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Besluiten en conclusies uit de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2011 

Aanwezigen en afmeldingen : 39 leden hebben de presentielijst getekend (zie bijlage: 110624 Buitengewone ALV Presentielijst.pdf)    

Verslag     : Harrie Opbroek, secretaris 

 

1. Opening en mededelingen (Paul Reijns)  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met de mededeling dat dit een buitengewone algemene ledenvergadering 

betreft waarin de stand van zaken MAB en de (concept)begroting voor het komend seizoen worden voorgelegd. Bespreking van de begroting 

voor aanvang van het seizoen moet worden beschouwd als een tegemoetkoming aan verzoeken uit eerdere jaarvergaderingen. De definitieve 

begroting 2011-2012 wordt conform statuten vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar.    

 

2. Stand van zaken Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (Paul Reijns) 

De voorzitter geeft een uiteenzetting van de ontwikkelingen en huidige stand zaken met betrekking tot de MAB. Hij presenteert de  

projectplanning (bijlage I) en geeft aan dat de exacte specificaties voor de uiteindelijke realisatie vanaf februari 2012 zullen worden 

vastgelegd in het definitief ontwerp (DO). Volgens de planning zal er dan in juni 2013 worden gestart met de daadwerkelijke bouw van de 

MAB, hetgeen in principe 1 kalenderjaar zal duren. Voor seizoen 2013/2014 en waarschijnlijk (een deel van) 2014/2015 zullen er voor de 

voortgang van “het voetbalbedrijf” speciale voorzieningen moeten worden getroffen.        

  

 Martin Berkhof merkt op dat er een exploitatieplan voor RKSV Bekkerveld moet liggen voordat er gestart wordt met de bouw; Jos 

Schoumakers vult aan dat er tevens een operationeel plan voor de vereniging moet zijn ten tijde van de bouwfase. De voorzitter geeft aan 

dat daar uiteraard de nodige aandacht naar zal uitgaan.    

 

3. Begroting 2011-2012 (Wim Simons) 

De penningmeester presenteert de begroting 11/12 en de realisatie 10/11 een legt uit waarom (m.n. de realisatie) als voorlopige cijfers moeten 

worden beschouwd. De realisatie 10/11 laat een fors negatief resultaat zien t.o.v. de begroting door een steeds meer stijgende kostenstructuur 

(energie, promoties/ reiskosten) en tegenvallende sponsorinkomsten. Door de positieve begrotingsresultaten van de afgelopen jaren kon dat 

tot dusverre worden opgevangen, maar om de kosten en opbrengsten voor komend seizoen in een verantwoord evenwicht te krijgen met het 
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huidige ambitieniveau, zijn maatregelen nodig die eigenlijk geen uitstel dulden: een meer realistisch beeld van te verwachten 

sponsorinkomsten en een verhoging van de reguliere inkomsten. 

 

 Jos Schoumakers vraagt of er naast een contributieverhoging ook een verhoging van de kantine inkomsten voorzien is.  

De penningmeester antwoordt bevestigend. 

 Felix Petit vraagt op basis waarvan beleidskeuzen worden bepaald om de begroting vast te stellen. Zo vindt hij dat bijv. de recreatieve 

jeugdteams over te weinig faciliteiten beschikken.   

De voorzitter antwoordt dat dat enerzijds gebeurt op basis van historie, kengetallen van voorliggende jaren, en anderzijds op basis van de 

technische beleidsplannen waarin (sportieve) doelstellingen en ambities zijn geformuleerd en die periodiek ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de ALV. 

 Frans Meertens vindt dat het materiaal slecht wordt beheerd, waarop René Slangen aanvult dat ondeugdelijk materiaalbeheer leidt tot een 

bodemloze put. Felix Petit reageert dat dat volgens hem m.i.v. seizoen 10/11 veel beter gaat en complimenteert Enrique Slot en Hilde 

Wetzels voor hun inspanningen op dat gebied. Paul Wetzels vindt het geen goede keuze om te bezuinigen op materiaal en kleding.       

De voorzitter geeft aan dat hij er vanuit gaat dat onvoldoende faciliteiten zoals ontbreken van deugdelijke ballen en ander spelmateriaal 

onverwijld wordt doorgegeven aan de commissievoorzitters; het ontbreken van deze basismaterialen voor welk team binnen de vereniging 

dan ook, hoort bestuurlijk altijd de hoogste aandacht te krijgen. Kleding is in principe altijd voor rekening gekomen van de leden, tenzij 

sponsoren de financiering daarvan op zich nemen.     

