
 

 

Hierbij nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal 

worden in de kantine van RKDSV op 

 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017, 21.30u. 

 

De agenda voor deze vergadering luidt: 

1. Opening 
Frans heet iedereen van harte welkom. Guus en Ad zijn i.v.m. vakantie niet aanwezig. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn verder geen mededelingen. 

 
3. Notulen ALV 18 mei 2017 

Zie website 
Frans loopt de notulen door via het scherm. Verder zijn er vanuit de zaal geen op of 
aanmerkingen. Daarmee zijn de notulen vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2016-2017 (Leon) 
Is in mei al gedaan. Leon geeft korte uitleg over de voortgang en clinic van het 
wandelvoetbal. 
 

5. Financieel jaarverslag 2016-2017 (Bas) 

Cijfers liggen vanaf 21.00 in de bestuurskamer ter inzage 
Bas geeft aan de hand van diverse  slides uitleg over het financieel jaarverslag.  Goed 
jaar met een klein negatief saldo i.v.m. investeringen vanuit DSV.  
Vraag vanuit de zaal waarom de inkomsten van de kantine teruglopen. Dit is o.a. 
doordat de inkoop de laatste jaren is gestegen maar wij vooralsnog de prijzen niet of 
niet in verhouding hebben verhoogd.  
Samenvattend door de voorzitter gaat het financieel goed met de vereniging. 
 

6. Verslag kascommissie (kascommissie) 
De kascommissie met hierin Ashwin, Jesper en Wouter hebben de jaarcijfers seizoen 2016-
2017 goed bevonden. Zelfs vanuit Thailand. De vraag of er nieuwe mensen zitting willen 
nemen wordt na de vergadering ingevuld. Jack Kroot – Teun Fonken – Bart Abrahams nemen 
het stokje over van de 3 eerder genoemden die wij hartelijk danken voor hun inzet van de 
afgelopen jaren.  
 

7. Uitloting bouwloten (Frans) 



Ze zijn inmiddels uitgeloot. Toelichting. 
Deze zijn enkele weken gelden tijdens een bestuursvergadering getrokken door 
Wouter waarvoor dank. Brieven worden nu gemaakt en voor het einde van het jaar 
naar de uitgelote personen gestuurd. Frans neemt dit op met Wouter. 

 

8. Beleidszaken 2017-2018 (Frans) 
Berry geeft eerst een verslag over de Rabobank actie € 3486,- en over de grote 
clubactie die het dubbele opbracht t.o.v. vorig jaar.  
Kleding en merchandise lopen ook beter en zijn via de website te bestellen. Het web 
team wordt bedankt voor hun geweldige inzet waardoor alles snel en duidelijk 
zichtbaar is voor eenieder. Klasse. 
Ook Sophie wordt vernoemd aangezien het overnemen van de kantine zo goed loopt. 
Leuke initiatieven en een gedreven vrijwilligersteam heeft zij inmiddels opgebouwd 
waarvoor hulde. 
Contactloos betalen loopt bijzonder goed ondanks wat haperingen met het internet. 
Goede zaak geweest en er wordt meer gebruik van gemaakt dan verwacht. 
 
Gedragsprotocol: daar wordt nog aan gewerkt samen met DSV. Is belangrijk maar 
moet kort en bondig zijn en niet verstikkend in het aantal regeltjes. Normen en 
waarden zijn over het algemeen wel bekend. 
Achterste bestuurskamer dient nog aangepakt te worden. 
Wij zijn als bestuur aan het kijken hoe wij de druk op de kleedkamers kunnen 
verlichten aangezien door de komst van korfbal uit Haghorst en veel jeugdteams hier 
druk op ligt. Wordt aan een oplossing gewerkt. 
Samenwerking met EDN: overleg gaat volgen. Zorgen over materiaal etc. in Haghorst 
wat niet loopt zoals het zou moeten. Nemen dit op met EDN. 
Samenwerking met DSV uitbreiden want er zijn zorgen vanuit RKDSV over o.a. het 
bestuurlijke probleem wat er nu is. We zijn en blijven een combiclub en zullen hier op 
in moeten spelen. Het bestuur gaat verder in overleg met DSV. 
Onderhoud veld 4: loopt nog met de gemeente. Hoe zij conform normen berekenen 
hoeveel velden wij mogen hebben strookt niet met onze uitbreiding op het gebied 
van jeugdvoetbal met EDN en de komst van de korfbal. Dit loopt bij de gemeente en 
wij blijven hier druk op houden. 
Wat brengt de toekomst. Er komen minder kinderen dus zal dit in de loop der jaren 
van invloed zijn. Hoe gaat het verder met het jeugdvoetbal etc. in de regio. De 
toekomst zal het leren maar wij moeten wel klaar zijn voor de toekomst. 
 

