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Besluiten en conclusies uit de algemene ledenvergadering van 18 maart 2016 

Aanwezig :  17 leden hebben de presentielijst getekend 
Afmeldingen :  10 leden 
Aanvang : 20.00 uur 
Verslag : Harrie Opbroek (secretaris) 

1. Opening en mededelingen  
Paul Reijns (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom; een memorabel 
moment, voor het eerst een algemene ledenvergadering in `A Gene Bek`.   
 
Mededelingen 

• Deze ALV betreft seizoen ´14-´15; in het najaar 2015 uitgesteld vanwege ziekte van Wim 
Simons (penningmeester).   

• De vereniging telt inmiddels meer dan 900 leden; 10 jaar geleden waren dat er ca. 600. De 
groei zit bij het jeugd- en het damesvoetbal. 

• Door de groei van de vereniging en ´multi-user´ exploitatie van A Gene Bek worden de 
geldstromen groter en neemt de financiële- en fiscale complexiteit toe. Het is tijdens eerder 
ALV ook al ter sprake geweest: een relatief eenvoudige kascontrole van enkele uren per jaar 
volstaat niet meer om de financiële risico´s afdoende te beperken. Het bestuur wenst de 
vereniging daarom z.s.m. onder horizontaal toezicht te brengen; permanent toezicht door een 
externe accountant die ook de vereniging ten overstaan van de fiscus vertegenwoordigt.         

 
2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19 januari 2015  

Het verslag wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Verslag Kascontrolecommissie ’13-’14  
De kascontrole is 14 maart 2016 uitgevoerd door Antoine Vervlossen die daarvan wegens 
verhindering schriftelijk verslag doet. Er worden een drietal aanbevelingen gedaan inzake 
contracten met werknemers, inkoop en gebruik van materialen en inkoop van horeca. Verder is de 
kascommissie van mening dat de administratie juist is ingericht en correct wordt bijgehouden en 
dat het uitgevoerde financiële beleid in overeenstemming is met de wensen van de leden van 
RKSV Bekkerveld. De ALV neemt met algemene stemmen het verzoek van de kascommissie 
over om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
Het volledige verslag kan worden opgevraagd bij ´secretaris@bekkerveld.com´.        
 

4. Jaarrekening ‘14-’15  
 

Financieel jaarverslag 2014-2015  
Wim Simons verstrekt ter vergadering een overzicht van de begroting en realisatie van het 
seizoen ´14-´15 en licht de cijfers toe.  
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Vergelijk met vorige seizoenen is op onderdelen erg lastig omdat er uitwijk is geweest tijdens de 
bouw van de MAB, weinig horeca inkomsten en extra kosten noodvoorziening.    
 
Inkomsten 
• Felix Petit vraagt naar het verschil overige inkomsten: begroot 8.000 versus realisatie 29.805 

Betreft een schenking vanuit de wijkraad. 
 
Uitgaven 
• Felix Petit vraagt waarom de personeelskosten (excl. A Gene Bek want die staan apart 

genoemd) veel hoger zijn uitgevallen: begroot 97.866 versus realisatie 119.800 
Komt voornamelijk door de ledengroei, spelersvergoedingen, meer trainers en reiskosten van 
spelers en trainers.   

• Tim Mattaar wil graag weten welk aandeel van de personeelskosten besteed is aan het 1e

elftal; spelers, trainers en (medische) staf temeer omdat een bestelling van sokken voor het 3e

en 4e elftal erg lang duurt.  
Dat is een substantieel deel maar inherent aan de sportieve ambitie die afgeleid is van het 
technisch beleidsplan zoals dat door de ALV van 28 oktober 2010 bekrachtigd is. Bovendien 
wordt dat voor een fors deel afgedekt door sponsorinkomsten. 

Algemeen 
• Fred Gillissen merkt op dat het handig zou zijn als de grote verschillen in het financieel 

overzicht al van commentaar, een verklaring, voorzien zouden zijn. 
Goede suggestie voor de volgende keer.  

