
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering maandag 15-04-2019 
 

1. Opening door de voorzitter, Wim Jansen 
1.1 Presentie en afmeldingen 

Wim heet iedereen welkom. Afmeldingen: zie overzicht aan het eind van deze notulen. 
 

1.2 Vaststelling van de agenda 
Geen aanvullende agendapunten. 
 

1.3 Mededeling over vaststelling notulen; ALV 26-03-18 
Op de notulen van de ALV van 26-03-2018, die op de website zijn gepubliceerd, zijn geen reacties 
binnengekomen, zodat deze vastgesteld zijn in de bestuursvergadering van juni 2018 en getekend zijn door de 
voorzitter en de secretaris. 

 

2. Van het bestuur 

2.1 Bestuursverkiezing en stemming 

 Statutair aftredend is de voorzitter, Wim Jansen. Hij stelt zich ter vergadering herkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten geweest. De vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Wim voor de komende 3 

jaar. 

 Statutair aftredend is algemeen bestuurslid, Marca Pruik. Marca heeft besloten zich niet herkiesbaar te 

stellen, derhalve heeft het bestuur in maart 2019 een vacature uitgeschreven. 

 

Dankwoord aan Marca: 

Marca heeft na 6 jaar besloten te stoppen met haar bestuurstaken. Het bestuur vindt dat erg jammer en 

bedankt Marca voor al haar werkzaamheden met name de Wezepse Waanzinnige Woensdag, het 

Pietenhuis en de schoonmaakcommissie. Dit laatste blijft zij overigens wel coördineren. Wim maakt van de 

gelegenheid gebruik om een oproep aan de leden te doen om te helpen schoonmaken, ca 3x per 

veldseizoen. Verder heeft Marca een bijdrage geleverd aan de verhuizing in de werkgroep Gebouw. 

Daarnaast heeft zij ook veel georganiseerd voor lief en leed, de kampioensfeesten en jubileumcommissie. 

Wim overhandigt Marca een bloemetje en een presentje. 

 

 Harold Nagel heeft zich aangemeld voor de functie van algemeen bestuurslid. Harold is sinds de oprichting 

van RW lid en zeer betrokken bij de vereniging en beschikt over veel korfbalkennis. Het bestuur is dan ook 

zeer verheugd om Harold ter vergadering verkiesbaar te stellen als algemeen bestuurslid. De vergadering 

gaat akkoord. 

 

2.2 Huishoudelijk reglement mededeling 

In oktober 2018 heeft RW van Stichting AVG voor Verenigingen de AVG (Algemene Verordening Gegevens-

bescherming) verklaring ontvangen. RW heeft een beleid gegevensbescherming geschreven en deze maakt 

vanaf heden onderdeel uit van het HHR. Het bestuur vraagt de vergadering goedkeuring te geven om dit op te 

nemen in het HHR. De vergadering gaat akkoord. 

 
 



 

 

2.3 Ontwikkelen nieuw beleidsplan 2020-2025 

Het was de bedoeling op deze ALV een nieuw beleidsplan te presenteren maar de verhuizing heeft teveel tijd 

gekost. Dit najaar zal dit opnieuw worden opgepakt waarbij er een enquête zal worden gehouden onder de 

leden. Het is de bedoeling dat het nieuwe beleidsplan in de ALV van 2020 gepresenteerd wordt. 

 

2.4 Stand van zaken m.b.t. verhuizing van de Brink naar de Erica Terpstra locatie 

In 2017 hebben de gemeente en de ALV van RW toestemming geven om de verhuizing uit te werken maar de 

kosten bleken hoger te zijn dan in de eerste plannen werd verwacht. Dit heeft veel tijd gekost en inmiddels is 

het nog een keer doorgerekend en de kosten zijn bijgesteld. Er moet nog wel geld bij maar niet meer zoveel als 

eerst werd gedacht. De gemeenteraad zal komende donderdag nog een keer stemmen over de plannen. 

 

Maar omdat de plannen enigszins gewijzigd zijn, heeft het bestuur besloten de ALV nogmaals om toestemming 

te vragen. 

 

Korte samenvatting van de presentatie: 

 In het buitengedeelte krijgen we o.a. kunstgrasvelden, hoofdveld excl. voor RW, autovrije zone, scorebord, 

ledverlichting, groenstrook en dugouts. 

 In het binnengedeelte komt o.a. een kantine ter grootte van onze huidige kantine, 2 extra kleedkamers, 

bestuurskamer, aparte keuken en een AC ruimte. De berging in de sporthal wordt uitgebouwd, de vloer in 

de hal wordt vervangen, er komt korfbalbelijning en de tribune wordt vervangen. 

