
Notulen 

Algemene ledenvergadering RKSV Bekkerveld 

18 februari 2019, 19.30 uur 

A gene Bek 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 

 

Huis van de sport: doet een onderzoek naar de toekomst van de exploitatie van A gene Bek. 

Eind februari/begin maart 2019 is het rapport klaar en kan er politieke besluitvorming plaats 

gaan vinden. 

 

Jubelweekend 1 en 2 juni 2019: de voorbereidingen zijn in volle gang.  

1 juni wordt aandacht besteed aan het jubileum van de vereniging 

2 juni wordt aandacht besteed aan de jubilarissen van de vereniging 

Het programma wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt, voor de zondag is in ieder geval 

Anderkovver vastgelegd. 

 

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Jo Weijers door middel van 1 minuut stilte. 

 

Verslag 4 juni 2018 

Niet iedereen heeft het verslag kunnen lezen. De voorzitter loopt er met de vergadering cen-

traal doorheen. 

Het verslag wordt conform vastgesteld. 

 

2. Herbenoemen bestuursleden (volgens schema van aftreden) 

a) secretaris Wieteke Schroeders 

b) penningmeester Harrie Opbroek 

c) coördinator jeugd Joost Jansonius 

Benoemingen vinden conform plaats. 

 

Noot van de secretaris: vorig jaar zijn bovenstaande bestuurs- en commisielid benoemd als 

functieopvolger (op persoonsniveau). Volgens het schema van aftreden (op functieniveau) 

moet er dit jaar herbenoeming plaatsvinden voor bovenstaande functies.  

 

3. Jaarrekening seizoen 2017/2018 

De penningmeester licht de realisatie over het jaar 2017/2018 toe. Ten opzichte van seizoen 

2016/2017 zijn positieve stappen voor wat betreft het terugbrengen van de kosten. 

Stukken zijn op verzoek in te zien bij de penningmeester. 

 

4. Stand van zaken 2018/2019 

De begroting 2018/2019 werd voorgelegd in de alv van juni 2018. De stand van zaken van dit 

moment wordt kort doorgelopen. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is de tussen-

stand positiever. Er is behoudend begroot. 

Stukken zijn op verzoek in te zien bij de penningmeester. 

 

Vraag van Hans Schrijnemaekers m.b.t. verschil in beloning van scheidsrechters: 

De commissies hebben binnen hun begroting de vrijheid om een eigen invulling te geven aan 



hun ‘bedrijfsvoering’. Dat kan dus betekenen dat er verschillen ontstaan tussen bijvoorbeeld 

jeugd en senioren recreatief. 

 

5. Stand van zaken SJO 

Ten opzichte van 2 jaar geleden ontwikkelt het ledenbestand zich minder snel dan verwacht. 

Toch is het inmiddels onmogelijk om alle thuiswedstrijden van de jeugd weg te zetten op de 

velden van Bekkerveld alleen. Gemiddeld worden er zes wedstrijden per week gespeeld op 

het complex van Weltania. 

Uiteindelijk is de bedoeling dat de SJO een eigen en zelfstandige begroting krijgt, zonder dat 

dit een fusie betekent tussen beide verenigingen. Op de achtergrond worden op SJO niveau 

ook al kosten en functies gedeeld. Beide identiteiten blijven als rechtspersoon behouden. Voor 

de senioren verandert er niks.  

Het bestuur ervaart de samenwerking met het bestuur van Weltania als positief. 

Voor het seizoen 2019/2020 is er voor beide jeugdafdelingen een vervangingsvraag voor de 

kleiding. Hiervoor is een dekkingsplan gemaakt, dat het mogelijk maakt om over te gaan tot 

de aanschaf van een volledige wedstrijdset (shirt, broek kousen), een trainingspak en een 

tas. Hierbij is specifiek voor de SJO een combinatieshirt ontworpen. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Ron Moolenaar: kan er voor volgend jaar gekeken worden naar een extra impuls in de eve-

nementen, ook in de hal? Ja dat kan, maar hieraan moet wel een dekkingsplan ten grondslag 

liggen. Het DB is bezig met het voeren van een aantal gesprekken hieromtrent. 

Jacques Pepels: wordt het niet eens tijd om de statuten en huishoudelijk regelement eens na 

te lopen? Laatste update was in 2010. Ja dat klopt, zodra hier tijd voor is zal het opgepakt 

worden. 

Jasper Ritschi: kan de ALV de volgende keer ook via een mail aan de leden worden aange-

kondigd (en niet alleen via de website en de app)? Ja dat zullen we doen. Ook zullen de notu-

len eerder gepubliceerd worden. 

Rolf Notermans: wat kost een complete set voor een jeugdspeler? Het totaalbedrag voor de 

gehele aanschaf is ongeveer €45.000,00 (500 jeugdleden). 

Waar komt het omzet verschil vandaan dat heeft geleid tot een lagere bonus? Dat wordt op 

factuurniveau uitgezocht. 

 


