
Notulen 

Algemene ledenvergadering RKSV Bekkerveld 

25 november 2019, 20.00 uur 

A gene Bek 

 

1. Opening en mededelingen 

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

 

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Jan Havenith en Hub Schrijnemaekers, die beiden 

veel hebben betekend voor onze vereniging. 

 

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het op orde krijgen van de financiën. 

Met name met de gemeente is hier stevig over onderhandeld en aan gewerkt. 

De voorzitter bedankt de penningmeester en de financiële commissie voor alle uren die ze 

hier in gestoken hebben. 

 

2. Verslag 18 februari 2019 

Jacques Pepels: is er al gewerkt aan een update van de statuten en het huishoudelijk regele-

ment? Het bestuur beraadt zich op een hervorming van het bestuursmodel. Toezegging: vol-

gende ALV ligt er een geüpdatet statuut en huishoudelijk regelement voor. 

De notulen worden conform vastgesteld. 

 

3. Bestuurlijk 

a) Herbenoemen bestuursleden 

Voorzitter prestatief herbenoemen van 01-07-2017 t/m 30-06-2021, in de persoon van Martin 

Berkhoff 

Voorzitter commissie vrouwenvoetbal herbenoemen 01-07-2019 t/m 30-06-2022, in de per-

soon van John Janssen. 

Voorzitter commissie recreatief Jasper Ritschi treedt in de plaats van Marcel Reijnders. 

Een totaaloverzicht is onderaan deze notulen opgenomen. 

 

Er wordt opgemerkt dat het verloop binnen de afdeling prestatief bij aanvang van dit seizoen 

groot was. Dit is vooral te merken in de resultaten van het 2e elftal. Er wordt volop gediscus-

sieerd over de oorzaken en hoe hiervan te leren. 

 

b) Vacature secretaris 

Er is een vacature voor secretaris. De huidige secretaris blijft wel actief, maar voor een be-

perkt aantal werkzaamheden. 

 

4. Arrangement gemeente Heerlen 

- Toepassen systematiek brede maatschappelijke voorziening (m.u.v. cafédeel) 

- Jaarlijkse welzijnssubsidie van €15.000,00 

- Herberekening van huur- en gebruikersovereenkomst van mei 2015 t/m december 2019 

- Incidentele tegemoetkoming voor frictiekosten oplevering AGB medio 2015 

- Totale vereffening schuldenpositie t/m 2018 in de vorm van een nieuwe 0% lening met 

een looptijd van 15 jaar. 

 

5. Jaarrekening seizoen 2018/2019 



De penningmeester licht de jaarrekening toe. Leden die de stukken in willen zien, kunnen zich 

wenden tot de penningmeester.  

 

6. Stand van zaken SJO 

Na een lang traject, waarin veel energie is gestoken, heeft de jeugdcommissie het DB geadvi-

seerd om niet door te gaan met de SJO Weltania-Bekkerveld. Het DB neemt dit advies over. 

Dit wil niet zeggen dat er niet toch op sommige terreinen kan worden samengewerkt of dat 

een verdere samenwerking in de toekomst hiermee wordt uitgesloten. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

Tim Mattaar: kan er met de gemeente worden gesproken over led-verlichting voor de velden? 

Enerzijds kan zo een besparing gerealiseerd worden, anderzijds is de verlichting op het twee-

de veld slecht. 

 

 

 

Schema van herbenoeming (functieniveau) 

 

Voorzitter 01-07-2017 30-06-2020 Paul Reijns 

Penningmeester 01-07-2019 30-06-2022 Harrie Opbroek 

Secretaris 01-07-2019 30-06-2022 Wieteke Schroeders 

Voorzitter jeugdcommissie 01-07-2019 30-06-2022 Joost Jansonius 

Voorzitter commissie 

prestatief 

01-07-2018 30-06-2021 Martin Berkhoff 

Voorzitter commissie 

recreatief 

01-07-2017 30-06-2020 Jasper Ritschi 

Voorzitter commissie 

vrouwenvoetbal 

01-07-2019 30-06-2022 John Janssen 

 


