Verslag ALV donderdag 15 november 2018.
1. Opening. Frans heet iedereen van harte welkom, ook de dames en de
korfbal. Dank voor de grote opkomst.
2. Mededelingen. Aantal afmeldingen voor de ALV (Kevin Smetsers, Bas van
Rooij).
3. Notulen. Geen vragen, dus worden ze goedgekeurd
4. Financiën. Jaarcijfers vorig seizoen zijn door de kascommissie bekeken en
goedgekeurd. Bart geeft wel aan dat hij hier soms toch onvoldoende
kennis van heeft om goed te beoordelen. Jos Comperen heeft hem voor
de vergadering doorgenomen. Voor volgend jaar bekijken op welke
manier we de kascontrole inhoudelijk kunnen verbeteren. Kascommissie
blijft hetzelfde.
Positief saldo, kosten gelijk, inkomsten kantine iets omhoog. Opletten
dat we vaak afhankelijk zijn van 7x7 en Willem 2. De opbrengst van deze
activiteiten kan heel erg variëren.
Begroting volgend jaar ongeveer hetzelfde, voorzichtig wat betreft de
kantine inkomsten. Goedgekeurd door de leden.
Overzicht van de investeringen van de afgelopen jaren en wat we nog
van plan zijn te gaan doen. Leden toch wel onder de indruk van wat er
allemaal is gebeurd en wat er nog aan zit te komen.
5. Algemene zaken. De vertrouwenspersonen Saskia Aarts en Peter van
Hest stellen zich de komende tijd voor op de site van RKDSV.
Vrijwilligers en kantinebeheer. Opzet gemaakt om duidelijk te maken hoe
belangrijk de kantine inkomsten zijn. Vorig seizoen 52.8 % van de gehele
inkomsten. Oproep gedaan aan personen om te kijken of zij iemand
kennen die alleen of met een groepje de kantine wil gaan doen. Op zo’n
kort mogelijke termijn belangstelling doorgeven. Iedereen is zich hier nu
wel van bewust en we hopen op namen.

Velden problematiek. Ad geeft een uiteenzetting van wat er aan de hand
was, wat er nu speelt en wat wij er aan hopen te gaan doen samen met
de gemeente.
Bijzonder dankwoord aan de gemeente voor hun medewerking, Jeroen
Vingerhoets voor zijn ondersteuning en Toon Aarts voor zijn inzet van de
afgelopen tijd. Ook dank aan Ad, Guus en Willem die vanuit de club hier
veel tijd hebben ingestoken. Ook een speciaal bedankje aan de korfbal
die heel welwillend heeft meegedacht en ons vooruit heeft geholpen.
Allemaal bedankt voor de tomeloze inzet.
6. Berry neemt afscheid van het bestuur en wordt bedankt door Frans
namens de club en in het zonnetje gezet. Berry doet in zijn dankwoord
een oproep om zijn vacature in te vullen. Berry bedankt






Jubilarissen
Remco van Strijdhoven 25 jaar
Erik van Korven 40 jaar
Paul Vingerhoets 50 jaar
Jos van Gestel 60 jaar.

Jos is er niet maar krijgt het thuis overhandigd. Rest wordt gehuldigd.

7. Rondvraag . Alleen een mededeling van Jos van Gestel die iedereen die
vrijwilligerswerk in welke vorm dan ook doet, voor de feestavond op 14
december uitnodigt. Geen persoonlijke uitnodiging maar dit jaar via mail.
8. Sluiting. Frans bedankt iedereen en geeft aan het eerste rondje van de
club.

