
 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering maandag 26-03-2018 

 
1. Opening door de voorzitter 

1.1 Presentie en afmeldingen 

82 stemgerechtigde leden zijn aanwezig. De vergadering kan doorgaan. 

Afmeldingen: zie overzicht aan het eind van deze notulen. 

 

1.2 Vaststelling van de agenda 

Geen aanvullende punten. 

 

1.3 Mededeling over vaststelling notulen; ALV 27-03-2017 en Extra ALV 31-10-2017 

De notulen van beide vergaderingen zijn gepubliceerd op de site. In de bestuursvergadering in 

augustus 2017 zijn de notulen van de ALV van 27-03-2017 vastgesteld en in de bestuursvergadering 

in januari 2018 zijn de notulen van de Extra ALV vastgesteld. 

 

2. Van het bestuur 

2.1 Bestuursverkiezing en stemming 

- Statutair aftredend is de penningmeester, Peter van Bekkum. Hij stelt zich ter vergadering 

herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met een nieuwe periode van 3 jaar. Dank aan de 

leden voor het vertrouwen in Peter. 

- Al geruime tijd wordt er gezocht naar iemand die namens de TC in het bestuur wil plaatsnemen.  

David André heeft afgelopen bestuursvergadering aangegeven deze vacature te willen gaan 

invullen. David is al jaren bij de TC betrokken en het bestuur is dan ook zeer verheugd om 

David ter vergadering verkiesbaar te stellen als TC bestuurslid. De vergadering gaat akkoord 

met deze benoeming. De voorzitter heet David welkom in het bestuur. 

 

2.2 Huishoudelijk reglement en stemming 

In het huidige HHR staat dat het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een 

penningmeester (H3.9) en dat de overige functies binnen het bestuur worden verdeeld onder niet 

in functie gekozen leden (H3.11). Het  bestuur doet hierbij een voorstel om het HHR te wijzigen; 

de overige bestuursleden worden in functie gekozen, namelijk een lid van de TC, een lid van de 

PR- commissie en een zesde bestuurslid voor algemene zaken. Zie bijlage voor het concept van 

deze wijziging. De vergadering gaat akkoord en dit punt wordt op de site gepubliceerd. 

 

2.3 Vrijwilligerszaken 

RW heeft 200 spelende leden en 178 vrijwilligers (leden, ouders van leden en andere 

vrijwilligers). Dit is een erg hoog aantal en we mogen als vereniging trots zijn hierop. Er zijn 

echter nog wel vacatures, namelijk: 

- FAC: dame of heer voor geldwervende acties. 

- Kampcommissie is op zoek naar mensen voor organiseren van het kamp van 2019. Tijdens 

de vergadering meldt Harold Nagel zich meteen aan. 

- Housekeeping is op zoek naar mensen voor schoonmaak en onderhoud. 

- Kantinecommissie: dames en heren voor de kantinediensten. Inwerkperiode is onder leiding 

van een ervaren kantinemedewerker. 

Vragen kunnen gesteld worden via vrijwilligers@roodwitwezep.nl 
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2.4 Stand van zaken m.b.t. verhuizing van de Brink naar de ET- locatie 

- Nieuwe datum voor de verhuizing is 1 april 2019. De eerder genoemde datum van 01 april 2018 

was wat optimistisch en bleek dan ook niet haalbaar. Er zijn 2 tekeningen m.b.t. terrein en het 

gebouw. Voor de belangstellenden kan Wim deze na de vergadering laten zien en toelichten. 

- Met de gemeente is afgesproken dat alles in een bouw- en omgevingsvergunning vastgelegd 

gaat worden. Zodra dat geregeld is, komt er een definitieve datum voor verhuizing. 

- Dit betekent dat we in het voor- en najaar van 2018 nog op de Brink spelen en als we de zaal 

ingaan, zullen we met verbouwingswerkzaamheden te maken krijgen. Wellicht zijn dan de 

kleedkamers en/of kantine niet te gebruiken. 

- Zodra er een definitieve datum bekend is, komt het bestuur terug bij de leden met de gemaakte 

afspraken. 

Vragen: 
- Wat wordt de naam van het sportpark? Dat is voorlopig nog steeds Erica Terpstra. 

- Wat is de stand van zaken rondom de bezwaren? Afgelopen vrijdag zijn de bezwaarmakende 

omwonenden geïnformeerd over de huidige plannen. Het kan wat vertraging opleveren maar 

de gemeente heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. 

 

2.5 Eventuele overige mededelingen 

- KNKV onderzoek naar animo zondagcompetitie: Er zijn te weinig verenigingen die een 

zondagcompetitie spelen. RW heeft echter aangegeven (voorlopig) niet op zondag 

(uit)wedstrijden te gaan spelen. 

- Pepermuntactie: op vrijdag 6 april vindt de pepermuntactie plaats. Verzoek aan iedereen om 

hieraan deel te nemen. Opmerking vanuit de leden: De pepermuntactie valt dit ook weer 

samen met een sinaasappelactie van een andere vereniging waardoor het lastiger wordt om 

te verkopen. De FAC reageert: verenigingen hoeven geen vergunning meer aan te vragen 

voor acties. Dit heeft voordelen maar hierdoor weten wij ook niet welke acties andere 

verenigingen op welk moment doen. 

- Rabo Clubkas: stemmen kan tot 9 april door leden van de Rabobank. Tussenstand is 78 

stemmen voor RW. Dat is gemiddeld maar er kan altijd meer bij. Iedereen die een rekening 

heeft bij de Rabobank, kan lid worden en stemmen voor RW. Dit levert geld op voor RW.  

