
Notulen  

Algemene Ledenvergadering RKSV Bekkerveld  

4 juni 2018, 20.00 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

Vrijdag 29 mei is erelid Jan Mingels overleden. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor 

de jarenlange inzet van Jan. De vergadering wordt onderbroken voor een minuut stilte. 

 

a) AVG 

Als grondslag wordt gehanteerd uitdrukkelijke toestemming. Alle nieuwe leden krijgen bij 

aanmelding de mogelijkheid aan te geven dat zij toestemming geven om gegevens te verwerken 

nodig voor de bedrijfsvoering. Er wordt gewerkt aan een regeling op papier. 

b) stand van zaken SJO Weltania-Bekkerveld 

DB Bekkerveld heeft recentelijk overlegd met DB Weltania. Een aantal zaken doen we al samen, 

o.a. wedstrijdsecretariaat, ict. Samenwerking zit voor dit moment vooral op de productieve kant. 

Samenvoeging van teams is niet het uitgangspunt. Dit moet vooral een middel zijn om problemen 

in het proces op te lossen. 

c) voorgenomen besluit tot benoemen ereleden 

twee kandidaten: 

- Wim Simons 

- Laurens Crombach 

Beide personen zullen op een nog nader bekend te maken tijdstip officieel in het zonnetje worden 

gezet. 

 

2. Verslag 18 december 2017 

Wim Simons geeft aan dat hij een vraag heeft gesteld m.b.t. VOG voor vrijwilligers. Dit is niet 

in het verslag opgenomen. Wordt alsnog toegevoegd. Paul geeft nog toelichting op de stand 

van zaken hieromtrent (wordt meegenomen in het jeugdtraject o.a. vertrouwenspersoon) 

notulen verder akkoord 

3. Benoeming bestuursleden: 

a) secretaris: Wieteke Schroeders -> akkoord 

b) penningmeester: Harrie Opbroek -> akkoord 

c) voorzitter jeugdcommissie: Joost Jansonius -> akkoord 

In de commissies zijn een aantal verschuivingen. Definitieve zaken zullen aan de vergadering 

worden voorgelegd. 

4. Realisatie seizoen 2016/2017 

Door accountant Wolting en Versteegh is de definitieve realisatie 2016/2017 opgeleverd.  

5. Stand van zaken seizoen 2017/2018 

een definitief eindresultaat kan nog niet worden gegeven, omdat het seizoen nog loopt. Door 

diverse ingrepen en veel inspanningen van zowel de financiële commissie als de penning-

meester is dit resultaat bereikt. 

6. Begroting 2018/2019 

Om de voorgelegde begroting te realiseren is het nodig de contributie aan te passen. Ter ver-

gadering wordt over het voorstel gestemd. 

a) Voorstel tot aanpassing van de contributie 



21 stemmen voor 

3 stemmen tegen 

0 onthoudingen 

 

Noot van de secretaris: punt 4, 5 en 6 zijn ter vergadering uitvoering toegelicht door de pen-

ningmeester aan de hand van diverse financiële onderliggende stukken. Stukken kunnen in 

overleg met de penningmeester worden ingezien. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

Jacques Pepels: er zou een jeugdspeler geweigerd zijn. Joost Jansonius antwoordt dat dit 

verhaal niet klopt. 

Wim Simons: verzoekt om een ledenvergadering in oktober met als thema realisatie 17/18 en 

voortgang gesprekken gemeente. 

Guido Blijlevens: vraag mbt SJO. Niet geforceerd samenvoegen. Vooral productieve kant 

heeft op dit moment focus. 

Martin Berkhoff: alle ingediende commissie-begrotingen zijn meegenomen in de centrale be-

groting. Bij jeugd en recreatief is een kleine correctie aangebracht. 

 

Voorstel contributie, bedragen per maand (jaar): 

 

 Jeugd  

4 t/m 13 jaar 

Jeugd 

14 t/m 18 jaar 

Senioren 

> 18 jaar 

Niet spelende 

leden 

     

Oud €15,65 

(187,50) 

 

€18,15 

(€217,80) 

 

€20,20 

(€242,40) 

€7,90 

(€94,80) 

Nieuw €17,50 

(€210,00) 

 

€19,50 

(€234,00) 

€21,50 

(€258,00) 

€8,50 

(€102,00) 

 


