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Besluiten en conclusies uit de algemene ledenvergadering van 19 januari 2015 

 

Aanwezig :  leden hebben de presentielijst getekend. 

Afmeldingen : 5 leden 

Aanvang : 20.00 uur 

Verslag : Harrie Opbroek 

 

1. Opening en mededelingen (vz, Harrie Opbroek bij afwezigheid Paul Reijns).  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

 

Ter nagedachtenis aan de overleden leden Giel Goertzen en Frans Meertens wordt een  

moment van stilte in acht genomen.   

 

Na toevoeging van agendapunt 7 `Oprichting zaalvoetbaltak` wordt de voorliggende agenda 

vastgesteld. 

 

Mededelingen 

 Stand van zaken MAB 

De bouw verloopt nog steeds volgens planning. Het gebouw is verwarmd en dicht en zal eind 

april worden opgeleverd aan de gemeente. Bij zeer strenge vorst voor langere periode zou evt. 

nog stagnatie kunnen optreden v.w.b. de ´buitenwerkzaamheden´. (Bij gevoelstemperatuur    

< -6 kan/mag ARBO-technisch buiten niet meer gewerkt worden). Inrichting door RKSV 

Bekkerveld is voorzien van begin mei tot medio juni en de opening staat gepland in de 

periode 20-28 juni. Het contract met Heineken (Brand bier) is verlengd.       

 

2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 december 2013 (Harrie Opbroek, secr.)  

“131212 ALV verslag” wordt vastgesteld na toevoeging van de volgende opmerkingen: 

 

 Pag. 2, agendapunt 7, naar aanleiding van status technisch beleidsplan: 

`Martin Berkhoff heeft deze rol vanuit zijn voorzitterschap cie prestatief overgenomen` := 

`Feitelijk heeft Martin Berkhoff deze rol vanuit zijn voorzitterschap cie prestatief 

overgenomen.`  

 Pag. 2, agendapunt 7, Karel de Roy van Zuydewijn mist zijn destijds gestelde vraag in het 

verslag over de status van het kledingcontract met TSW: is er een schriftelijke overeenkomst 

i.c. welke ruimte is er voor een andere leverancier?` Rob Meisters geeft namens cie 

sponsoring aan dat er inmiddels een nieuwe (schriftelijke) overeenkomst is met betere 

condities.  

Rob stuurt deze overeenkomst z.s.m. naar het DB en Karel ontvangt hierover terugkoppeling.     

 

3. Verslag Kascontrolecommissie ’13-’14  

De kascontrole is uitgevoerd door Antoine Vervlossen en Jos Schoumakers. 
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Jos Schoumakers doet verslag van de bevindingen van de commissie. De commissie adviseert om 

décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid, hetgeen door de ALV wordt 

overgenomen. (“Verslag kascontrolecommissie” d.d. 13-1-2015 ligt ter inzage bij de secretaris) 

 

4. Jaarrekening ‘13-’14 en begroting ‘14-’15 (Wim Simons, pm) 

 

Financieel jaarverslag 2013-2014  

 

Inkomsten 

 In de post diverse baten is aflossing hypotheek verdisconteerd. 

 

Uitgaven 

 Huisvestingskosten zijn lager omdat in de begroting was uitgegaan van langer gebruik 

noodvoorzieningen. 

 In de wedstrijdkosten is ca. 18 aan kledingkosten verdisconteerd. 

 Afschrijvingen betreft de volledige afschrijving gebouw.  

 

Resultaat 

Het negatief resultaat wordt veroorzaakt doordat de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de 

restschuld.     

 

Begroting 2014-2015 

 

Inkomsten 

 Diverse baten en kantine-inkomsten zijn (fors) lager begroot omdat we de horeca inkomsten 

missen dit seizoen 

 

 Uitgaven 

 De personeelskosten zijn lager begroot omdat er i.t.t. vorig seizoen geen 

vrijwilligersvergoedingen kantine zijn.  

 De huisvestingskosten zijn hoger begroot vanwege de noodvoorzieningen w.o. verplichte 

bouwtekeningen.    

