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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VRIJDAG 25 OKTOBER 2019 – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL 
 
Afmeldingen: Peter Muller, Leo Kanters, Ton Moerkens, Henk Notenboom, Thijs van de Vijfeijken, Ferry Jongenelen 
en Michael Potters. 
 
1. Opening  

De vergadering wordt geopend met één minuut stilte voor de overledenen. 

 

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2018 

Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerking vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag 2018-2019 secretaris 

Door Edwin van den Bemt (secretaris) wordt het verslag toegelicht.  

 

4. Financieel jaarverslag 2018-2019 

Door Jeroen van Beers (voorzitter) wordt de volgende toelichting gegeven. 

Beste leden van RKVV Roosendaal, 

Ondanks het feit dat we als bestuur en vrijwilligers het afgelopen jaar veel hebben gepresteerd en als club weer 
zijn gegroeid hebben we op financieel gebied een flinke domper te verwerken gekregen. Nu we alle cijfers op 
een rijtje hebben gezet zijn we tot de conclusie gekomen dat we een groot kasverschil hebben ontdekt. Het gaat 
hier om een kasverschil van € 11.276,--. We hebben de afgelopen weken naar een verklaring gezocht, maar 
helaas, we kunnen het niet traceren met als enigste conclusie dat het geld weg is.  

 

Hierop hebben we gelijk actie ondernomen door een onafhankelijke accountant onderzoek te laten doen en een 
advies te geven hoe nu verder. Helaas heeft de accountant deze week niet anders kunnen concluderen dat het 
geld niet meer te traceren is.  

 

Hierop hebben we als bestuur de volgende acties genomen : 

- Protocol opgesteld bij het tellen van de contanten na elke kantinedienst. 

- Nieuwe kluis is in gebruik genomen waarin de dagelijkse contanten na telling kunnen worden afgestort. 

- Penningmeester heeft als enige toegang tot het afgestorte deel van de kluis en zal zorg dragen voor de 
afstort bij de bank. 

 

Verder gaan we aangifte doen bij de politie en gaan we als club een onderzoek instellen om het bedrag boven 
water te krijgen en zo de schade te beperken.  

 

Om deze reden hebben we de kascontrolecommissie gevraagd op dit moment geen controle uit te voeren en ons 
als verantwoordelijk bestuur geen decharge te verlenen maar dit pas te doen zodra het onderzoek naar het 
verdwenen geld is afgerond.  

 

Als de kascontrolecommissie na het onderzoek de controle heeft uitgevoerd willen we ze vragen namens de 
ledenvergadering decharge aan het bestuur te laten verlenen voor het seizoen 2018-2019. 
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Namens het bestuur wil ik vragen of er leden zijn die aan het onderzoek willen deelnemen, zij kunnen zich na de 
ledenvergadering bij Edwin van den Bemt (secretaris) melden. 

 

Ik verzoek iedereen die hier aanwezig is mee te denken in het proces en terughoudend te zijn omtrent het delen 
van deze toelichting. 

 

Dirk van Loon vraagt of er na het onderzoek een nieuwe algemene ledenvergadering wordt gehouden. Jeroen 
van Beers (voorzitter) antwoord hier bevestigend op. 

 

Wil Neggers (penningmeester) geeft verder een toelichting op de cijfers over het seizoen 2018-2019. Het 
seizoen 2018-2019 wordt inclusief het kastekort afgesloten met een tekort van € 20.929. Richard Kok vraagt 
om een toelichting op de stijging van de kortlopende schulden. Wil Neggers (penningmeester) geeft aan dat het 
enkele grote facturen betreft voor het onderhoud van de velden welke na afsluiting van het seizoen zijn 
ontvangen. Dirk van Loon vraagt of deze posten nog een nadelig effect hebben op het resultaat. Wil Neggers 
(penningmeester) geeft aan dat deze posten al onderdeel uitmaken van het gepresenteerde resultaat. Hans 
van Deventer stelt de vraag of we niet doorschieten met de (vrijwilligers)vergoedingen. Kan het voorbeeld van 
de scheidsrechters niet worden gevolgd. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat  hier door het bestuur 
kritisch naar wordt gekeken, maar dat bij sommige functies we er niet aan ontkomen om een vergoeding toe te 
kennen. Walther van Nieuwburg is van mening dat iedereen gelijk moet worden behandeld en dat hij tegen het 
afschaffen van de scheidsrechtersvergoeding is. Hij is het er ook niet mee eens hoe e.e.a. is gelopen/besloten. 
Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat dit is besloten op basis van een voorstel vanuit de scheidsrechters. 

 

5. Verslag kascontrole commissie 

De kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden, zie ook punt 4. 
 

6. Verkiezen kascontrole commissie  

Doordat de kascontrole over het seizoen 2018-2019 nog moet plaatsvinden is dit agendapunt niet behandeld. 

 

7. Mededelingen bestuur 

Door Jeroen van Beers (voorzitter) worden de volgende mededelingen gedaan. 

 De activiteitencommissie is ondergebracht in de supportersvereniging. Het nieuwe bestuur van de 
supportersvereniging bestaat uit Ferry Jongenelen (voorzitter), Jelle Leenaerts (penningmeester) en Nika de 
Jong (secretaris). 

 In het Hulsdonk overleg wordt gesproken over een visie op sportpark Hulsdonk, waarbij ook een betere 
benutting van de accommodatie aan de orde komt.  

 We willen het technisch beleid in de breedte en het meisjes/damesvoetbal, verder ontwikkelen. 

