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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VRIJDAG 22 OKTOBER 2021 – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL 
 
Afmeldingen: Wil Neggers en Erwin van Ham. 
 
1. Opening 

De vergadering wordt door Jeroen van Beers (voorzitter) geopend.  

 
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering  9 oktober 2020 en 16 oktober 2020. 
 De verslagen worden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
3. Verslag onderzoek “kastekort seizoen 2018-2019” 

Naar aanleiding van het kastekort in het seizoen 2018-2019 is in de Algemene Ledenvergadering van 24 
januari 2021 een onderzoekscommissie aangesteld en zijn een tweetal onderzoeksopdrachten 
geformuleerd. Contactpersoon van de onderzoekscommissie is Jack Zagers. 
Jack Zagers en Jelle Leenaerts geven een toelichting op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de 
onderzoekscommissie.  
 
Door de ledenvergadering wordt besloten om: 

 Het bestuur de opdracht te geven om de naam van degene die niet aan het onderzoek mee heeft 
willen werken door te geven aan de politie. De naam zal door de onderzoekscommissie aan het 
bestuur worden verstrekt. 

 Het bestuur over de het seizoen 2018-2019 dechargé te verlenen, met de aantekening dat er 
sprake is geweest van nalatigheid door het bestuur. 

 
4. Jaarverslag 2020-2021 secretaris 

 Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
5. Financieel jaarverslag 2020-2021 

Peter Reijns (penningmeester) geeft een toelichting op het financieel resultaat over het seizoen 2020-2021. 
Ondanks Corona is het toch gelukt om het seizoen met een positief resultaat af te sluiten. Het positieve 
resultaat bedraag € 16.509 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de begroting was een positief 
resultaat voorzien van € 15.000.  
 
De ledenvergadering stemt in met het financieel jaarverslag 2020-2021. 
 

6. Verslag kascontrole commissie 
Ruud de Wit geeft een toelichting op de bevindingen van de kascontrolecommissie. De kascontrole 
commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het seizoen 2019-2020. De 
ledenvergadering stemt hier mee in. 
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7. Verkiezen kascontrole commissie  
Vincent Bouwens treedt af. Vincent wordt bedankt voor zijn inspanningen in de afgelopen drie jaar. Door 
het bestuur wordt Stefan Vogelaars voorgedragen om de plaats van Vincent in te nemen. De 
ledenvergadering stemt in met de voordracht van Stefan. 

 
8. Mededelingen bestuur 

Door Jeroen van Beers (voorzitter) worden de volgende onderwerpen kort toegelicht: 

 Opstarten van de Gezondere kantine in samenwerking met Fit Roosendaal en JOGG (Jongeren op 
Gezond Gewicht); 

 Omheining ING pupillenveldje tussen de velden 3, 4, 5 en 6; 
 Realisatie terras. Ontwerpen zijn gemaakt, door de stijgende materiaalprijzen moeten we echter 

gaan kijken naar alternatieven. 
 Sinds kort maakt een nieuw doelgroep op een doordeweekse avond gebruikt van ons sportpark: 

Fitmama’s.  
 Verder hebben we een uitdaging om het beleidsplan uit te gaan voeren de komende jaren, zie ook 

punt 10. 
 
9. Begroting 2021-2022 

Door Peter Reijns (penningmeester) wordt een toelichting geven op de begroting voor het seizoen 2021-
2022. Jelle Leenaerts vraagt of het realistisch is om een hoger bedrag aan te ontvangen contributies te 
ramen, als de contributiebedragen niet worden verhoogd. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat 
alleen bij de senioren de contributie niet is verhoogd, de raming van de contributies is realistisch. 
 
De ledenvergadering stemt in met de begroting voor het seizoen 2021-2022. 

  
10. Beleidsplan 2021-2026 

Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat de enquête die onder de leden is gehouden is meegenomen bij 
het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Het beleidsplan is op de website gepubliceerd en is op een 
informatieavond op 17 september 2021 toegelicht. Jeroen van Beers (voorzitter) vraagt bijzondere 
aandacht voor het geschetste organogram. Het bestuur wil graag toegroeien naar dit organogram waarbij 
de gedachte is om taken kleiner te maken. Hierdoor verwachten we dat meer mensen geïnteresseerd 
zullen zijn om vrijwilligerswerk te verrichten.  
 
Jordy Buijk vraagt of het spelerregistratiesysteem nog wordt gebruikt. Door Jeroen van Beers (voorzitter) 
wordt hier bevestigend op geantwoord. 
 
