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Besluiten en conclusies uit de algemene ledenvergadering van 20 december 2012 

 

Aanwezig : 25 leden hebben de presentielijst getekend. 

Afmeldingen : - 

Aanvang : 20.30 uur 

Verslag : Harrie Opbroek 

 

1. Opening en mededelingen (Paul Reijns, vz).  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

 

Ter nagedachtenis aan de overleden leden Jan Ruijters († 28-2-2012) en Ruud Valkenburg 

(† 5-4-2012) wordt 1 minuut stilte in acht genomen.   

 

De voorliggende agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

 

De jaarvergadering is erg laat dit jaar door de ontwikkelingen/onderhandelingen over de 

MAB. Daardoor zijn we nu wel in staat om u, de ALV, te melden dat we daags na de 

informatie bijeenkomst van 4 december j.l. (presentatie definitief ontwerp door 

gemeentelijke projectleiding  en toetsing financiële paragraaf / consequenties RKSV 

Bekkerveld) overeenstemming hebben bereikt met de gemeente Heerlen i.c. wethouder 

Van Zutphen, hetgeen bekrachtigd is bij overeenkomst.  

Deze formele overeenstemming was voorwaarde om de volgende stappen (aanvraag 

vergunningen, selectieprocedure, aanbesteding en hypotheekovername i.c, opzegging 

recht van erfpacht en opstal) te kunnen zetten in de uitvoering van het door ALV 

gemandateerde besluit van 2009 (zie verslag Bijzondere algemene ledenvergadering MAB 

d.d. 11 december 2009). 

 

Start van de bouw is voorzien in september 2013 zodat voor seizoen 13-14 en 1
e
 helft 14-

15 uitwijk e/o noodvoorzieningen gezocht moet worden.     

    

 

2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 16 december 2011 (Harrie Opbroek, secr.)  

Het verslag ALV 16-12-2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

3. Verslag Kascontrolecommissie ’11-’12  

De kascontrole is uitgevoerd door Antoine Vervlossen, Frans Luiten en Jos Schoumakers. 

Jos Schoumakers doet verslag van de bevindingen van de commissie en geeft aan dat er 

behoefte ontsaat aan een goede procedure; de administratie wordt steeds ingewikkelder en 
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de verantwoordelijkheid steeds groter. De commissie adviseert om décharge te verlenen 

voor het gevoerde financieel beleid, hetgeen door d ALV wordt overgenomen. 

(zie bijlage “Verslag kascontrolecommissie, 16-12-2012”) 

  

 

4. Jaarrekening ‘11-’12 en begroting ‘12-’13 (Wim Simons, pm) 

 

De volgende posten worden op verzoek nader verklaard: 

 

Financieel jaarverslag 2011-2012  

 

 huisvestingskosten 5.000 lager dan begroot door minder verbruik energie 

 kosten bestuur & commissies 5000 hoger dan begroot door vrijwilligersavond 

 jeugdkosten 4000 lager dan begroot doordat begroting gebaseerd was op realisatie ‘10-

‘11 en er in dat seizoen veel ballen zijn aangeschaft 

 

Begroting 2012-2013 

 

 contributies 6.500 hoger begroot dan realisatie ’11-’12 door stijging ledental, meer 

efficiënte inning en verhoging contributie.  

 

Uit de vergadering komt het verzoek om de Stichting (donaties) duidelijker te formuleren / 

positioneren in de jaarrekening. De penningmeester zegt toe daar aandacht aan te 

besteden; de begroting wordt goedgekeurd.   

 

 

5. Vaststelling contributie 2013-2014 

 
Het geagendeerde voorstel om de contributie 2013 – 2014 met onderstaande bedragen te verhogen, 

wordt met algemene stemmen overgenomen door de ALV en daarmee vastgesteld:   

 

 

Categorie Leeftijd Jaartermijn  Maandtermijn 

  wordt was  Wordt Was 

DEF-jeugd 05 – 13 jaar € 162,00  € 146,50  € 13,50 € 12,20 

ABC-jeugd 14 – 18 jaar € 186,00  € 170,50  € 15,50 € 14,20 

Senioren > 18 jaar  € 210,00  € 194,50  € 17,50  € 16,20 

Niet-spelend  € 87,00  € 80,-  € 7,25 € 6,70 

≥ 50 lidmaatschapsjaren   € 25,00     

 

Kinderen 0 – 4 jaar kunnen lid worden en betalen slechts (eenmalig) het inschrijfgeld, zij 

kunnen pas met 5 jaar spelend lid worden. 

 

6. Benoeming bestuursleden en kascontrolecommissie 

 

Op voorspraak van het DB benoemt de ALV: 
 

 Martin Berkhoff als voorzitter cie prestatief tot 30-6-2015 

 Marlou Mingels als voorzitter cie evenementen tot 30-6-2015 
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7. Rondvraag 

 

 Frans Meertens vindt het jammer dat Bekkerveld niet heeft deelgenomen aan de 

Heerlense kampioenschappen in seizoen ´11-´12. De voorzitter motiveert dit besluit.   

 

 Maarten de Wever zou het leuk vinden als er een rommelmarkt o.i.d. gehouden zou 

worden voordat de kantine gesloopt wordt zodat mensen ´oude´ inventaris kunnen 

kopen. Leuk idee; hier zal t.z.t. naar gekeken worden.    

 

 Karel de Roy van Zuydewijn merkt op dat hij veel talentvolle jeugd ziet vertrekken 

naar andere verenigingen. Hij hoopt dat het beleid meer/maximaal wordt afgestemd op 

inpassing van de eigen jeugd in het 1
e
 en 2

e
 elftal.  

De voorzitter geeft aan dat dat reeds beleid is; enkel voor ´harde´ vacatures wordt 

extern geworven. 

Daarnaast merkt Karel op dat de KNVB (jeugd)regels soms niet goed worden nageleefd 

omdat er soms door bepaalde leeftijdscategorieën met onjuiste maat ballen gespeeld 

wordt. 

De jeugdcie wordt verzocht om daar ´scherper´ op te letten.       

 

 Frans Meertens maakt het bestuur een groot compliment voor de stappen die gezet zijn 

voor de realisatie van de MAB, waarvan acte. 

      

 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 