 Met de gemeente Roosendaal willen we in gesprek over uitbreiding van de capaciteit van de kleedlokalen, 
creëren van extra opslagruimte, vervanging van het dak van de kantine en een update van de tribune. 

 Over de capaciteit van onze velden en accommodatie zijn we ook in gesprek met de KNVB. 

 Daarnaast willen wij duurzaamheidsaspecten, zoals het realiseren van zonnepanelen, gaan bekijken. 

 Gelet op het tekort over het afgelopen seizoen moeten we ons wel realiseren dat we niet meer dusdanig 
kunnen investeren als wat we het afgelopen seizoen hebben gedaan.  
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Hans van Deventer vraagt of de kleedlokalen van DVO’60 ook kunnen worden gebruikt. Jeroen van Beers 
(voorzitter) geeft aan dat dat op dit moment nog niet bespreekbaar is. 

  

8. Begroting 2019-2020 

Door Peter Reijns (beoogd penningmeester, zie ook punt 10), wordt een toelichting op de begroting 2019-2020 
gegeven. Richard Kok vraagt waarom de kantine inkomsten lager zijn begroot dan de realisatie van het 
afgelopen jaar. Door André Broeke (vice-voorzitter) wordt aangegeven, dat het afgelopen seizoen aan het 
einde van het seizoen mede door het goede weer enkele top weekenden zijn gedraaid. Of dit het komende 
seizoen ook weer het geval zal zijn is onzeker, daarom zijn de inkomsten voorzichtigheidshalve lager geraamd.  

De bureaukosten nemen toe het komende jaar, Jack Zagers vraagt om een toelichting. Peter Reijns geeft aan 
dat hier rekening is gehouden met de aanschaf van een nieuwe kluis en een nieuw boekhoudpakket. Marice 
Haast vraagt waarom er geen loten meer worden verkocht bij de thuiswedstrijden van het eerste. Jeroen van 
Beers (voorzitter) geeft aan, dat dit een aangelegenheid is van de supportersvereniging. Jack Zagers vraagt of 
bij een volgende begroting de vaste kosten kunnen worden afgezet tegen de vaste inkomsten. Peter Reijns 
geeft aan dat deze suggesties wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020-2021. Dirk van Loon 
vraagt of er nog incidentele projecten op de planning staan voor het komende seizoen. Jeroen van Beers 
(voorzitter) geeft aan dat eigen middelen ontbreken om grote projecten dit jaar op te pakken. Wij willen wel 
het speeltuintje en de omgeving rondom de porto cabins opknappen.   

 

9. Voorstellen vanuit leden  
Jordi Buijk heeft schriftelijk een voorstel ingediend. Het voorstel had betrekking op de doorstroming van 
jeugdleden naar de senioren en op de training van de niet selectie-elftallen. De vragen van Jordi zijn al 
besproken met Remco Broos (beoogd voorzitter technische commissie, zie ook punt 10). 
Henk van Loon geeft in overweging om door de week in de kantine alleen pinbetalingen toe te staan. 
 

10. Bestuursverkiezing  

a. Aftredend en herkiesbaar: 

 Jeroen van Beers – voorzitter 

 André Broeke – vice-voorzitter 

 Peter Schellingerhout – normen en waarden 

De ledenvergadering stemt in met de herbenoeming van Jeroen, André en Peter. 

b. Aftredend en niet herkiesbaar: 

 Wil Neggers – penningmeester 

 Michel de Bruijn – voorzitter sponsorcommissie 

 Leo Dam – voorzitter activiteitencommissie 

Jeroen van Beers (voorzitter) bedankt Wil, Michel en Leo voor hun inspanning.  

c. Door het bestuur zijn de volgende personen voorgedragen voor het bekleden van de openstaande 
functies: 

 Peter Reijns – penningmeester 

 Volkan Ardikan – voorzitter sponsorcommissie 

 Ferry Jongenelen – voorzitter activiteitencommissie 

 Remco Broos – voorzitter technische commissie 

De ledenvergadering stemt in met de benoeming van Peter, Volkan, Ferry en Remco 
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11. Huldiging jubilarissen 

Tijdens de vergadering zijn Walther van Nieuwburg (25 jaar) en Rob Gerritsen (25 jaar) gehuldigd. Thijs van de 
Vijfeijken, Ferry Jongenelen en Michael Potters zijn ook 25 jaar lid van RKVV Roosendaal zij konden helaas niet 
op de algemene ledenvergadering aanwezig zijn. 
 
Als lid van verdiensten is Theo Neggers benoemd.  
 
Ton Moerkens en Jef van Beers zijn tijdens de algemene ledenvergadering benoemd als erelid. 
 

12. Rondvraag  

Hans van Deventer: wenst het bestuur veel wijsheid en succes toe bij het terugdringen van de 
(vrijwilligers)vergoedingen Ger Krijnen, vraagt of de doelen na de training van de grasvelden kunnen worden 
gehaald. Voor Ger is het anders niet mogelijk om de velden te belijnen op vrijdagmorgen. Daarnaast kan de 
aannemer niet goed maaien. Jeroen van Beers (voorzitter) zegt toe om dit nogmaals bij de trainers onder de 
aandacht te brengen. Rob Gerritsen vraagt of er al plannen zijn voor de vervanging van de kunstgrasvelden 
(veld 3 en 4). Jeroen van Beers (voorzitter) geeft dat we hierover contact hebben met de KNVB. De velden 
moeten goedgekeurd worden door de KNVB, de keuring moet dit seizoen plaatsvinden. De vervanging van de 
velden is een taak van de gemeente Roosendaal.  

 

13. Sluiting  
 
 

 

 


