
 
 Hierbij nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal 
worden in de kantine van RKDSV op  
DONDERDAG 17 MEI 2018, 21.30u.  
De agenda voor deze vergadering luidt:  

1. Opening  
Frans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Enkele bestuursleden kunnen niet aanwezig 
zijn. 
 

2. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen 
 

3. Notulen ALV van 30 november 2017  
Geen op of aanmerkingen op de notulen van de vorige keer 
 
Zie website  

4. Algemeen Jaarverslag 2017-2018 (Leon)  
Wat uitleg over kanshebbers voor een kampioenschap Vr 1 en de A2.  Welkom Willem als bestuurslid 
samenwerking DSV achter de schermen veel zaken gebeuren die men niet ziet. Extra pluim voor John 
Smetsers. 
 

5. Gedragsprotocol, wetgeving privacy, vertrouwenspersonen, vrijwilligers  
 

Een aantal zaken;  
- Twee vertrouwenspersonen: Peter van Hest, Saskia Aarts  zullen we de volgende keer vragen 
een woordje te doen en voor te stellen wat hun ervaringen zijn. 

- Nieuwe wetgeving privacy en gevolgen voor vereniging (Corrie) Corrie geeft een verslag van 
hetgeen al is gebeurt en wat er allemaal aan zit te komen. Dit is door hun al ver uitgezocht en 
afgewerkt. Alles wordt op de website geplaatst zodat eenieder het na kan lezen 

- Gedragsregels DSV / RKDSV: achtergrond, inhoud (zie website) (Frans) Frans laat de aangepaste 
gedragsregels zien en geeft uitleg. Ook dit wordt op de website geplaatst zodat eenieder dit kan 
nalezen. Vraag uit het publiek er staan geen sancties bij alsiemand zich niet aan de regels houdt. 
Zoals ook al eerder is gebeurt zal het bestuur indien nodig passende maatregelen nemen. 

- Bestuurssamenstelling, behoefte aan vrijwilligers Aangegeven dat we nog steeds mensen 
tekort komen schoonmakers, scheidsrechters etc. 
Opmerking van uit de zaal dat vroeger elke elftal 2 a 3 scheidsrechters per week moest leveren. 
Je bent dan 1 of 2 keer per jaar aan de beurt. Dit is ooit afgeschaft omdat er voldoende 
scheidsrechters waren. Bestuur neemt dit in overweging. 
Berry gaat eind van dit jaar stoppen Willem is toegevoegd gaan op zoek naar 1 bestuurslid van 
uit de commerciele commissie 
 
6. Technische zaken  

- Nieuw jeugdplan, leiderschapsmap en Eerste Hulp (zie website) (John) John geeft beknopt 
uitleg over hetgeen hij heeft uitgewerkt  Ook dit wordt verder op de website gezet en aan de 
leiders overhandigd. Mooi stukje werk  

- Vooruitblik technische commissie (Ad) uitdagingen geeft Ad aan leiders trainers en 
scheidsrechters zoals al eerder benoemd. Ad geeft de huidige stand van zaken aan en er wordt 
hard aan gewerkt om dit allemaal voor het  komend seizoen klaar te hebben 
 
 



7. Overige zaken  

- Contributie 2018-2019 (zie website), conform afspraak 3 % verhoogd medegedeeld 

- Panna veldje gekeken wat de beste optie is voorstel toch wel voor de kantine maar dan 
opgeschoven naar achteren. Kijken iom Robbert Smetsers voor veiligheidsglas. 

- Beheer kantine 2018-2019 Sophie minder zichtbaar maar wel verantwoordelijk zij doet 
fantastisch werk kijken hoe we dit volgend jaar op gaan lossen 

- Voortgang samenwerking met DSV en EDN loopt goed EDN neemt steeds meer (beleids)zaken 
over.  

- Corrie geeft aan dat 23-24 en 30 mei er voor de jeugd geen trainen is ivm de vele 
inhaalwedstrijden 
 
8. Rondvraag en Sluiting  
Bart competitie opschuiven want duurt nu veel te lang. RKDSV gaat dit overleggen met andere 
verenigingen en een brief sturen. De KNVB kennende haalt het niets uit 
John KNVB legt ons ook cat B op wat betekent halve competities wat voor bijv de A B en C1 slecht is4 
Opmerking vanuit de zaal dat dit soms ook goed is. Klopt maar niet voor de hogere elftallen. KNVB 
legt het gewoon op 
Jan graag wekelijkse mail over indeling spreken over kleedkamers ipv kleedhokken 
Toon hoe werken we samen met EDN. Loopt goed en naar verhouding van spelers aantallen worden 
er wedstrijden in Haghorst gespeelt 
Thijs vraag over veldindeling. Aangegeven dat veld 4 erkent is als speelveld en hier aan gewerkt 
wordt 
Frans Willem 11 Voetballen op zat 7 juli 17.00 
Wilco opgeven voorkeur elftallen. Liever in de kempen dan in tilburg evt exta team inschrijven en dan 
terug trekken. Van dat laatste is het bestuur niet gecharmeerd en zullen wij derhalve ook niet doen. 
Carlo overweging lagere elftallen lager in te delen jeugd en senioren. Zitten soms voordelen aan 
maar ook nadelen 
 
1e rondje van het bestuur. 
 
Complimenten voor het geluid , was tot in de verre omtrek te horen 
 
Namens het bestuur van RKDSV, Frans Bruinsma, voorzitter. 


