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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
RKVV ROOSENDAAL D.D. 14.09.2012 

 
 
Aanwezig  : 28 leden 
Afwezig met kennisgeving : de heren J. Notenboom, W. van Beers, W. Hack, L. Jansen, L. Dam,  
L. Heirbout, H. Notenboom en L. Matheusen mevrouw M. van Oorschot. 
 
1.  Opening door de voorzitter. 
Opening 
De voorzitter start de vergadering met 1 minuut stilte voor de in het afgelopen jaar overleden leden in 
het bijzonder de heer C. Buijs (erelid ) en de heer N. Torenbos (lid van verdiensten). 
 
Vaststellen agenda 
Punten 13 en 14 worden behandeld na punt 10. 
 
2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering 2011 d.d. 16.09.2011. 
De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Vaststelling verslag bijzondere ledenvergadering 2012 d.d. 11.05.2012. 
De notulen worden vastgesteld.  
 
4. Jaarverslag 2011-2012 secretaris. 
Het verslag wordt door de leden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
5. Financieel jaarverslag 2011-2012. 
Het financieel jaarverslag wordt toegelicht door de secretaris. Het seizoen 2011-2012 wordt afgesloten 
met een tekort van € 15.783. Het nadelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt, door de realisatie 
van de nieuwe overkapping voor de kantine. In de begroting hadden we deze post nog niet 
opgenomen. We hebben de overkapping bekostigd uit ons eigen vermogen. Ons eigen vermogen per 
30-06-2012 is € 25.063. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie. 
De kascontrolecommissie heeft nog niet plaatsgevonden. Het lukte niet om een gezamenlijk moment 
te vinden voor de ledenvergadering. Mocht de controle aanleiding geven voor het plaatsen van 
bijzondere kanttekeningen, dan wordt een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven. 
 
7. Verkiezing kascontrolecommissie. 
De heer J. v.d. Berg treedt af. De heer P. Bruijns neemt de opengevallen plaats in. De 
kascontrolecommissie bestaat verder uit de heer R. Kok en de heer B. Paape. 
 
8. Jaarverslagen van de commissies. 
a. Activiteiten commissie. 
Het verslag wordt door de leden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
b. Materiaal en Opstallen commissie. 
Doordat de functie van voorzitter van deze commissie vacant was het afgelopen seizoen is geen 
verslag opgesteld. 
 
c. Communicatiecommissie. 
De heer H. van Deventer geeft aan, dat De Pauw Traiteurs naast de sponsor van “De pupil van de 
week” ook de sponsor is van “De Aftrap”. 
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Het verslag wordt door de leden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
 
d. Organisatie commissie. 
Het verslag wordt door de leden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
e. Technische commissie. 
Het verslag wordt door de leden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
9. Begroting 2012-2013 
De secretaris licht de belangrijke posten in de begroting toe. De energiekosten stijgen onder andere 
door een hogere energieprijs vanuit de gemeente. Daarnaast is een verdere terugtrekkende beweging 
van de gemeente waarneembaar, dit uit zich onder andere in een stijging van de huurkosten van de 
velden/accommodatie. In de toekomst moeten we tevens rekening houden met klein onderhoud, dat 
voor onze rekening gaat komen. 
 
De heer P. van Broekhoven vraagt wat de verklaring van de gemeente is over de hogere prijzen. De 
voorzitter geeft aan, dat we hierover in overleg zijn met de gemeente.  
 
De begroting 2012-2013 wordt door de leden goedgekeurd. 
 
10. Contributie 2012-2013 
Voor het nieuwe seizoen wordt voorgesteld om de contributiebedragen te verhogen. De 
contributiebedragen worden: 
 

Categorie Bedrag 
Pupillen E + F € 72,50 
Junioren D € 72,50 
Junioren A + B + C € 90.00 
Senioren € 140,00 
Ondersteunende leden € 35,00 
Indien gebruik wordt gemaakt van een acceptgiro in plaats van een machtiging  
voor de betaling van de contributie, worden bovenstaande bedragen met € 5 verhoogd. 
 
