Verslag van ALV van DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021
1. Opening
Frans heet iedereen van harte welkom. Er zijn ruim 75 leden aanwezig.
2. Mededelingen
Afwezig met kennisgeving: Jack Kroot, Jan Beekmans, Ad van Korven, Jos Comperen, Jan van
Roovert, Jan van Riel, Guus Bierings, Cees de Wit, Leon Bijsterveldt, Ad Meulenbroeks, Jos van
Doormaal, John Vingerhoets, Jan Taks.
3. Notulen ALV van 16 november 2019
Frans geeft korte samenvatting van de notulen 2019
Geen vragen, ALV gaat akkoord.
4. Korte terugblik afgelopen twee jaar
Het waren 2 moeilijk jaren met geen of aangepast competitievoetbal door corona.
Alle overige werkzaamheden zijn overigens gewoon doorgegaan, zoals onderhoud velden,
bestuurstaken en de technische commissie.
5. Lid van Verdienste
Het bestuur heeft een beleid gemaakt om leden met speciale verdiensten voor RKDSV
in het zonnetje te kunnen zetten. Het beleid is vooraf op de site kenbaar gemaakt.
ALV gaat akkoord met het beleid zoals geformuleerd.
6. Jubilarissen e.a.
Een aantal jubilarissen is aanwezig. Ze ontvangen een attentie en een bos bloemen.
Het bestuur heeft 7 personen voorgedragen voor lid van verdienste.
Deze personen zijn: Toon Aarts, Walter Vugts, Wil Reijrink, Ad van Korven, Jos Comperen,
Jan van Roovert en Jan van Riel.
Alleen Toon, Walter en Wil zijn aanwezig. De overige zijn door zorgen i.v.m. corona niet aanwezig.
Frans vertelt over Toon, Walter en Wil hun verdienste voor de club en die zijn groot.
Deze 3 personen zijn door Frans en Corrie voorzien van een oorkonde, speld en bosje bloemen.
Corrie en Frans zijn die dag bij de overige personen geweest om de oorkonde en speld persoonlijk
te overhandigen.
7. Financiën
Bas geeft middels het financieel jaarverslag een terugblik op de afgelopen 2 jaren.
Financieel gezien was het een goed jaar.
De contributie inkomsten zijn gewoon doorgegaan en de meeste sponsoren zijn de club trouw
gebleven. De kantine inkomsten zijn minimaal, maar daar staan ook weer minder kosten
tegenover. De verkoop clubkleding ging ook goed.
We hebben behoorlijk veel overheidssteun gehad, wat uiteindelijk een positief
resultaat oplevert van ± €. 32.000,00.
Het is nog wel mogelijk dat een (klein) gedeelte, na de definitieve afrekening, terugbetaald moet
worden. Bas gaat dit de komende tijd afwikkelen.
Teun Fonken van de kascommissie gaf een kort verslag van kascontrole.
De controle was duidelijk en goed. Ook is de zorg verwoord m.b.t. de omzet in het lopende
seizoen als gevolg van de corona-maatregelen.
ALV gaat akkoord met het financieel jaarverslag 2020 – 2021.

8. Diverse beleidsvoorstellen bestuur
-

-

-

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 van de afgelopen
jaren ongewijzigd.
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 spelers selectie hoeven geen scheidsrechter te leveren maar verzorgen
als tegenprestatie de lotenverkoop op zondag bij de thuiswedstrijden van RKDSV 1 en de
meeste spelers van de selectie verzorgen de trainingen van de JO19-1.
Wel wordt de opmerking gemaakt dat we ook toch een beroep gaan doen op enkele
selectiespelers om sporadisch een wedstrijd te fluiten.
Tijdens de vergadering is gevraag om de indeling van de scheidsrechters zo te regelen,
dat je niet je eigen team hoeft te fluiten.
ALV gaat akkoord met een extra uitloting van de bouwloten in december 2021 ter
compensatie van het niet uit kunnen loten in december 2020.
ALV gaat akkoord met een nieuwe actie (Energie loten) om maximaal €. 100.000
te kunnen lenen.
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

9. Corona problematiek en verplichte maatregelen
Er worden morgen door de regering weer strengere maatregelen aangekondigd. Wij gaan als
RKDSV de maatregelen gewoon uitvoeren. Tijdens de ALV wordt dit toegelicht en besproken met
de leden.
Kern van wat we gaan doen is dat het terras weggehaald wordt en dat iedereen die in de kantine
of in de kleedkamers wil komen, conform afspraak gecontroleerd gaat worden.
Geen geldige QR code dan ook niet naar binnen. Dit geldt voor zowel de eigen spelers als de
spelers van de tegenpartij. Het bestuur zal vooraf de bezoekende clubs op de hoogte brengen.
Uit de vergadering komen enkele opmerkingen, zoals de regel dat leiders geen QR code hoeven
te laten zien. Dat is toch verwarrend?. Wij als bestuur kunnen hier niets aan doen.
De ALV keurt het beleid van het bestuur goed.
Maar wie gaat er controleren? Op deze vraag wordt door enkele leden positief gereageerd.
Het bestuur gaat in beraad doe we dit praktisch uit kunnen voeren.
10. Begroting 2021 – 2022
De begroting 2021 – 2022 wordt besproken door Bas.
De ALV gaat akkoord met de begroting 2021 - 2022
11. Bestuursverkiezing
Leon treedt terug als bestuurslid. Leon kon helaas niet aanwezig zijn op de vergadering.
Het bestuur stelt Ward Bertens voor als nieuwe kandidaat voor het bestuur.
ALV gaat akkoord met de benoeming van Ward Bertens als bestuurslid.
Frans benoemt het feit dat de diensten van het huidige bestuur eindig zijn en wij over enkele
jaren afgelost moeten worden door nieuw bloed. Ward is al een goed begin, maar er is meer
nodig.
12. Rondvraag
Geen vragen.
13. Sluiting
Iedereen bedankt en het eerste rondje van de club.

