
 

Aan: De leden van Korfbalvereniging Rood-Wit     

Betreft: Afronding Schriftelijke ALV     

Wezep, 19 oktober 2020 

 

Geachte leden, 

Afgelopen zaterdag, 17 oktober 2020, was de laatste dag van de schriftelijke ALV 2020 van Rood-Wit. 

De leden konden in de voorafgaande weken vragen stellen aan het bestuur en stemmen over 6 onderwerpen. 

 

Er is één vraag binnengekomen over het budget voor de hoofdtrainer. 

De vraag is als volgt beantwoord: Conform het nieuwe beleidsplan is er in de begroting voor 2020 drie keer een 

vrijwilligersvergoeding beschikbaar voor een trainer. Dat is een verhoging ten opzichte van eerdere jaren. Het komt 

neer op ongeveer € 5000 per jaar. In de begroting van 2020 staat momenteel inderdaad een wat lager bedrag. Dit 

heeft als oorzaak, dat de effecten van de eerste Coronaperiode in de begroting zijn verwerkt. Het effect bestaat uit 

o.a.  lagere contributie-inkomsten, lagere kantine-inkomsten, lagere KNKV-bijdrage, hogere subsidie-inkomsten en 

tot slot een lagere bijdrage trainer. Wij hebben een de contributie van de leden tijdelijk 50% verlaagd en de trainer 

was bereid akkoord te gaan met een lagere vergoeding voor die specifieke periode. Daarvoor zijn we Jacky hartelijk 

dankbaar! In het beleidsplan wordt verder toegelicht, dat eventuele opschaling naar een 'betaalde' trainer kan, als 

dat wenselijk is, mits er bijbehorende sponsoring gevonden kan worden.  

 

Uitslag van de stemming: 

Er waren 210 stemmen mogelijk. Bij een  ALV dient 1/3 van het aantal leden/stemmen aanwezig te zijn om geldige 

besluiten te kunnen nemen. In dit geval dus 1/3 x 210 = 70. Besluiten moeten worden genomen met een volstrekte 

meerderheid van stemmen (de helft plus een half):  ½ x 70 = 35, + ½ (afgerond 1) = 36. 

 

Er zijn 106 stemmen uitgebracht, waarvan 2 onthoudingen. De overige 104 waren unaniem vóór. 

 

Geconcludeerd kan dus worden: 

  

1. De ALV heeft goedkeuring verleend aan het financieel jaarverslag 2019. 

2. De ALV heeft goedkeuring verleend aan de begroting 2020. 

3. De ALV is akkoord gegaan met de (ongewijzigde) contributiebedragen. 

4. De ALV is akkoord gegaan met de benoeming van Jan Voskuil tot secretaris. 

5. De ALV is akkoord gegaan met de benoeming van Sjaak Pauw tot bestuurslid in zijn functie van voorzitter 

van de TC. 

6. De ALV is akkoord gegaan met het beleidsplan 2020 – 2025. 

 

Het bestuur dankt u hartelijk voor uw medewerking aan deze schriftelijke ALV. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van Rood-Wit, 

Wim Jansen 
Voorzitter 
 


