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Verslag Bijzondere algemene ledenvergadering MAB d.d. 11 december 2009 

 

Afmeldingen : Ed van de Kleut, Antoine, Petra en David Vervlossen, Pie Vleugels en  John 

Schrijnemakers 

Verslag en stemming : Rob Wingen [penningmeester] en Harrie Opbroek [secretaris] 

 

Paul Reijns, de voorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

Het bestuur is zeer verheugd over de behoorlijke opkomst. Gezien het belang en de toekomstige impact van 

het te nemen besluit zal er aan de hand van de huidige ledenlijst op naam gestemd worden en is het tekenen 

van een presentatielijst overbodig. 

 

De voorzitter ontvouwt aan de hand van een powerpoint presentie de plannen voor de Multi- functionele 

Accommodatie Bekkerveld (MAB).  

Na een inleiding en historische terugblik passeren achtereenvolgens de revue: 

� het vlekken(volume) plan zodat een beeld ontstaat over de te bebouwen ruimte; 

� de voorgestane indeling van die bebouwing; 

� de toekomstige eigendom- en beheersverhoudingen; 

� de financiële consequenties en  

� de strekking van mogelijke alternatieven. 

 

Naar aanleiding van de presentatie worden door de voorzitter een aantal vragen beantwoord: 

 

1. Ruud Valkenburg vraagt zich af of het scoutinggebouw niet kan wijken opdat er meer plaats komt voor 

parkeerplaatsen of uitbreiding. 

Onmogelijk te realiseren (zou wijziging bestemmingsplan betekenen en los van de wens  jaren duren; geldt 

ook voor de woonwagens bij het 2
e
 veld)  

2. Fred Gillissen vraagt welke verenigingen zich al verbonden hebben aan de MAB. 

Naast de participanten in de Stichting MAB alle onderwijsinstellingen. Het zijn m.n. de scholen in de 

omgeving die smachten naar fatsoenlijke ruimtes voor bewegingsleer.  

3. Jacques Pepels vraagt of er ook een hal komt als de ledenvergadering van Bekkerveld tegen  de MAB 

stemt. 

Die kans wordt aanzienlijk geacht (zie ook 2), en dan zijn we als vereniging de regie kwijt. 

4. Martin Berkhof vraagt of in de personeelskosten ook de kosten voor een accommodatiebeheerder zijn 

opgenomen.  

Nee, maar de hal zal volledig beheerd worden door de gemeente. Deze zal dus ook een beheerder 

daarvoor aanstellen. 

5. Jos Schoumakers vraagt of de personeelskosten (incl. beheer) niet oplopen de komende jaren.  

Afhankelijk van hoe we het gaan invullen; daar moeten we afspraken over maken. Jan Bertholet merkt op 

dat de gemeente meedoet in de hal. 

6. Fred Gillissen sluit niet uit dat het aantal leden a.g.v. de nieuwe accommodatie / MAB verder zullen 

toenemen. Hoeveel leden kunnen we op de nieuwe accommodatie herbergen? 

Dat is moeilijk in te schatten, maar rond 900 zal toch wel het plafond liggen. Mocht het zover komen dat is 

bijv. een alliantie met andere verenigingen denkbaar.  

7. René Slangen merkt op dat wanneer de hal gebouwd wordt zonder toestemming van de ledenvergadering, 

we de ruimte achter de kantine voor het festival ook kwijt zijn.  
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Als de MAB wordt gebouwd (o.m.) waar nu de kantine staat, wordt de oppervlakte voor de feesttent dan 

niet kleiner? 

Nee, de begroeiing bij de Benzenraderweg gaat weg en er wordt ook gekeken naar mogelijkheden van 

herinrichting (wellicht enige uitruil van ruimte mogelijk met scouting). 

8. Luc Alzer vraagt zich af hoe het met de kantine inkomsten staat ten tijde van de bouw van de MAB. 

Tijdens de overgangsperiode (kantine moet eerst plat) moet een redelijk alternatief worden bedacht. 

9. Fred Gillissen vraagt of het niet te overwegen is om de contributieverhoging gefaseerd in te voeren en 

alvast een buffer te creëren. 

Goede suggestie, maar eerst is nu gekeken naar de mogelijke gevolgen bij realisatie.  

10. De moeder van een jeugdlid vraagt wat je er als speler op vooruitgaat als de MAB er komt.  

Bij erg slecht weer kan er uitgeweken worden naar de hal; de huidige kleedkamers en natte ruimtes  

bevinden zich in zeer slechte staat en daarvoor komen nieuwe en hygiënische in de plaats. 

11. Fred Gillissen vraagt of er financiële claims te verwachten zijn van andere verenigingen omdat ook zij 

gebruik gaan maken van de kantine in de MAB. 

Partijen die niets inbrengen in de financiering of exploitatie kunnen ook geen rechten doen gelden. Het 

staat eenieder wel vrij om afspraken te maken met de exploitant.  

12. Luc Alzer vraagt wat er gebeurt als de exploitant en de vereniging de huur niet meer kunnen betalen.    

In dat geval zal de gemeente de vereniging niet “in de kou laten staan”, zo is de verwachting. 

13. Thei Houtackers merkt op dat alles valt en staat met goede vrijwilligers; continuïteit is noodzakelijk. 

Terechte constatering; laten we positief blijven en daarnaar blijven zoeken. 

14. Leo Vervoort vraagt of er nog rekening moet worden gehouden met inrichtingskosten. 

Terechte opmerking; het gebouw wordt casco opgeleverd. In het financieel overzicht is de inrichting 

horeca (incl. keukenruimte) niet meegenomen en ook daarvoor moeten middelen komen. 

15. De moeder van een jeugdlid vraagt of er nog ruimte is voor onderhandeling over de huurprijzen per m2.  

Nee, gepasseerd station. Lagere huurprijzen niet haalbaar.  

16. Thei Houtackers vraagt of de afgesproken huur constant blijft in een langlopend contract. 

Ja 

17. Jan Mingels vraagt of het mogelijk is om een vergoeding te krijgen van de gemeente Heerlen voor 

gederfde inkomsten door aanbestedingsperikelen. Het betreft festival 2009 en najaar 2009 voor de 

vereniging. 

Claim kan worden ingediend bij de gemeente. 

 

 

BESLUIT 

 

Na het beantwoorden van de vragen wordt het volgende besluit door de voorzitter in stemming gebracht: 
[Conform de statuten art. 17, lid 2 hebben leden tot 16 jaar 1 stem, terwijl leden van 16 jaar en ouder 3 stemmen hebben.] 

 

“De ledenvergadering van RKSV Bekkerveld verleent het bestuur van haar vereniging toestemming om over 

te gaan tot realisatie van de MAB. Het bestuur zal daarbinnen het belang van haar vereniging dienen en zich 

bij onvoorziene omstandigheden verplichten de ledenvergadering te consulteren.  Daartoe wordt het bestuur 

aangevuld met een bouwcommissie.” 

 

Er worden 52 stemmen uitgebracht  [48 door leden > 15 jaar en 4 door ouders van leden < 16 jaar]  

Het voorstel wordt aangenomen met 136 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 3 stemmen onthouding. 
 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering met het traditioneel 

rondje van het bestuur. 

 

 

Leden van RKSV Bekkerveld kunnen een verzoek richten aan ondergetekende [mailto: bekkerveld@planet.nl ] om: 

� een digitale versie van de powerpoint presentatie te ontvangen en/of   

� inzage te krijgen in de stemmingslijsten  

 

Harrie Opbroek, 17 december 2009 