 Voorwaarden: RW wordt hoofdgebruiker van zaal en veld, pand op de Brink vervalt aan de gemeente, RW 

betaalt 25 jaar geen huur voor het veld (wel voor zaaluren), RW levert 500 manuren, nieuw inventaris, 

inventaris wordt eigendom RW, RW krijgt 10 jaar lang een vergoeding van 2400 euro per jaar voor 

vervangen keukeninventaris, kantineopbrengsten zijn voor RW, veldonderhoud door gemeente, groot 

onderhoud en schoonmaak door gemeente, subsidie groot onderhoud vervalt, geen energielasten meer 

voor RW. 

 Het bestuur verwacht dat er geen contributieverhoging nodig zal zijn. 

 Tijdspad: 18-04-2019 Raadsbesluit. Bij goedkeuring gaat hierna het vergunnings- en aanbestedingstraject 

starten. Doel is dat het kunstgras najaar/winter 2019 wordt gelegd. Verbouwing gebouw in de zomer 2020. 

 

Vragen vanuit de vergadering: 

 Waarom is er een beheerderskamer? Er blijft af en toe iemand van de gemeente komen om onderhoud te 

doen. 

 Is er ook ruimte voor verzorging? Er is een EHBO-ruimte. Die is altijd beschikbaar voor ons, ook als de zaal 

verhuurd is en wij op het veld spelen. 

 De kantine is vrij ver van het veld. Komt er ook een mogelijkheid om dichterbij het veld eten/drinken te 

kopen? Nog niet, wellicht op termijn. 

 Gebruiken andere verenigingen de kantine? RW is hoofdgebruiker. Mochten andere verenigingen hier 

gebruik van willen maken dan faciliteert RW dat, hetzij met eigen mensen hetzij door goede afspraken. 

 Inrichting kantine: Dat wordt volledig RW. 

 Instrooiing trainingsvelden, gebeurt dat met zand? Ja. 

 Hoever kunnen we bezwaren verwachten van de buren? Er zijn al gesprekken geweest en afspraken 

gemaakt met de buren rondom het parkeren. Wij verwachten hiervan geen problemen. Mocht er bezwaar 

komen dan vertraagt de procedure voor het parkeren, niet voor het hele project. 

 Wanneer gaan we over? Pas als alles klaar is. 

 Hoe wordt die 500 manuren georganiseerd? Dit is berekend o.a. op basis van de uren die de huidige 

beheerders nu kwijt zijn. De verwachting is dat wij niet zoveel uur aan beheerderstaken kwijt zijn. Die 500 

uur is een inschatting en zal niet tot op het uur worden bijgehouden/gecontroleerd. 



 

 

 Kantineopenstelling voor andere verenigingen is geen verplichting. 

 Wordt er nog wat gedaan aan de ramen tussen de kantine en de hal? Nee dat was bouw- en kosten-

technisch niet haalbaar. 

 Komen er extra scheidsrechterskamers? Nee. 

 

Hierna volgt de stemming. Tekst stembriefje is als volgt: 

Ik stem in met de definitieve plannen zoals deze vanavond zijn gepresenteerd en ik verleen het bestuur 

mandaat voor het definitief realiseren van de verhuizing van KV Rood-Wit naar de Erica Terpstra locatie. 

 

Stemming: 

Uitslag stemming: in totaal zijn er 80 geldige stemmen uitgebracht. Aantal voor is 77, aantal tegen is 3, 

ongeldig 0. Het bestuur heeft dus mandaat gekregen om de verhuizing door te zetten. Dank aan de leden 

voor het gestelde vertrouwen. Wim licht vanavond nog de gemeente in over dit besluit. Dank aan de 

stemcommissie. 

 
2.5 Overige mededelingen 

 Gerrit-Jan Kevelam heeft na 3 jaar besloten te stoppen als vrijwilligerscoördinator. Dank aan Gerrit-Jan. 

Wim vraagt de vergadering of er iemand is die dit wil overnemen. Marianne van Bekkum biedt zich aan. 

 Het bestuur van Rood-Wit wil graag alle vrijwilligers bedanken voor hun betrokkenheid en inzet voor de 

vereniging. Zonder jullie bijdrage geen RW en geen korfbal in Wezep. We zijn trots op de vele vrijwilligers 

die dit mogelijk maken. 

 Vrijdagavond 10 mei officiële receptie, 40 jarig jubileum, alle leden hebben via de mail uitnodiging 

ontvangen. Aanwezigheid graag wel aanmelden voor 26 april via het secretariaat! 

 RW heeft een samenwerking met Fysiopraktijk de Dobbe uit Zwolle. Afgelopen zaalseizoen hebben al veel 

leden gebruik gemaakt van het inloopspreekuur in de ET-hal. Maar ook tijdens het veldseizoen is 

fysiotherapeut Redmar van Haaster iedere donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur aanwezig op de Brink 

voor gratis advies, vragen bij blessures  en tapen. Het is vrije inloop en geheel kosteloos.  Maak dus gebruik 

van deze mooie service aangeboden door Fysiopraktijk de Dobbe uit Zwolle. 

