ALGEMENE LEDENVERGADERING
WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017– 20.00 UUR &
STEMMEN VOOR ONDEWERPEN M.B.T. ACCOMMODATIE WOENSDAG 08 MAART –
20.00 UUR - KANTINE RKVV ROOSENDAAL
Aanwezig: 22 februari: 14 leden, 08-03-2017: 12 leden
Afwezig met afmelding; 22 februari: Edwin v.d. Bemt, Ton Moerkens, Leo Dam, Ludo
Matheusen, Piet Bruijns. 08 maart: Edwin v.d. Bemt
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter heet alle aanwezigen welkom en waardeert de betrokkenheid. De voorzitter geeft
ook direct aan dat er vandaag niet gestemd gaat worden, conform onze statuten.
2. Inleiding gang van zaken bijzondere ALV/ Vaststellen rondvraag
De 2 grote onderwerpen die behandelt gaan worden: accommodatie overdracht en
overdracht groot onderhoud. Er zijn geen vragen voor de rondvraag
3. Bestuursverkiezing
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
2016-2017 gekozen
2016-2017 gekozen
2014-2015 gekozen
2016-2017 gekozen
2016-2017 gekozen
2015-2016 gekozen
2014-2015 gekozen
2015-2016 gekozen
2015-2016 gekozen
2015-2016 gekozen
2015-2016 gekozen
2015-2016 gekozen

Voordracht opvolging
NVT
NVT
Oktober aftredend
NVT
Oktober aftredend
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

De voorzitter stipt dit onderwerp aan, dit om de aankondiging bij de leden weg te leggen
zodat we de komende tijd kunnen zoeken naar vervangers/opvolgers. Indien er mensen zijn
die op enige wijze iets willen betekenen mogen zij zich melden bij de
voorzitter@rkvvroosendaal.nl of secretaris@rkvvroosendaal.nl.
4. Ontwikkelingen gemeente
Doel gemeente: minimale bemoeienis met de verenigingen, hiervoor wordt er gestuurd (in
overleg op) overdracht van alle gebouwen naar clubs.
OPSTALLEN
Overdracht is formeel bijna rond. De gemeentelijke bijdrage voor renovatie is ontvangen.
Ook contractueel zijn de eerste documenten ontvangen. Deze worden juridisch en fiscaal
kritisch bekeken en behandelt. Plan van aanpak voor de feitelijke renovatie is op de
achtergrond in ontwikkeling. Insteek; met zo min mogelijk overlast voor de club de renovatie
uitvoeren (primair idee: 3 blokken van 4 kleedkamers). Daarbij willen we tijdelijk de
Portakabin gebruiken als omkleedlocatie.

ONDERHOUD
De gemeente draagt het groot onderhoud over van de accommodatie. Dit betekent dat de
clubs zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud per 1 januari 2017. Er ligt een
gebruikersovereenkomst klaar, deze ondertekent het bestuur bij akkoord van de B-ALV,
De veldhuur vervalt en de gemeente betaalt een bijdrage voor het onderhoud, deze is naar
ratio vastgesteld per veld. Als clubs veel werkzaamheden zelf uitvoeren, dan is het
bespaarde geld voor de club. RKVV Roosendaal laat de werkzaamheden door de zelfde
aannemer uitvoeren die het onderhoud tot op heden uitvoert. Deze overeenkomst is tot stand
gekomen via een uitgebreid offerte traject via de Roosendaal Voetbal Federatie (RVF). Het
vervallen van de huur en de bijdrage van de gemeente, dekt deze kosten van ca. €40.000,-.
Onderaan de streep kost het de club geen geld.
STEMMING
De voorzitter verwijst naar de statuten, in het bijzonder artikel 10.7, en stelt stemming uit. Het
bestuur heeft de nieuwe datum reeds gecommuniceerd: woensdag 08 maart om 20.00u a.s.
in de kantine
Woensdag 08 maart
20.00u opent de voorzitter de vergadering met een samenvatting van de vorige vergadering.
Vervolgens legt de voorzitter het agendapunt ‘overdracht groot onderhoud’ voor aan de
leden.
De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel. De voorzitter sluit om 20.20u de
vergadering.

DUURZAAMHEID
Investering in duurzaamheid. Er is een energiescan uitgevoerd om inzichtelijke te krijgen
waar wij kunnen besparen als verening. Dit is een zaak die via de gemeenteraad/wethouder
loopt, waarop weinig invloed is geweest. Wij ontvangen €150.000 aan LED verlichting, met
als uitkomst besparing van +/- €9000 op energielasten.

5. Rondvraag
Ger Krijnen; kan er een ruimte gecreëerd worden voor de spullen en gereedschappen van de
klusploeg? De voorzitter geeft aan dit mee te nemen en er reeds mee bezig is.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25u met een woord van dank.