De ledenvergadering stemt in met het beleidsplan 2021-2026 

 
11. Voorstellen vanuit leden  

Van Hans van Deventer sr. is een schrijven ontvangen waarin hij vraagt om meer aandacht voor de interne 
en externe communicatie. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat het bestuur de mening van Hans 
deelt. Er hebben gespreken plaatsgevonden met personen om hier invulling aan te gaan geven. Helaas 
heeft dit tot nu toe niet tot een concrete invulling geleid. Ludo Matheusen vraagt ook aandacht voor de 
informatie op de website, op een aantal plaatsen is de informatie niet meer actueel. 
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Als coördinator van de lagere seniorenelftallen heeft Henk Notenboom een tweetal voorstellen ingediend: 
1. Clubscheidsrechters een vergoeding betalen van 10 euro voor het leiden van een wedstrijd, gelijk 

aan het bedrag dat een elftal krijgt dat zelf moet fluiten. 
2. Indien een door de KNVB aangewezen scheidsrechter niet komt of niet is aangesteld, moet het 

betrokken elftal dit zelf oplossen. Geen onderscheid tussen A en B categorie, dit onderscheid wordt 
door de KNVB ook niet meer toegepast, dus zeker niet door een vereniging. 

Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat het bestuur deze onderwerpen wil bespreken met de nieuwe 
scheidsrechterscoördinator Berkan Akdikan. Yannick Dam vraagt wanneer hier uitsluitsel over komt. Jeroen 
van Beers (voorzitter) zegt toe hier uiterlijk in de volgende vergadering van de lagere seniorenelftallen op 
terug te komen. 

 
12. Bestuursverkiezing  

Volkan Akdikan (voorzitter sponsorcommissie) en Ferry Jongenelen (voorzitter activiteitencommissie) zijn 
beide aftredend. Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. De ledenvergadering stemt met de 
herbenoemingen.  
 
Remco Broos heeft zijn functie, als voorzitter van de technische commissie, neergelegd. Jeroen van Beers 
(voorzitter) bedankt Remco voor zijn inzet voor onze vereniging. 

 
13. Huldiging jubilarissen 

Jeroen van Beers (voorzitter) zet als eerste Merijn Heijnen in het zonnetje voor zijn jarenlange inzet voor 
onze vereniging. 
 
Daarna worden René de Kok en Wil Deijkers gehuldigd voor hun 50 jarig lidmaatschap.  
 
Voor hun 25 jarig lidmaatschap worden gehuldigd: Jordi Konings, Carlo Meesters, Yannick Dam, Jeroen van 
den Berg, Dirk van Loon, Adrie Braat, Ferry Jongenelen en Jasper Reuvers. Robbert Kramers, Tim Beverloo, 
Erwin van Ham, Wesley Beenakkers, Wil Neggers en Thijs van de Vijfeijken zijn ook 25 jaar lid bij onze 
vereniging. Zij konden helaas niet bij de ledenvergadering aanwezig zijn. Hun huldiging zal op een ander 
moment plaatsvinden. 
 
Tot slot is Frank Buijk benoemt tot lid van verdiensten.  
 

14. Rondvraag  
Henk van Loon vraagt wat er in het huishoudelijke reglement is geregeld over het gebruik van en de handel 
in drugs. Door Jeroen van Beers (voorzitter) wordt aangegeven dat hierover niets is geregeld, het 
huishoudelijk reglement is hierin verouderd. Kees Heck vraagt hierbij niet alleen aandacht voor de feitelijke 
constatering van het gebruik van en de handel in drugs, maar ook voor het aannemelijk gebruik van en de 
handel in drugs. 
 
Yannick Dam geeft aan dat hij het niet vindt kunnen dat leden gebruik maken van de kantine zonder 
toestemming van het kantinepersoneel. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat het bestuur met de 
personen die het betrof een gesprek heeft gehad.  
 
Door Hans van Deventer sr. wordt een beroep gedaan op alle leden c.q. gebruikers van ons sportpark, zorg 
ervoor dat onze accommodatie schoon blijft. Hier ligt een taak voor ons allemaal. Daarnaast vraagt Hans 
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van Deventer sr. aandacht voor het verwijderen van de losse doeltjes op de velden, het laten staan van 
deze doeltjes op de velden zorgt voor veel ongemak bij andere leden.   

 
Peter van Loon vraagt wie op zaterdag de EHBO taken op zich neemt nu de EHBO’ers niet meer worden 
ingehuurd. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat op zaterdag al geen gebruik werd gemaakt van de 
EHBO’ers, op zaterdag is Piet Neggers aanwezig voor ongevallen/blessures. Voor de wedstrijden op zondag 
wordt mensen intern een cursus aangeboden waarbij wordt uitgelegd hoe moet worden gehandeld bij de 
meest voorkomende ongevallen/blessures.  

   
15. Sluiting 

Jeroen van Beers (voorzitter) sluit om 22.45uur de vergadering. 
 
 
 
 
 
 


