenploeg.
De voorzitter haalt Frans van de Akker en Leo Dam naar voor voor hun 50 jarig
lidmaatschap.
13. Leden van verdiensten en ereleden
De voorzitter maakt een lange opsomming van alle taken die Leo voor de club (heeft)
vervuld. Leo is erg blij met de club en de ontwikkelingen en dankt voor de bijzondere
huldiging.
14. Rondvraag
Piet Bruijns: betaald een A-speler jeugdcontributie? De voorzitter geeft aan dit zo is.
Piet heeft wat op-/aanmerkingen over het in te voeren kassasysteem. De voorzitter antwoord
dat e.e.a. duidelijk zal worden op de informatie avond die binnenkort gegeven wordt.
Adri Braat stelt de vraagt waar de Portakabins voor zijn? De voorzitter geeft aan dat het
bespreekruimte is en geen kleedkamer.
Daarnaast is er een ongelijke verdeling op de zaterdagwedstrijden. De voorzitter geeft aan
dat dit buiten onze invloed ligt en dit een KNVB aangelegenheid is.
Marice Haast heeft nog een opmerking over het kunstgrasgebruik. Hij gaat er vanuit dat hij
als woensdagmiddag coördinator uit mag wijken naar een natuurgrasveld. Dit beaamt de
voorzitter.
Daarnaast vraagt hij of het, met toevoeging van de Portakabin, het wedstrijdsecretariaat te
splitsen van de bestuurskamer. De voorzitter geeft aan dit punt mee te nemen, zonder enige
toezegging te doen.
Ludo Matheusen heeft wat vragen, waarvan hijzelf zegt dat ze niet direct bij de ALV horen.
Toch stelt hij ze. De voorzitter hoort het aan en geeft kort antwoord.
Daarnaast stelt hij de vraag wanneer er gestart zal worden met de verbouwing van de oude
kleedkamers. De voorzitter geeft aan dat er met een projectteam bijeengekomen zal worden
om een planning uit te zetten. Dit zal spoedig in de komende tijd vorm krijgen en
gecommuniceerd worden.
15. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.25u.

