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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAG 26 OKTOBER 2018 – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL
Afmeldingen: Henk van Loon, Leo Kanters, Michel van der Torren, André Broeke, Jack Zagers, Richard Kok en Jeroen
Mulder.
1. Opening door de voorzitter
Jeroen van Beers (voorzitter) opent de vergadering met een minuut stilte voor alle overleden leden en overige
betrokkenen bij onze vereniging.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 29 juni 2018
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.
3. Verslag van de secretaris seizoen 2017-2018
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.
4. Verslag kascontrole commissie
De kascontrole heeft op 24 oktober 2018 plaatsgevonden. Namens de kascontrolecommissie geven Ludo
Matheusen en Piet Bruijns een toelichting. Zij spreken hun complimenten uit over de verzorging van de
financiële administratie. De kascontrolecommissie verleent het bestuur décharge over het seizoen 2017-2018.
5. Financieel jaarverslag 2017-2018
Het seizoen 2017-2018 wordt afgesloten met een klein tekort van € 3.724,90. Wil Neggers (penningmeester)
geeft aan dat er ten opzichte van de jaarcijfers over 2016-2017 verschillen zijn, omdat vanaf het seizoen 20172018 ervoor is gekozen om een andere indeling van de kosten en opbrengsten te hanteren. Bij de behandeling
van de begroting voor het seizoen 2018-2019, in de ledenvergadering van 29 juni 2018, is hierop ook een
toelichting gegeven. Als voorbeeld wordt aangehaald de kosten voor het kantinepersoneel. Deze kosten
werden in het seizoen 2016-2017 verantwoord onder personeelskosten. Vanaf het seizoen 2017-2018 vallen
deze kosten onder de kantinekosten. De verschuivingen zijn bedoeld om een beter inzicht in de financiële
cijfers te krijgen. Daarnaast geeft Wil Neggers (penningmeester) aan dat in de balansposities de voorziening is
afgenomen. De voorziening was bestemd voor de realisatie van de LED-verlichting en voor de verbouwing van
de kleedkamers onder de tribune. De LED-verlichting is gerealiseerd en het grootste deel van de verbouwing
ook, de voorziening is hierdoor afgenomen. Met ingang van het seizoen 2018-2019 bedraagt de voorziening
€ 37.909. Dit bedrag is nog bestemd voor de afronding van de verbouwing van de kleedkamers onder de
tribune. Er moeten nog twee kleedkamers en enkele gangen worden aangepast. Het bedrag van € 37.909 is
toereikend om deze werkzaamheden uit te voeren.
Ton Moerkens vraagt waarom de kantine opbrengst voor het seizoen 2018/2019 hoger is geraamd dat de
werkelijke opbrengst over het seizoen 2017/2018. Wil Neggers (penningmeester) geeft aan dat de opbrengst
hoger is geraamd, omdat ook een aantal nieuwe activiteiten staat gepland, waardoor de verwachting is dat de
opbrengst hoger zal zijn. Daarnaast zijn de prijzen in de kantine voor enkele producten verhoogd.
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Sidi Khiter vraagt waarom de subsidie in de seizoenen 2016/2017 (werkelijkheid), 2017/2018 (werkelijk) en
2018/2019 (raming) hoger ligt ten opzichte van seizoen 2015/2106 (werkelijkheid). Wil Neggers
(penningmeester) geeft aan, dat vanaf het seizoen 2016-2017 wij van de gemeente Roosendaal ook een
subsidie krijgen voor het onderhoud van de velden. Hier staat tegenover, dat ook we ook zelf de kosten
moeten betalen.
6. Verkiezen kascontrole commissie
Volgens de statuten treedt Ludo Matheusen af. Het bestuur bedankt Ludo voor zijn inzet voor de kascontrole
commissie in de afgelopen jaren. Door het bestuur wordt Vincent Bouwens voorgedragen om zitting te nemen
in de kascontrole commissie. De ledenvergadering gaat akkoord. De kascontrole commissie bestaat voor het
seizoen 2018-2019 uit: Piet Bruijns, Robin Franken en Vincent Bouwens.
7. Voorstellen vanuit leden
Er zijn geen voorstellen vanuit de leden ontvangen.
8. Huldiging jubilarissen en bijzondere inzetten
Pieter Claessens (50 jaar lid) en Sidi Khiter (25 jaar lid) worden tijdens de vergadering gehuldigd. Het bestuur
wil Ewald Sieben bedanken voor het verzorgen van de huldiging van Pieter.
Rinus Buys wordt benoemd tot lid van verdienste.
9. Mededelingen vanuit het bestuur
Jeroen van Beers (voorzitter) deelt het volgende mede:
 Er is een akkoord over het aanleggen van een pad tussen Heerma State en onze accommodatie.
 Roel van der Heijden heeft een plan opgesteld om jonge scheidsrechters te werven. Roel heeft zijn plan in
een bestuursvergadering toegelicht.
 Tosca Chocolaterie is met ingang van het seizoen 2018-2019 weer hoofdsponsor van onze vereniging.
 Stef Bouman is gestart met het geven van EHBO/Reanimatie cursussen. De belangstelling is goed te
noemen.
Daarnaast staat Jeroen van Beers (voorzitter) stil bij de werkzaamheden die Theo Neggers en Ger Krijnen de
afgelopen dagen hebben verricht om de eerste reclameborden op het hoofdveld te plaatsen. Joeri en Yannick
Dam worden bedankt voor de werkzaamheden, onder andere weghalen wal tussen entree en hoofdveld, aan
de accommodatie. Allen ontvangen zij een doosje bonbons van de hoofdsponsor.
10. Rondvraag
Rinus Buys vraagt aandacht voor het opruimen van de doeltjes op de velden. Op zaterdagmorgen moeten nog
diverse doeltjes van de velden verwijderd worden. Ger Krijnen ondersteunt het verzoek van Rinus, als de
doeltjes opgeruimd zijn is het ook makkelijker om de lijnen op de grasvelden aan te brengen. Jeroen van Beers
(voorzitter) geeft aan dat het bestuur hier actie op zal ondernemen.
Rinus Buys vraagt of het voetbalspel in de kantine verplaatst kan worden zodat de nooduitgang weer vrij komt.
Het bestuur is akkoord.
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Ton Moerkens richt zich tot de vergadering om aandacht te vragen voor “Vrienden van Roosendaal”. “Vrienden
van Roosendaal” is de opvolger van “De club van Honderd”. Het doel is om de vereniging financieel te
ondersteunen in projecten welke ten goede komen aan alle geledingen binnen de vereniging. “De club van
Honderd” heeft in het verleden onder andere een bijdrage geleverd in de aanschaf van jeugddoeltjes en de
keuken- en kantine-inrichting. Inmiddels hangt er een bord in de kantine waarop alle “vrienden” worden
vermeld. Inschrijfformulieren zullen ook in de kantine aanwezig zijn. De bijdrage is € 100 per seizoen.
Ludo Matheusen vraagt of het mogelijk is om de reserveshirts voor de lagere senioren ergens apart op te slaan,
zodat op zondag het wedstrijdsecretariaat niet voor verrassingen komt te staan, doordat bijvoorbeeld de shirts
al op zaterdag zijn gebruikt. Het bestuur zegt toe hier naar te kijken.
De afsluiting is voor Henk Notenboom. Hij wil het bestuur complimenteren met hoe zij e.e.a. hebben opgepakt
nadat ze eind november 2017 zijn aangetreden. Het is rustig in de vereniging en dat is een goed teken.
11. Sluiting
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