De ledenvergadering stemt in met de nieuwe contributiebedragen. 
 
13. Mededelingen Bestuur 
Als mededeling van het bestuur ligt de voorzitter de “agenda van Roosendaal” toe. In dit document 
heeft het college van B&W aangegeven hoe zij naar de toekomst kijken. Hierbij worden nadrukkelijk 
de bezuinigingen betrokken. De gemeente wil meer bij de maatschappij terugleggen. 
 
Voor onze vereniging betekent dit onder andere dat wij het kleinschalig grijs- en groenonderhoud op 
ons sportpark zelf moeten gaan uitvoeren. Voor het grijs- en groenonderhoud stelt de gemeente een 
budget beschikbaar om materialen aan te schaffen.  
 
Wij laten ons door de Roosendaalse Voetbal Federatie (RVF) vertegenwoordigen in de gesprekken 
met de gemeente. Dit heeft er onder andere toe geleid, dat de voorgenomen afschaffing van de 
subsidie aan de sportverenigingen voorlopig met een jaar is uitgesteld. 
 
De heer J. van Wijk vraagt of de Hulsdonk verenigingen in het groen- en grijsonderhoud samen 
optrekken. We overleggen hierover met de verenigingen, geeft de voorzitter aan. Door de verschillen 
in eigendomsverhoudingen kan dit moeilijk worden. 
 
De heer R. Buijs vraagt of het onderhoud van de parkeerplaatsen ook onder verantwoording van onze 
vereniging gaat vallen. De voorzitter geeft aan, dat dit voor 2013 niet het geval is. 
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De huurprijs die wij op dit moment betalen aan de gemeente is laag. De kosten zijn aanzienlijk hoger 
dan de opbrengsten voor de gemeente. Een huurverhoging ligt in de lijn der verwachting.  
 
Daarnaast wil de gemeenten de opstallen privatiseren. Voor ons heeft dit concreet betrekking op de 
kleedaccommodaties. De kantine hebben wij zelf in eigendom. Er is veel discussie over de staat van 
het onderhoud. Voor ons spelen de kleedkamers onder de tribune een belangrijke rol. 
 
De gemeente heeft hoog ingezet op het realiseren van bezuinigingen. Het komende jaar komt er meer 
duidelijkheid. 
 
De heer J. Hertogh geeft aan, dat de oppositie in de Roosendaalse politiek sterk heeft gewaarschuwd 
voor de impact van het afschaffen van de subsidie.  
 
De heer J. van Wijk merkt op, dat het logisch is dat de huurprijs laag is. De staat van delen van onze 
accommodatie is hier ook naar. Oude investeringen kunnen in zijn ogen niet anders dan leiden tot een 
lage huurprijs. 
 
14. Huldigingen 
50 jaar lidmaatschap: 
De heren S. van Loon, W. Heijen, J. Hertogh en L. Jansen zijn 50 jaar lid van onze vereniging. De 
heer L. Jansen is helaas niet aanwezig. De overige heren worden gehuldigd. 
 
25 jaar lidmaatschap: 
De heren A. Broeké, J. Notenboom, W. van Beers en J. van Wijk zijn 25 jaar van onze vereniging. De 
heren J. Notenboom en W. van Beers zijn helaas niet aanwezig. De overige heren worden gehuldigd. 
 
Erelid: 
De heer H. van Deventer sr. wordt benoemd tot ere-lid van onze vereniging. 
 
Leden van verdiensten: 
De heren N. Torenbos, P. van Broekhoven en J. Zagers worden benoemd tot lid van verdiensten. 
 
Daarnaast worden de heren J. van Loenhout en R. Hellendoorn in het zonnetje gezet vanwege hun 
inzet voor onze vereniging. 
 
11. Voorstellen vanuit de leden. 
Vanuit de leden zijn geen voorstellen ontvangen. 
 
12. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren T. Moerkens (voorzitter) en de heer S. Hermans (voorzitter 
technische commissie). Beide heren worden bedankt voor hun inzet voor onze vereniging de 
afgelopen jaren. 
 