 Website: Sinds kort hebben we een nieuwe website. Aan de inhoud wordt nog gewerkt. Heb je een 

wedstrijdverslag dan kun je dit bij de PR commissie aanleveren. 

 Achtergelaten trainingspakken na wedstrijden: Er worden regelmatig jasjes en broeken van de RW-

trainingspakken gevonden na de wedstrijden. Verzoek aan allen om hier goed op te letten. 

 

3 Financiën 

3.1 Verslag kascontrolecommissie 

Jorrit Ramaker (voorzitter 2e jaar), Gert Dood (1e jaar), Barbara Toebast (reserve) 

Het was goed voor elkaar en de kascommissie vraagt decharge voor het bestuur voor afgelopen jaar. De 

penningmeester wordt decharge verleend. 

 

3.2 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Gert Dood (voorzitter 2e jaar)  Gerbert Koele, Gerrit-Jan Kevelam reserve. 

 

3.3 Jaarrekening 2018 

 Meevallers: contributie door meer leden. Tegenvallers: hogere kosten bond en opleidingskosten. 

 Kantineopbrengsten zijn wat lager dan in 2017 maar toch nog een mooie opbrengst. De opbrengsten van  

verhuur zijn wat minder doordat er wat kritischer naar gekeken wordt. 

 De opbrengst van de acties zijn heel hoog maar daar tegenover staan weer de kosten. Na aftrek van de 

kosten ligt de opbrengst hiervan meestal rond de 7.000 euro. 

 In het financieringsoverzicht zal volgend jaar de sponsoring en de FAC uit elkaar getrokken worden. 



 

 

 Er staat veel geld gereserveerd. Dit is voornamelijk geld uit acties. Hier is nog niets mee gedaan maar dit 

gaat zeker gebruikt worden voor de nieuwe locatie. 

 Voorstel aan de vergadering is om de 383 euro toe te voegen aan de algemene reserve. De vergadering 

gaat akkoord. 

 

3.4 Begroting 2019 

 Het is een voorzichtige begroting. Er worden geen grote investeringen gedaan maar de noodzakelijke 

reparaties e.d. zullen wel worden uitgevoerd. 

 Vraag vanuit de vergadering: Kan het budget voor de trainer omhoog? Nee want dan komt de trainer in 

loondienst en kost het de vereniging veel meer geld ivm loonbelasting. 

Willen we echter hogerop met de selectie? Dat is iets wat we mee moeten nemen in het nieuwe 

beleidsplan. 

Ook de inspanningsverplichting van de selectie staat ter discussie. Na enige discussie is besloten om dit 

punt dit jaar in de begroting te houden en het volgend jaar eruit te halen. Dit punt zal echter ook besproken 

worden in de eerstvolgende bestuursvergadering. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 Vraag: in hoeverre blijft RW de selectie belasten met taken binnen de vereniging? Dit zou ten koste gaan 

van de prestaties. Het bestuur neemt dit mee. 

 

3.5 Vaststelling contributie 2019 (gaat in op 1 juli 2019) 

Geen contributieverhoging nodig. De vergadering gaat akkoord. 

 
4 Huldigingen en andere ledenzaken 

Plaquette: 

Het bestuur heeft besloten om alle scheidsrechters van Rood-Wit op de plaquette te zetten, totaal 30 personen. 

Tekst:   
Onze scheidsrechters weten het wel: 
“Wij zorgen voor orde en eerlijkheid in het spel.” 
Voor al jullie inzet hartelijk dank 
en deze vermelding op de plank. 

Huldigingen: 

10 jaar lid: Patrick van Unen, Herman Krooneman, Peter van Bekkum 

15 jaar lid: Gert-Jan van de Poll, Rick den Otter, Aletta Kruizinga 

40 jaar lid: Harry en Harold Nagel 

 
5. Rondvraag 

Harry Nagel bedankt namens de vergadering het bestuur voor het afgelopen jaar, met name hun inspanningen 

met betrekking tot de verhuizing. 

 
6. Sluiting 
 
 
Afmeldingen: 

1. Michiel de Groot 

2. Gert-Jan van de Poll 

3. Rik Groeneveld 

4. Ursula van ’t Ende (Renske E3) 

5. Danielle Colijn 

6. Evine van de Poll 

7. Nicole Kroes 

8. Levi Gringhuis 

9. Laura Wittingen 

10. Jeroen Neijmeijer 



 

 

11. Desiree den Hollander 

12. Henriëtte Vorstenbosch (Tobias Jonker) 

13. Jorrit Ramaker 

14. Janno van Oene 

15. Lisette van ’t Hul 

16. Tamara Jonker 

17. Edmay van Elst 

18. Gerda Petrovic (Iris) 

19. Chantal Sellis 

20. Marcel Smith 

 
 
 
 

Ondertekening notulen 

 

Vastgesteld op: Voorzitter Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