• Fred Gillissen zou ook graag een balans zien bij de realisatie en voorafgaand aan een nieuw 
seizoen de begroting. 
Dat is ook het streven van het bestuur; is nu niet gelukt. 

5. Vaststelling contributie 2016-2017 
 

Paul Reijns geeft een toelichting op het voorliggende voorstel tot contributieverhoging. De extra 
middelen worden ingezet om het servicelevel voor de leden verder te verhogen: naast de – door 
de gemeente -in rekening gebrachte servicekosten (naar schatting ca. €1000,- p. mnd) moeten het 
ballen- en het washok nog adequaat worden ingericht; streven om toe te werken naar ´centrale 
bewassing´.     

Het geagendeerde voorstel om de contributie 2016 – 2017 met onderstaande bedragen te 
verhogen, wordt met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen overgenomen door de ALV en 
daarmee vastgesteld:   

 
Categorie Leeftijd Jaartermijn Maandtermijn 

Wordt Was Wordt Was 
DEF-jeugd 05 – 13 jaar € 185,00 €170,00 € 15,45 € 14,15
ABC-jeugd 14 – 18 jaar € 215,00 €200,00 € 17,95 € 16,65
Senioren > 18 jaar  € 240,00 €225,00 € 20,00 € 18,75
Niet-spelend  € 95,00 €95,00 € 7,90 € 7,90
≥ 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. 
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6. Benoeming bestuursleden en kascontrolecommissie 
Op voorspraak van het DB (her)benoemt de ALV: 
 
• Wilma Arink als voorzitter cie jeugd tot 30-6-2019  
• John Janssen als voorzitter cie dames tot 30-6-2019 
• Kris Sontagg als voorzitter cie facilitair tot 30-6-2019 
• Bert Bremen als voorzitter cie bouw tot 30-6-2019 
• Wim Simons als penningmeester tot 30-6-2019 
• Harrie Opbroek als secretaris tot 30-6-2019    

 
Het bestuur roept leden op (bij voorkeur met financiële- of administratie achtergrond) om de 
kascontrolecommissie weer volledig bezet te krijgen. Ter vergadering stelt niemand zich 
beschikbaar.      
 

7. Jeugdbeleidsplan 
 
• Felix Petit vraagt wie het jeugdbeleidsplan heeft geschreven; dat gaat voornamelijk over 

prestatief en betreft verreweg het kleinste deel van de jeugdleden. 
Paul Reijns, Wilma Arink (voorzitter jeugdcommissie) en John Breemer (technisch 
jeugdcoördinator) i.s.m. Frank Benneker. Het onlangs geschreven jeugdbeleidsplan gaat a 
priori over de ING voetbalschool.   

• Rob Peters vindt de rol van technisch jeugdcoördinator te machtig: wie controleert de 
technisch jeugdcoördinator? 
Wilma Arink geeft een toelichting.    

• Felix Petit en Coen Peters vinden het onlangs opgeheven C5 team een ernstig signaal dat het 
niet goed gaat bij de jeugd. De animo van vrijwilligers staat onder druk m.n. bij de lagere 
jeugdteams: ´ook daar moet beleid voor komen!`  
Paul Reijns zegt toe om ook ´jeugd recreatief´ op te pakken. 

 
8. Rondvraag 
 

• Fred Gillissen vindt 2 recreatieve herenteams erg weinig voor een vereniging met 900 leden: 
`dat mag niet verder wegzakken!` Jasper Ritschi vult aan dat daar ook beleid voor moet 
komen.  
Jasper Ritschi, Tim Mattaar en Fred Gillissen gaan samen bekijken of en hoe ´senioren 
recreatief´ te versterken is. 

• Tim Mattaar geeft aan om iets bij de commissie sponsoring te willen doen. 
 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 