Aftredend en herkiesbaar zijn de heer P. Schellingerhout (vice voorzitter) en mevrouw M. van 
Oorschot (voorzitter activiteitencommissie).  
 
Door het bestuur worden de volgende personen voorgedragen: 

 De heer P. Muller, voor de functie van voorzitter; 
 De heer P. Haast, voor de functie van penningmeester; 
 De heer W. Deijkers, voor de functie van voorzitter accommodatiecommissie; 
 De heer R. de Rooij, voor de functie van vrijwilligerscoördinator. 

 
De ledenvergadering stemt in met de benoemingen c.q. herbenoemingen. 
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Met de benoemingen c.q. herbenoemingen is alleen de post van voorzitter technische commissie 
vacant. Het bestuur heeft de heer T. Moerkens bereidt gevonden om deze functie in te vullen. De heer 
L. Harmelinck gaat hem daarbij ondersteunen, met mogelijke opvolging als voorzitter op termijn. 
 
Hiermee start het bestuur het seizoen met een volledige bezetting.  
 
Tot slot wordt opgemerkt, dat vanaf het seizoen 2013-2014 de functie van secretaris vacant is. 
Geïnteresseerden voor deze functie kunnen contact opnemen met het bestuur. 
 
 
14. Rondvraag 
De heer J. de Rooij vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van de ambulance. Het parkeergedrag op 
de parkeerplaats belemmerd dit. 
 
De heer A. Roks geeft aan, dat hij ziet dat in jeugdselectie-elftallen toch veel spelers van buiten zijn 
aangetrokken.  
 
De heer J. van Beers geeft aan, dat dit bij de A1 inderdaad het geval is geweest. Door te veel 
doorstroom vanuit de A hadden we onvoldoende capabele spelers voor de A1. Hierdoor is het team 
aangevuld met spelers van buiten af. 
 
De heer H. van Deventer: zegt dat hij RKVV Roosendaal een prachtige vereniging vindt, met een 
goede accommodatie. Wat hem op dit moment stoort is het afval/rotzooi op het sportpark. Daarnaast 
vindt hij dat we onze accommodatie goed moeten onderhouden. Wij kunnen dit niet altijd bij dezelfde 
mensen neerleggen. Wellicht is het een optie om hierbij taakgestraften in te zetten. Daarnaast is het 
sportpark altijd open. Dit trekt veel mensen aan, ook van buiten onze vereniging. Is het niet mogelijk 
om het sportpark te sluiten.  
 
De voorzitter geeft aan, dat we bij de kleedkamers gaan werken met een schoonmaakprogramma, 
zodat de kleedkamers naast de reguliere schoonmaak ook extra schoongemaakt gaan worden. Het 
voorkomen van rotzooi is ook een taak van ons allemaal. Spreek elkaar hierop aan. Het sluiten van 
het sportpak, bespreken we met de gemeente. Daarnaast is het sportpark soms ook open, omdat we 
de kantine/bestuurskamer aan derden verhuren. 
 
De heer P. van Broekhoven vraagt wanneer de zandberg tegen het spoor gaat verdwijnen. De 
gemeente heeft destijds aangegeven, dat het maar voor vijf jaar zou zijn. De voorzitter zegt toe dit met 
de gemeente te bespreken. 
  
De heer J. Zagers vraagt aandacht voor de inbraken in de kleedkamers. De voorzitter geeft aan, dat 
we bezig zijn met het opstellen van strakkere procedures voor het sluiten van kleedkamers.  
 
De heer R. Buijs, geeft aan, dat de poort naar de tennisvereniging met regelmaat open staat. Hierdoor 
kunnen inbrekers makkelijker ons sportpark benaderen. De voorzitter geeft aan, dit met de 
Tennisvereniging te gaan bespreken. 
 
15. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 


	VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
	RKVV ROOSENDAAL D.D. 14.09.2012


