Notulen ALV 17-11-2016

1 Opening
Frans opent de avond en heet eenieder van harte welkom op deze ALV de
opkomst is weer prima.

2 Mededelingen
Frans komt even terug op een paar vragen oa het contactloos betalen in de
kantine. Door te hoge kosten wordt dit voorlopig nog niet ingevoerd maar we
blijven het wel volgen.

3 Notulen vorige vergadering
De notulen staan vermeld op de website en zijn verder goedgekeurd.

4 Algemeen Verslag 2015- 2016
Wat hebben wij het afgelopen jaar zo’n beetje gedaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afscheid genomen van 2 clubiconen Jan Spaninks en Jo Stokkermans
F1 wint haar bekerfinale
Kampioenen: oa de D2 en de F1
Nacompetitie van het 1e elftal
Jammerlijke wedstrijd tegen Willem2 qua tijd opkomst en opbrengst
Geweldige afsluiting van het seizoen
Super 7x7 weekend
Afronding van de verbouwing
Super overkapping
Kantine meubilair
Nieuwe bestuursleden

Het gaat goed met RKDSV en we doen er alles aan om het samen met de leden
en vrijwilligers nog beter te maken
Wij willen de thuiskamer worden waar iedereen zich welkom en gewaardeerd
wordt.
Dat moeten we samen doen door een stabiele basis neer te zetten en die staat
er, bouwstenen waar we verder op kunnen bouwen.

5 Financieel Verslag
Heeft er inzage gelegen en hieruit zijn een paar kleine vragen gekomen die op
worden genomen door Bas die helaas verhinderd is deze avond. Ziet er
allemaal goed uit met goede opbrengst WillemII vorig jaar, meevallen bij de
Rabo Aktie en de bijdrage van Peut. Hierdoor een positief saldo van een paar
duizend euro
De verwachting voor komend seizoen is dat we ook dat jaar positief af zullen
sluiten. Inkomsten uit de kantine zijn belangrijk dus hier op blijven letten.
6 Verslag Kascommissie
Commissie is niet aanwezig en wordt unaniem herkozen ☺ . Verslag is
goedgekeurd al hebben zij gezien de inkomsten uit de kantine wel een advies
om een werkgroep te maken die meer aktieviteiten gaat organiseren zodat wij
het positieve saldo blijven behouden. Frans vraag of mensen zich hier voor op
willen geven of eens willen kijken voor wie dit iets is.
7 Benoeming kascommissie
Commissie is niet aanwezig en wordt unaniem herkozen ☺
8 jubilarissen
25/26 jarig jubileum Erik van Riel – Mark van Riel –Bjorn de Beer – Rob van
Gils-Mark de Brouwer – Teun Smulders – Guus van Hest
40jarige jubileum Walter Vugts – Frank van Roovert
60 jaar Frans Verhoeven

Hierna was het de beurt aan Mw Schelle van de KNVB die speciaal gekomen
was om Ad van Korven de onderscheiding en vesierselen te overhandigen die
horen bij Lid van Verdienste van de KNVB. De hoogste onderscheiding voor het
amanteurvoetbal. Ad proficiat.

9 inhoudelijke zaken 2016-2017
Wat betreft de contributie zitten er in het schema van mij een paar verschillen.
Hierdoor kunnen er een paar mensen zijn die in een ander tarief vallen dan
anderen die wellicht “minder” doen dan anderen. Het bestuur heeft dit in
kaart en stuurt deze mensen een persoonlijk bericht. Het is een grijs gebied
waar deze in vallen.
Wandelvoetbal is vorige jaar gevraagd en RKDSV kan hier een voortrekkersrol
in de regio in spelen. Kijken of we een oproep kunnen doen zodat we kunnen
zien of er animo voor is.
Consumptieprijzen blijven gelijk alleen die voor de krat bier wordt verlaagd na
klachten vanuit de leden. Wellicht kan na onderhandeling met de leverancier
van de drank deze prijs nog iets naar beneden worden bijgesteld.
We zoeken nog mensen om de kantine over te nemen van Henk en Mieke waar
wij wat betreft hun afscheid nog op terug zullen komen. Bestuur is nog op zoek.
Commissie commerciële zaken zoekt versterking. Gegadigden kunnen zich
aanmelden. Verder toonde Berry de nieuwe merchandise. Een persoonlijke
handdoek en shampo. Komt morgen op de site. Wellicht handdoek ook in een
grotere maat in het assortiment nemen.
Mensen met leuke ideeen wordt gevraagd deze te delen zodat we nog meer
leuke activiteiten kunnen organiseren.
Technische commissie : Christ wil wel blijven maar moet kijken of het te
combineren is met zijn baan. Frank Kolen gaat nog door als leider/trainer van
de A1 en Frans Verbeek gaat zeker 1 jaar door, een 2e houdt hij in beraad.
Rabo Aktie bijna € 4000 voor DSV/RKDSV het hoogste bedrag van de avond.

10 begroting 2016-2017
Proberen voor het zelfde resultaat te gaan dus een klein plusje

11 Uitloten bouwloten
Loten zijn getrokken door Wouter en deze uitgelote bouwloten krijgen
persoonlijk bericht hoe de uitbetaling mag geschieden

12 Rondvraag en sluiting
Bart: zijn nu met een grote groep op het kleinste veld aan het trainen. Hebben
meer ruimte nodig. Bestuur gaat dit zeker opnemen terecht punt
Guus: waarom gekozen voor de vrijwilligersavond door de week. Frans legt de
oorzaak uit en volgend jaar wordt dit weer eerder gehouden
Jack: ballen pomp met meter voor buiten zodat alle ballen even hard zijn. Hier
is men al mee bezig komen er bij Jack op terug

Frans dankt iedereen voor de opkomst en biedt namens de vereniging het
eerste rondje aan.

