
 

 

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

worden in de kantine van RKDSV op 

DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021, 21.15u. 

Het is een belangrijke vergadering, met veel agendapunten die ertoe doen. Voor het eerst weer in 2 

jaar tijd! Ben erbij!!! 

 

LET OP: TOEGANG TOT ALV ALLEEN MET GELDIG CORONA-BEWIJS. 

ER WORDT DAADWERKELIJK GECONTROLEERD. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen ALV van 21 november 2019 
o Zie bijlage 

 
4. Korte terugblik afgelopen twee jaar 

 
5. Lid van Verdienste 

o Zie bijlage 
Er is een beleid gemaakt om leden met speciale verdiensten voor RKDSV in het zonnetje te 
kunnen zetten.  
Voorstel van het bestuur: ALV gaat akkoord met het beleid zoals geformuleerd. 
 

6. Jubilarissen e.a.  
 

7. Financiën 
Er is een financieel jaarverslag gemaakt. Dat verslag ligt op deze avond vanaf 19.30 ter inzage 
in de bestuurskamer. Bas geeft in de ALV een toelichting op de belangrijkste cijfers en 
conclusies. 
Voorstel van het bestuur: ALV gaat akkoord met het financieel jaarverslag 2020 – 2021. 
 

8. Diverse beleidsvoorstellen bestuur 
a) ALV gaat akkoord met een eenmalige bevriezing van de contributie voor het seizoen 

2021 – 2022 ter compensatie van het nauwelijks kunnen sporten in de afgelopen 
twee seizoenen. Daarmee blijft de contributie en de contributieverplichting in de 
afgelopen jaren ongewijzigd. 
 



b) ALV gaat akkoord met de verplichting voor alle seniorenteams om elk seizoen een 
korte periode bardienst te draaien én om incidenteel een scheidsrechter te leveren 
wanneer er door een gebrek aan een scheidsrechter een wedstrijd (senioren of 
junioren) niet door kan gaan. De dames senioren en de heren selectie 1 en 2 hoeven 
geen scheidsrechter te leveren maar verzorgen als tegenprestatie de lotenverkoop 
op zondag bij de thuiswedstrijden van RKDSV 1 (dames) en gedurende het hele 
seizoen de training van JO 191 (selectie). Ze draaien wel gewoon mee in het rooster 
van de bardienst. 
 

c) ALV gaat akkoord met een extra uitloting van de bouwloten in december 2021 ter 
compensatie van het niet uit kunnen loten in december 2020. 
 

d) ALV gaat akkoord met een nieuwe actie (Energie loten) om maximaal 100.000 te 
kunnen lenen. Zie bijlage. 

 
e) ALV gaat akkoord met het verkrijgen van een recht van opstal van de gemeente 

Hilvarenbeek t.a.v. de opstallen van RKDSV op de Alsie. 
Toelichting: het vorige recht van opstal is rond 2000 verlopen. Niemand heeft eraan 
gedacht om het recht te verlengen. Als er geen recht van opstal is, is de eigenaar van 
de grond (gemeente Hilvarenbeek)  tevens eigenaar van alle opstallen op het terrein 
(clubhuis, bergingen etc.). Uiteraard werkt de gemeente volledig mee, maar er moet 
wel een formeel besluit zijn van de ALV. 
 

9. Corona-problematiek en verplichte maatregelen 
Er zijn weer strengere maatregelen aangekondigd. En de verwachting is dat het binnen 
afzienbare termijn nog wat strakker geregeld moet gaan worden. We gaan als RKDSV  de 
maatregelen gewoon uitvoeren. Tijdens de ALV lichten we dit toe en kunnen we hierover van 
gedachte wisselen. Kern van wat we gaan doen is dat het terras weggehaald gaat worden en 
dat iedereen, die in de kantine of in de kleedkamer wil komen, conform afspraak 
gecontroleerd gaat worden. Geen geldig toegangsbewijs, dan ook niet naar binnen! 
 

10. Begroting 2021 – 2022 
De begroting 2021 – 2022 ligt op deze avond vanaf 19.30u ter inzage in de bestuurskamer. 
Voorstel van het bestuur: ALV gaat akkoord met de begroting 2021 - 2022 
 

11. Bestuursverkiezing 
Leon treedt terug als bestuurslid. Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter 
van het bestuur. Een kandidaatstelling moet vergezeld gaan van minimaal 5 handtekeningen 
van andere leden. Mochten er geen andere kandidaten komen, dan heeft het bestuur het 
volgende voorstel: 
Voorstel van het bestuur: ALV gaat akkoord met de benoeming van Ward Bertens als 
bestuurslid. 
 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 
 

 

Namens het bestuur van RKDSV, 

Frans Bruinsma, voorzitter. 


