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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VRIJDAG 16 OKTOBER 2020 – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL 
 
Afmeldingen: Hans van Deventer, Marice Haast, Rinus Buijs, Remco Broos, Piet Bruijns en Henk Notenboom. 
Via MS Teams aanwezig:  Michel van der Torren, Leo Kanters, Mary Kanters, Jack Zagers, Stijn Zagers, Carlo 
Meesters en Ingrid Donker 
 
 
1. Opening  

Jeroen van Beers (voorzitter) opent de vergadering en geeft een update rondom de COVID-19 maatregelen.  

 

2. Verkiezing kascontrolecommissie 

Bij de algemene ledenvergadering (ALV) van 9 oktober 2020 heeft het bestuur aangegeven dat, door het 
aftreden van Robin Franken, zij op zoek zouden gaan naar een vervanger. Het bestuur stelt voor om Stefan 
Naenen toe te voegen aan de kascontrolecommissie. Stefan Naenen stelt zich voor aan de ALV. 

 

De ALV stemt in met de benoeming van Stefan Naenen. 

 

3. Toelichting investering zonnepanelen 

André Broeke (vice-voorzitter) geeft een inhoudelijke toelichting op de investering in de zonnepanelen. Peter 
Reijns (penningmeester) geeft een toelichting op de financiële aspecten. Peter Reijns (penningmeester) geeft 
ook een antwoord op de vragen die in de ALV van 9 oktober 2020 en deze week via de mail zijn gesteld. De 
antwoorden zijn in dit verslag toegevoegd. 

 

Jelle Leenaerts geeft aan dat de penningmeester in de berekening op een aantal plaatsen uitgaat van een 
pessimistisch scenario, wat is de opbrengst als wordt uitgegaan van een reëel scenario. Peter Reijns 
(penningmeester) geeft aan dat dit lastig is aan te geven, mede doordat de energieprijs sterk fluctueert. Gijs 
Bogers vraagt waarom nu juist in Corona tijd geïnvesteerd wordt, terwijl aan de andere kant 
vrijwilligersvergoedingen worden verlaagd. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat de aanschaf van 
zonnepanelen geld oplevert, daarnaast kunnen we nu een beroep doen op subsidies.  

 

4. Stemming investering zonnepanelen 

Alle aanwezige leden (fysiek en digitaal) stemmen in met de aanschaf van de zonnepanelen. 

 

5. Rondvraag  
Ingrid Donker vraagt wanneer de resultaten van het onderzoek naar het kastekort aan de orde komen in de 
ALV. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan, dat het bestuur het voor dit onderwerp belangrijk vindt dat alle 
leden in de gelegenheid zijn om fysiek deel te nemen aan de ALV. Door de COVID-19 maatregelen is dit helaas 
niet mogelijk. Het onderwerp is daarom ook van de agenda van de ALV van 9 oktober 2020 gehaald. Zodra de 
COVID-19 maatregelen het toelaten wordt een extra ALV uitgeschreven. Jack Zagers bevestigt namens de 
onderzoekscommissie bovenstaande.  

 

 



voetbalvereniging      RKVV Roosendaal 

Pagina 2 
 

Sportpark Hulsdonk 
Sportstraat 17 
4708 AP Roosendaal  
Telefoon : (0165) 540882 

Correspondentieadres: 
Heerma van Vossstraat 38 

4708 AX Roosendaal 
 

6. Sluiting  
Jeroen van Beers (voorzitter) dankt de aanwezigen voor het vertrouwen in het bestuur betreffende de aanschaf 
van de zonnepanelen. Een bijzonder woord van dank aan het adres van Henk van Loon, André Broeke en Peter 
Reijns die veel energie in de voorbereiding hebben gestoken. 
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Bijlage gestelde vragen over de aanschaf van de zonnepanelen. 
 
Vragen tijdens algemene ledenvergadering d.d. 9 oktober 2020 
 

1. Vraag (Jack Zagers): 
Is de constructie van het dak gecontroleerd? 
Antwoord: 
Ja.  

2. Vraag (Peter Muller): 
Zijn de zonnepanelen voetbalproof? 
Antwoord: 
In principe wel omdat ze bestand zouden zijn tegen een tennisbal waarvan de impact veel groter is.  

3. Vraag (Jelle Leenaerts): 
Is er contact geweest met andere sportverenigingen om te checken of de voorgelegde besparing ook echt 
gehaald wordt (bijvoorbeeld Cluzona en TVR)? 
Antwoord: 
Bij aanvang is er contact geweest (door Henk van Loon) met TV Roosendaal en zij zijn tevreden over hun 
investering. Sport Service West-Brabant heeft meerdere zonnepanelenprojecten die een succes zijn 
geworden. 

4. Vraag (Jack Zagers): 
Wat is de rentevastperiode van deze lening? 
Antwoord:  
10 jaar. Elk jaar kan 10% boete vrij worden afgelost. 

5. Vraag (Dirk van Loon): 
Er is geen rekening gehouden met de daling van het rendement van 18%. 
Antwoord: 
Nee hier is in de initiële berekening geen rekening gehouden, is nu de nieuwe business case verwerkt 

6. Vraag (Dirk van Loon): 
ING financiert op basis van garantstelling Waarborgfonds. Als er ooit “stront aan de knikker is” waar blijft 
RKVV Roosendaal dan? Hek op slot? Of wij gaan vrolijk door en externen gaan met elkaar in gevecht? Wij 
betalen niet aan ING in verband met liquiditeitsprobleem. Dus niemand haalt de panelen van het dan af 
dan? 
Antwoord: 
Indien wij niet aan onze betalingsverplichting aan de ING voldoen, zal ING in eerste instantie Stichting 
Waarborgfonds Sport (SWS) aanspreken, indien wij na ‘aansporing’ door SWS alsnog niet overgaan tot 
betaling, dan kan SWS in het ergste geval faillissement aanvragen. Dit is altijd de allerlaatste optie en is 
door SWS in de afgelopen 40 jaar in slechts 0,1% van de gevallen van toepassing geweest op de 
verenigingen waarvoor zij waarborg hebben verstrekt.  
(Waarborg wordt pas verstrekt na uitvoerige toetsing van de financiële positie van een vereniging) 
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7. Vraag (Peter van Loon): 
Er wordt veel gesproken over subsidies, echter RKVV Roosendaal zal ook zelf moeten investeren. Waar 
komt dat geld vandaan? Is hier ook rekening mee gehouden met scenario’s? 
Antwoord: 
Dit komt uit de additionele positieve kasstroom welke door de investering in de zonnepanelen wordt 
gecreëerd. 

8. Vraag (Peter Muller): 
Is bij meerdere banken een offerte opgevraagd voor de lening? 
Antwoord: 
ING is onze huisbankier/sponsor, wij hebben hun offerte getoetst of deze markconform was. We hebben 
geen andere banken benaderd. 

 
Vragen na presentatie op de website 
 

9. Vraag (Carlo Meesters): 
Vanaf 2023 gaat de overheid de salderingsregeling (het percentage opgewekte energie dat je terug mag 
leveren) met 9% per jaar terugschroeven en vanaf 2031 is dit 0%. 
Is hier in de berekening rekening mee gehouden of valt dit project misschien onder een uitzondering 
waardoor dit niet relevant is? 
Antwoord: 
De opgestelde business case is 'conservatief' opgesteld en gaat al uit van de situatie na afschaffing 
salderingsregeling. 

 
 

 
 

 