 Felix Petit geeft aan dat ouders vaak interesse hebben om te sponsoren, maar dat niet doen omdat ze bang zijn dat de gelden niet bij de 

jeugdafdeling terechtkomen, een jeugdafdeling die volgens Pauls Spijkers zelf ook nog eens via allerlei acties ca. 8000,- ophaalt.   

De voorzitter antwoordt dat ook sponsoren die een doelbesteding voor ogen hebben welkom zijn en dat daar ook voldoende voorbeelden 

van zijn. Uitermate belangrijk is wel een centrale administratie daarvan zodat er voortdurend een totaaloverzicht is. 

Enerzijds is dat van belang vanwege de bewaking van verwachte tegenprestaties alsook omdat ervaring leert dat men het soms 

verschrikkelijk irritant vindt om (vaak herhaaldelijk) vanuit diverse hoeken van de vereniging benaderd te worden. Het ontstaan van (een 

beeld van) interne concurrentie op dit vlak is uiterst ongewenst en gaat ook ten koste van het imago van de vereniging.      

        

Na uitwisseling van bovenstaande op- en aanmerkingen en de voorliggende begroting ´11-´12 stelt de voorzitter voor om per direct, 

d.w.z. met ingang van 1 juli 2011, de contributie te verhogen met € 1,50 per maand voor alle categorieën “spelende leden”, waarvan € 

0,25 (x totaal aantal spelende leden) rechtstreeks wordt toegevoegd aan de jeugdbegroting.  

 

 Jacques Pepels is het eens met het voorstel maar vraagt zich af of het statutair is toegestaan om een contributieverhoging in te voeren 

zonder dat daarvan vooraf aankondiging is gedaan via de agenda (art. 15).   
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Ter vergadering wordt afgesproken om het voorstel ongewijzigd in stemming te brengen en na de vergadering te toetsen aan de statuten. Indien 

de statuten zulks onvoorwaardelijk voorschrijven, zal het voorstel (al dan niet gewijzigd) in de Jaarvergadering (najaar 2011) op de agenda 

komen. Onder deze restrictie wordt het geformuleerde voorstel tot contributieverhoging per direct met een ruime meerderheid aangenomen.  

 

Na afloop van de vergadering heeft het DB de statuten getoetst (bijlage II) en vastgesteld dat: 

 

 24 juni een buitengewone algemene vergadering was (n.a.v. herhaaldelijk verzoek van de ALV om de begroting voorafgaand aan het 

verenigingsjaar te behandelen) en dus niet “de jaarvergadering”;  

 Voor de agenda van “de jaarvergadering” punt 5 geldt, maar er nergens aanvullende (agenda)voorwaarden voor buitengewone algemene 

vergaderingen vermeld staan; 

 Het alternatief, wachten met de verhoging tot het najaar, naast de bestuurslast ook hogere kosten (en dus meer contributieverhoging) met 

zich mee had gebracht;  

 De aanwezige leden, representatief in aantal (t.o.v. historisch ALV bezoek), met kennis van de voorliggende begroting (en urgentie), met 

grote meerderheid voor de verhoging stemden (en impliciet dus: uitstel ongewenst). 

 

Aangezien de validatie van het besluit rechtstreeks kan worden ontleend aan een meerderheidsbesluit van de (buitengewone) ALV en de 

statuten zulks niet expliciet uitsluiten, acht het DB de uitvoering van het besluit niet in tegenspraak met de statuten en besluit zij met ingang 

van 1-7-2011 tot vaststelling van de nieuwe contributiebedragen:        

 
 

DEF  (04 t/m 13 jr.)  € 144,00 =  € 12,00 / mnd  [was: € 128,40 = 10,70 / mnd]   

ABC  (14 t/m 18 jr.) € 168,00 =  € 14,00 / mnd  [was: € 152,40 = 12,70 / mnd]  
SR. spelend  (> 18 jr.) € 192,00 =  € 16,00 / mnd  [was: € 176,40 = 14,70 / mnd] 

Niet spelend  €   80,00 =  €   6,70 / mnd  [was: €   80,00 =   6,70 / mnd]  zie verslag ALV 2008, punt 6] 

 

 

      

4.  Rondvraag en afsluitng 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
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Bijlage 1 
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Bijlage II 

 
 

Uittreksel Statuten RKSV Bekkerveld 

 

ALGEMENE VERGADERING. 

ART.15. 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten 

aan andere organen zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). 

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 
 
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: 
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 

b. jaarverslag van het bestuur; 

c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; 

d. verslag van de kascommissie; 

e. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten; 

f. vaststelling van de contributies; 

g. vaststelling van de begroting; 

h. benoeming bestuursleden; 

i. benoeming commissieleden; 

j. rondvraag. 

 

 
 