9. Begroting 2017-2018 (Bas) 
Begroting ligt vanaf 21.00u in de bestuurskamer ter inzage  

Bas geeft uitleg over de begroting van het komend jaar. Begroting wordt door de ALV 

goedgekeurd. 

10. Jubilarissen (Corrie) 
Voor we hier aan beginnen geeft Frans aan dat wij afscheid hebben genomen van Wil 
Stokkermans als scheidsrechter. Dit is door het bestuur niet opgepakt zoals het zou 
moeten en wij hebben hiervoor uitgebreid onze excuses aangeboden aan Wil. 



Hierop volgt wel een vraag vanuit de zaal of wij geen max leeftijd dienen te stellen 
aan scheidsrechters. Neemt het bestuur mee. 
 
Alle jubilarissen worden in het zonnetje gezet en diegene die er niet waren krijgen 
hun attentie thuis bezorgd.  
 
 

11. Bestuursverkiezing (Frans) 
Er is in het bestuur één vacature. Het bestuur stelt Willem Meulenbroeks kandidaat. 

De stemming is open, tenzij daar principiële bezwaren tegen zijn. Conform statuten 

beslist de voorzitter dan over schriftelijke temming dan wel met handopsteking 

De vraag of wij schriftelijk moeten stemmen zoals is verzocht. Volgens onze statuten 

is dit niet verplicht en heeft de voorzitter zelfs een eindstem in deze. Gelukkig is dit 

niet nodig en wordt Willem Meulenbroeks unaniem gekozen tot het bestuur. Willem 

proficiat en van harte welkom. 

12. Rondvraag en Sluiting 
Vraag vanuit de zaal omtrent jubilarissen 
Er is wel wat te doen omtrent dit gebeuren. Niet alle cijfers qua inschrijving als lid 
kloppen met de administratie van zowel RKDSV als de KNVB. 
Frans vraagt dan ook uitdrukkelijk om ons te helpen. Als je van iemand hoort dat hij 
of zij niet is gehuldigd maar daar wel recht op zou hebben meld het ons vooraf i.p.v. 
achteraf. Jos en Corrie hebben samen met Paul hier al veel werk voor gedaan maar 
het is nog niet zoals het hoort. Als bestuur gaat wij hier ook mee aan de slag om te 
kijken of we het kloppend kunnen krijgen. Het is een utopie om te denken dat 
vergissingen niet meer voor zullen komen maar wij gaan trachten dit tot een 
minimum te beperken. 
 
Er is via de diverse kanalen geld opgehaald voor het pannaveldje. Vraag is of wij Ad 
erbij willen bettrekken om te kijken waar het moet komen liggen. 
Komt er ook iets voor korfbal / speeltuin?  Bestuur gaat dit i.o.m. Willem z.s.m. 
oppakken en wellicht op zoek naar vrijwilligers om dit z.s.m. op te zetten en te 
realiseren. 
 
Vrijwilligersavond. Sommige hebben 3 uitnodigingen gehad anderen nog niets. Komt 
deze week op de website een uitnodiging te staan om eenieder die vergeten is alsnog 
uit te nodigen. Ook dit is administratief vrij moeilijk bij te houden omdat er vaak toch 
meer mensen iets doen dan er bekend is via commissies. Uitnodiging volgt op de site. 
 
Vraag over de parkeerplaats bij Timmermans of die ook op zondag open kan voor het 
vele verkeer. Frans gaat hier achteraan en gaat het opnemen. 
 
Frans sluit af en dankt de vele aanwezigen voor hun komst en geeft aan dat de eerste 
consumptie namens de club is. 

 

Namens het bestuur van RKDSV, Frans Bruinsma, voorzitter. 


