
  

  

  

Verslag van de ALV van donderdag 21 november 2019.  

 

1. Opening  

Frans heet iedereen van harte welkom 

 

2. Mededelingen  

Afwezigen: van het bestuur hebben Guus Bierings, Willem Meulenbroeks en Bas van Rooij 

zich afgemeld. 

Jubilarissen: er zijn 11 jubilarissen: 

25 jaar; John van Gestel, Dennis van Gils, Edgar Nooijens, Marcel Roozen en Job Janssen 

40 jaar: Jac Kroot 

50 jaar: Jos Comperen 

60 jaar: Cees van Gils, Jan van Riel, Ad van Korven, Henk Vingerhoets 

  

3. Notulen ALV van 16 mei 2019 

Goedgekeurd. 

 

4. Afsluiting 2018 – 2019 

o Algemene terugblik 

Jo 12-1 en jo 12-2 voorjaar kampioen en jo17-1 in het najaar. 

Raboclubsupport € 2605 en grote clubactie 200 loten meer mede doordat de opbrengst 

totaal voor sinterklaas en het kamp is. 

Veel investeringen gedaan met veel succes: ledlampen, veld 4 groter en ballenvangers. 

Regeninstallatie staat hoog op de wensenlijst. 

Veiligheidsscan: er kan nog wel wat beter op de Alsie, komt volgende bestuursvergadering 

terug. 

 

o Jaarcijfers 2018 – 2019, inclusief kascontrole 

Frans laat de cijfers zien: ziet er allemaal goed uit; inkomsten uit de sponsors fors omhoog en 

de rest onder controle. Vijfduizend euro over naar onderhoudsfonds; er resteert nog  een 

positief saldo van een 6000 euro. Volgend jaar iets minder i.v.m. kantine. Over een aantal 

jaren zijn de schulden (bouwloten) nagenoeg afgelost en staat RKDSV er goed voor maar 

vooral op blijven letten. 

 

o Kascontrole en kascontrole commissie 

Teun en Bart hebben geen gekke dingen kunnen ontdekken ziet er allemaal vertrouwd uit.  



5. Kantine en kantinebeheer 

o Tussenevaluatie 

Zoals het er nu uitziet gaat het allemaal goed uit; er zijn nog genoeg punten om op te letten 

maar de geluiden zijn positief en iedereen lijkt het leuk te vinden. Graag als je dienst hebt het 

achterlaten zoals je thuis dit ook zou doen. 

 

o Consumptieprijzen vanaf 22-11-2019 

Het bestuur heeft besloten om de prijzen weer enigszins aan te passen. Dat is een gevolg van 

de prijsontwikkeling. Met het invoeren van de kassa en het voortdurende probleem van 

wisselgeld is het handig om prijzen wat te uniformeren. Tijdens de vergadering een korte 

toelichting.  

Prijzen wat geactualiseerd aangezien wij zeer goedkoop zijn. Prijzen in lijn zodat wisselgeld 

minder nodig is.  

 

o Kassa systeem  

Hoe ver is het systeem? Wat kan het allemaal? Hoe werkt het? Wanneer starten 

we ermee?  

Werkt nog niet nog wachten op een kabel voor de pinautomaat. Kleding en keuken moeten 

we nog toevoegen. Apart scherm voor de clubavond van donderdag. Als het werkt uitleg 

geven aan de leden. 

Hiernaast bezig met sleutelplan om het aantal sleutels terug te dringen en meer overzicht te 

krijgen. Wordt nu aan gewerkt voor opzet. Bedankt allen voor de inzet. 

  

  

6. Vooruitblik:  

o Begroting 2019 – 2020 

Goedgekeurd. 

 

o Inventarisatie vrijwilligers 

Formulier gemaakt dat leden en ouders van jeugdleden verplicht zijn in te vullen. We komen 

nu steeds bij dezelfde mensen uit en dat moet veranderen. 

Pag. 1 Wat doe jij binnen de club 

Pag. 2 uitleg en omschrijving taken 

Pag. 3 invulformulier of je iets doet 

Als we straks mensen nodig hebben  zullen we a.d.h.v. deze lijst mensen gaan benaderen 

NOG GEEN….verplichting om iets te doen 

• Opmerkingen vanuit de zaal mensen gewoon verplichten niet vragen: nemen we 

mee. 

• Op de site zetten wat we nodig hebben hopen dat iemand zich meldt 

• Communiceren bij nood van een bepaalde functie 

 

 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
 

 



o Versterking vrijwilligers, bestuur en commissies 

Druk op het bestuur wordt steeds groter en er zullen mensen stoppen. Oproep om vooral 

samen de club te helpen en je verantwoording te nemen om iets te doen en daar kan ook 

een zitting in het bestuur iets van zijn. We hebben alle hulp hard nodig. 

Foto’s voor op de site voor elftallen niet gemaakt. Veel mensen benaderd maar niemand die 

het wil doen. Wij dus ook niet. (na de vergadering melden zich dames 1 die het gaan doen, 

dank) 

o Samenwerking in de regio 

Overleg uitgesteld komen we dus op terug 

 

o Vertrouwenspersonen  

Gaan een avond organiseren voor ouders en leiders over alcohol en drugs. Begin 

2020. We zijn nu bezig om een partij te zoeken die deze avond voor deze 

doelgroep gaat maken. 

 

o VOG 

We volgen de lijn van NOC NSF waardoor het gratis is. Via de gemeente kost het € 

41,- p/p. 

Na aanmelden krijg je een mail waarop je die invult en na diverse weken bericht 

krijgt. Dit uitprinten en aan Corrie geven. 

Geen VOG dan ook geen functie binnen onze club omdat wij de kwetsbare, jeugd, 

een veilige beschermde omgeving willen bieden. 

 

o Verduurzaming 

Wij zijn benaderd door Tim van Korven die het verduurzamen via de KNVB op zich 

heeft genomen. Rapport vandaag gekregen en wordt uitgelegd bij de volgende 

bestuursvergadering op 12 dec. Zitten goede dingen in maar het kost aanzienlijk 

meer dan de opbrengst. Hier naar kijken en kijken wat we wel en wat we niet 

doen. 

 

  

7. Rondvraag  

Fietsenrek werkt niet fatsoenlijk wat hier mee te doen? Bestuur neemt dit 

mee 

Speeltuintje voor de hele kleintjes? Is weinig ruimte en de plek die er voor 

is ligt uit het zicht dus niet ideaal nemen we wel mee om nog eens naar 

te kijken 

Lichtmast veld 3 doet het niet goed!  Wordt mogen gebeld om te maken 

Dames zoeken nog voetbalsters dus heb je iemand laat deze zich aan 

melden 

  

8. Sluiting  

Iedereen bedankt en het eerste rondje van de club. 

  

  


