
 

 

 

 
 

 

VERSLAG ALV RKDSV 

Donderdag 16 mei 2019 

 

1. Opening  

Frans opent de vergadering en vraagt enkele seconden stilte i.v.m. het overlijden van Henk 

Janssen oud speler van RKDSV. 

2. Mededelingen  

o Het 7x7 toernooi zit vol maar Bart komt nog wat scheidsrechters tekort.  
o Boxen hangen onder de overkapping. Vanaf komend seizoen 2019 – 2020 worden grote 

muziekdragers buiten niet meer toegestaan, enkel in de kleedkamer. Vanaf dat moment 
mogen ze ook niet meer in de ruimtes van RKDSV opgeslagen worden maar moeten ze elke 
keer weer mee naar huis. 
 

3. Notulen ALV van 15 november 2019 

Hierover geen vragen en of opmerkingen; worden hierbij goedgekeurd. 

4. Algemene zaken 

Als eerste de Ajax supporters gefeliciteerd met het kampioenschap. Kampioenschap JO17 en 

het 4e en de JO12-2. Kunnen er nog een paar aankomen. Verder panne veldje wordt enorm 

veel gebruikt; hulde voor de mensen die het hebben gemaakt. Er staan nog steeds veel 

investeringen op stapel; inkomsten blijven nodig omdat we goed bereid willen zijn op de 

toekomst.  

5. Vacature Bestuur. 

Frans stelt Cees de Wit voor als nieuw bestuurslid. Er zijn geen bezwaren,  Cees wordt als 
bestuurslid gekozen en is van harte welkom 

 
  



6. Kantinebeheer. 

Al in de vorige ALV is besproken dat het vinden van een centrale beheerder voor onze kantine erg 

ingewikkeld is. Die situatie is niet veranderd. Daarom heeft het bestuur een voorstel uitgewerkt 

waarin de verantwoordelijkheid voor de kantine op een heel andere manier wordt weggelegd. 

Iedereen wordt erbij betrokken. Het voorstel komt in het weekend van 11 en 12 mei op de website.  

Mascha geeft uitslag van de enquête die door 63 personen is ingevuld. Hieruit komen 
nagenoeg dezelfde zaken naar voren als in het voorstel van het bestuur. Mascha wordt 
bedankt voor de goede en duidelijke presentatie. 
Frans legt het voorstel uit en geeft aan dat we allemaal samen de verantwoordelijkheid 
dienen te nemen in deze gezien de importantie van de zaak. Oplossing moet structureel voor 
de komende jaren zijn. 
Er zijn vanuit de zaal veel vragen, suggesties en opmerkingen. 
Begrijpelijk maar wij als bestuur hebben al het mogelijke gedaan om iemand te vinden of om 
een andere oplossing te vinden dan deze. De ledenvergadering staat achter het voorstel en 
geeft het bestuur de ruimte om samen met een aantal vrijwilligers de plannen verder uit te 
werken. 
Dank voor de aanmeldingen van diegene die hier aan mee willen werken. 

  
7. Vrijwilligers. 

We zijn bezig met de organisatie voor het komend seizoen. We slagen er niet in om op belangrijke 

plekken de rol van trainers en leiders ingevuld te krijgen. We vinden dat we dit probleem niet als 

bestuur moeten en kunnen oplossen. Dít moeten samen doen, we zijn niet voor niets een vereniging. 

Graag meedenken en met ideeën komen.  

Ad geeft aan dat we al een heel eind zijn gekomen maar nog wat trainers te kort komen. Rik 
geeft aan op zaterdag wel een elftal te willen leiden. Wellicht wordt dit goede voorbeeld 
gevolgd door anderen. Verder lopen er nog vacatures voor het 2e en de A jeugd. Zijn 
zoekende maar alle hulp is welkom. 
 

8. Rondvraag  

o De velden hard zijn waarom niet vaker sproeien? Ad geeft aan dat er eigenlijk tot 1 juni er 

een sproeiverbod is maar wij toch ‘s nachts sproeien. Indien we weer een droge zomer 

krijgen kan dit wel een probleem worden. 

o Verstaanbaarheid tijdens de vergadering. Hebben maar 1 microfoon wellicht kijken voor een 

2e in de zaal. 

9. Sluiting  

Frans dankt eenieder voor de actieve inbreng die wij op prijs stellen en geeft aan dat het 

eerste rondje van RKDSV is. 

 