 

Resultaat begroting 

Het negatief begrotingsresultaat wordt veroorzaakt door het gebrek aan horeca inkomsten, en de 

additionele kosten voor noodvoorzieningen en uitwijk.        

 

 

Jos Schoumakers vraagt of er in de toekomst, nu we geen eigenaar van het gebouw meer zijn,  

wordt afgeschreven. 

Ja, dat gaan we voor de substantiële investeringen zeker proberen, aldus de penningmeester. 

 

5. Vaststelling contributie 2015-2016 

 

Martin Berkhof vindt dat we met de voorgestelde contributieverhoging zo ongeveer het niveau 

naderen dat enkele jaren geleden, bij voornemen nieuwbouw, is afgesproken. Rob Meisters vult 

aan dat dat nu wel incl. wedstrijdshirts voor alle leden is, een overweging die destijds niet is 

meegenomen; ook is het de bedoeling om in de toekomst de wedstrijdkleding centraal te wassen.  

 



Pag. 3 van 3 

Het geagendeerde voorstel om de contributie 2014 – 2015 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 €170,00 € 164,50   €14,15 € 13,70 

ABC-jeugd 14 – 18 jaar €200,00 € 188,50   €16,65 € 15,70 

Senioren > 18 jaar  €225,00 € 212,50   €18,75 € 17,70  

Niet-spelend  €95,00 € 90,00   €7,90 € 7,50 

≥ 50 lidmaatschapsjaren   € 25,00 € 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 (her)benoemt de ALV: 
 

 Sjarda van de Aar als voorzitter cie evenementen tot 30-6-2018  

 Martin Berkhoff als voorzitter cie prestatief tot 30-6-2018 

 Marcel Reijnders als voorzitter cie recreatief tot 30-6-2017 (in de plaats tredend van Martijn Geuskens 

en Diederik van der Waals) 

 Rob Meisters als voorzitter cie sponsoring tot 30-6-2017 

 Kris Sontagg als voorzitter facilitair tot 30-6-2016   

 

 Antoine Vervlossen als lid van de kascontrolecommissie (2
e
 termijn tot 2017) 

 

Het bestuur, door bovenstaande benoemingen weer voltallig, roept leden op (bij voorkeur met financiële- 

of administratie achtergrond) om ook de kascontrolecommissie weer volledig bezet te krijgen .  
Tijdsbeslag slechts 1-2 avonden per jaar!     

 

7. Oprichting zaalvoetbaltak RKSV Bekkerveld  

Op verzoek van Thomas Kuijer (i.v.m. werk, helaas zelf niet aanwezig), wordt aan de ALV het 

verzoek voorgelegd om te besluiten om ´onder de vlag van RKSV Bekkerveld´ een zaalvoetbaltak 

(mannen en vrouwen) op te richten m.i.v. seizoen ´15-´16.  

De statuten vormen geen belemmering (´De vereniging heeft primair ten doel het doen beoefenen en 
bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.`) 

en het DB staat derhalve niet onwelwillend tegenover dit initiatief. Wel stelt het DB nadrukkelijk als 

conditie dat er een aparte commissie zaalvoetbal wordt opgericht met een adequate bezetting (w.o. 

afstemming ledenadministratie) en een eigen-, kostendekkende begroting (o.b.v. tarieven 

binnensport). Hiertoe moet het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. De ALV sluit zich aan 

bij dit standpunt en stemt unaniem in met het initiatief. 

 

8. Rondvraag 

 Bert Ijzermans doet, gezien de opkomst, de suggestie om voorafgaand aan een ALV een extra 

reminder via SportLink te doen uitgaan. Goed idee, suggestie wordt overgenomen.  

 Rolf Notermans spreekt zorg uit over de terugloop van het aantal seniorenteams, m.n. 

recreatief. Dit is een terechte constatering en heeft al enige tijd bestuurlijke aandacht. 

 Met verslagenheid wordt ter vergadering kennis genomen van het overlijden van Harrie 

Bartels.         

 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 