- Plus Clubfund: Zegels worden uitgegeven bij iedere 10 euro aan boodschappen t/m 15 april 

bij de Plus in Wezep en Heerde. Bestellen van artikelen moet worden gedaan voor 22 april. 

Van elke ingeleverde zegel in de fanshops gaat er een klein bedrag naar RW. 

Vervolgens worden er tijdens de vergadering Clubfund zegels verloot. 

- Volgend jaar op 10 mei bestaat RW 40 jaar. We willen een commissie oprichten van 4 à 5 

personen, die samen met het bestuur leuke activiteiten te organiseert. Na de vergadering 

kunnen mensen zich melden. (zie einde notulen voor de aanmeldingen) 

 

3. Financiën 

3.1 Verslag kascontrolecommissie 

Barbara Toebast en Jorrit Ramaker hebben op 21-03-2018 de controle gedaan. Het verslag 

wordt voorgelezen door Jorrit. Geen uitgaven geconstateerd die als onrechtmatig worden 

beschouwd. 1 puntje van aandacht: de jaarstukken waren pas 6 dagen voor de ALV beschikbaar 

voor controle. Verzoek dit in het vervolg minimaal 2 weken voor de ALV klaar te hebben. 

Penningmeester wordt decharge verleend. 

3.2 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Jorrit Ramaker (voorzitter) en Gert Dood. Reserve Barbara Toebast. 

3.3 Jaarrekening 2017 

Peter geeft uitleg over de jaarrekening. Enkele punten: 

- Positief resultaat van € 1242,00 

- We hebben meer leden dus meer contributiegeld 

- Kosten voor zaal zijn dan ook hoger 

- Kantine heeft goede omzet gedraaid 

- FAC heeft minder activiteiten gedaan 

Voorstel vanuit het bestuur om het positieve resultaat als volgt in te zetten: 

- € 1000,-- voor het 40 jarig jubileum 

- € 242, -- toevoegen aan de algemene reserve. 



De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

3.4 Begroting 2018 

Er is een voorzichtige begroting gemaakt ivm verhuizing en omdat we nog een jaar op de Brink 

moeten spelen. De selectie zal weer een inspanningsactie moeten doen voor de trainer. 

3.5 Vaststelling contributie 2018 (gaat in op 1 juli 2018) 

Het bestuur stelt voor om de contributie op hetzelfde niveau te houden als afgelopen jaar. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

Vraag: Verwacht het bestuur een contributieverhoging na de verhuizing? Zoals het er nu uitziet 

niet, maar de verwachting is dat er nog aanpassingen aan het project zullen komen. De 

contributie zal opnieuw bepaald worden als alles duidelijk is. 

 

4. Huldigingen en andere ledenzaken 

Uitreiking plaquette 

Deze wordt uitgereikt aan Barbara Toebast. Er wordt een filmpje getoond en Wim vertelt wat 

Barbara allemaal voor RW gedaan heeft. Het gedicht op de plaquette is;  

Zoveel jaren trouwe dienst aan Rood-Wit gegeven, 

want de korfbal is haar lust en haar leven. 

Of het nu spelen is of iets regelen hier of daar 

Barbara Toebast krijgt het voor elkaar. 

 

Afscheid bestuursleden 

Alec van den Essenburg is niet aanwezig maar wordt wel hartelijk bedankt voor zijn inzet als 

voorzitter van de TC in het bestuur. Alec is gelukkig nog steeds actief binnen de TC. De bloemen 

worden bij hem thuisbezorgd. 

Janny is gestopt als secretaris. Ook zij is niet aanwezig maar ook zij wordt bedankt voor haar 

inzet. Janny is overigens nog steeds betrokken bij de vereniging. Zij is o.a. notulist bij de 

werkgroep voor de verhuizing naar de ET- locatie. 

 

Huldigingen 

Christel doet de huldigingen voor degenen die 10 en 25 jaar lid zijn of langer. Vanaf volgend jaar 

huldigen we ook de leden die 15 en 20 jaar lid zijn. 

 

10 jaar lid: Marieke Hoogland, Pepijn Smit, Janick Hoogland, Chantal Sellies. 

25 jaar lid: Desiree den Hollander, Jeroen Neijmeijer, Raymond Veen, Christel Vos. 

 

5. Rondvraag 

Geen vragen. 

Harry bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar.  

 

6. Sluiting 

 

Afmeldingen: 
1. Ursula van ’t Ende- Uelderink (Renske F2) 

2. Andy van Boven (S3) 

3. Wilbert van Renselaar (S2) 

4. Iris ten Hove (MW1) 

5. Nicolien Koetsier (S4) 

6. Laura van Beesten (S2) 

7. Mirthe van Oene (S3) 

8. Iris Boer (S3) 

9. Daniëlle Colijn (MW1) 

10. Marijke Drolenga (S1) 

11. Carole van Loo (S2) 

12. Gerda van der Beek (MW1) 

13. Alec van den Essenburg 

14. Edmay van Elst (A2) 



15. Tamara Jonker (A2) 

16. Wouter Wolf (A2) 

17. Lieke Wolf (B2) 

18. Lisette van ’t Hul 

19. Patrick van Unen (S3) 

20. Jan Masselink (S4) 

21. Manfred Krooneman (S4) 

 

 

Aanmeldingen voor verschillende commissies: 

 

Kampcommissie 

1. Harold Nagel 

2. Ruben van Bekkum 

 

Jubileum commissie 

1. Harold Nagel 

2. Harry Nagel 

3. Marca Pruik 

4. Barbara Pruik 

5. Sabine Krooneman 

6. Desiree den Hollander 

7. Christel Vos 

8. Barbara Toebast 

9. Jorrit Ramaker 

10. Marianne van Bekkum 

 

Ondertekening notulen 

 

Vastgesteld op: Voorzitter Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


