
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Rood-Wit 2021 
 
Datum: 25 oktober 2021 
 

1. Opening door de voorzitter, Wim Jansen 
Wim heet iedereen welkom op de nieuwe locatie en dankt iedereen die op welke manier dan 
ook heeft meegeholpen aan de verhuizing. 

1.1 Presentie en afmeldingen 
Er zijn voldoende stemgerechtigde leden aanwezig. 
Afmeldingen: Jeroen Neijmeijer, Ursula van ’t Ende, Danielle Colijn, Marianne Slebos, 
Gerbert Koele, Marit Pauw, Marijke Drolenga, Ineke Verhoef, Niels Blok. 

1.2 Vaststelling van de agenda 
Geen nieuwe punten. Agenda wordt vastgesteld. 

1.3 Mededeling over vaststelling notulen; ALV 2020 
Op 24 oktober 2020 zijn de notulen van de schriftelijke ALV van 2020 naar alle leden per e-mail 
verzonden. Hierop zijn geen reacties binnengekomen zodat deze notulen dan ook door het 
bestuur zijn vastgesteld. 

 
2. Van het bestuur 
2.1 Bestuursverkiezing  

 PR bestuurslid: Lisette Vossebelt heeft kenbaar gemaakt dat ze stopt als bestuurslid. Om die 
reden zoekt het bestuur een nieuw bestuurslid. 
Wim bedankt Lisette voor haar inzet en hoopt haar nog vaak te zien bij Rood-Wit en dat we haar 
nog mogen benaderen voor incidentele activiteiten. 

 Kandidaten voor deze functie kunnen zich, tot 48 uur voor aanvang van de ALV, melden bij één 
van de bestuursleden. 
Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Bestuurslid PR draait om de publiciteit van Rood-
Wit. Heb je interesse, laat het aan het bestuur weten! 

2.2 Commissies 
Het bestuur gaat op korte termijn met de diverse commissies om de tafel. 
Na de coronaperiode moeten de activiteiten van de commissies weer opgestart worden. Het 
bestuur wil daarom met alle commissies apart om de tafel. De commissies kunnen dan ook 
binnenkort een uitnodiging vanuit het bestuur verwachten. 

2.3 Een korte toelichting op de gehele verhuizing  naar de ET-locatie 
Wim geeft een korte samenvatting over de totstandkoming van de verhuizing naar de ET-locatie. 
Er zijn nog wat puntjes op de i te zetten maar de grootste kinderziektes zijn opgelost. Over een 
aantal punten moet de gemeente nog beslissen maar de gemeente heeft al wel akkoord 
gegeven om een berging te bouwen om het terrasmeubilair in op te kunnen slaan. 

2.4 Plan kantinecommissie (toelichting door Peter van der Plas) 
De kantinecommissie heeft steeds meer problemen om de kantine bezet te krijgen. In het 
beleidsplan staat dat we vaker de kantine open willen hebben, bijvoorbeeld tijdens trainings-
avonden. Als we alle uren willen invullen, die volgens het beleidsplan ingevuld zouden moeten 
worden, dan komen we met de huidige bezetting tot de helft (alleen bij wedstrijden) of 
éénderde (wedstrijd- + trainingsdagen) van de uren die nodig zijn. 



 
 

Het plan van de kantinecommissie is om de A-jeugd (vanaf 16 jaar) en de senioren verplicht in te 
delen voor kantinediensten. Dit levert echter enige discussie op omdat veel mensen uit deze 
groep al heel veel andere taken hebben en het gevoel bestaat dat er “steeds uit dezelfde vijver 
gevist wordt”. De ALV begrijpt het probleem maar de ALV wil dat er ook ouders van jeugdleden 
worden ingedeeld voor kantinediensten.  
Uiteindelijk wordt er gestemd over het volgende voorstel: Alle leden worden verplicht ingezet 
bij het vullen van kantinediensten. Dit betekent dus voor jeugdleden t/m 15 jaar dat de ouders 
deze taak vervullen. 
De ALV gaat akkoord met dit voorstel. 
 

2.5 Bekrachtiging lid kascontrolecommissie 
Doordat er vorig jaar geen “live” ALV is gehouden, is er geen nieuwe kascontrolecommissie  
benoemd.  
Het bestuur heeft gevraagd of de kascontrolecommissie van vorig jaar nogmaals de kascontrole 
wilde uitvoeren maar één van de leden heeft aangegeven niet te kunnen. 
Het bestuur heeft daarom Harry Nagel gevraagd als vervanger en het bestuur vraagt de ALV om 
Harry als lid van de kascontrolecommissie te bekrachtigen. De ALV gaat akkoord. 
 

KORTE PAUZE 
Tijdens de pauze wordt het nieuwe logo gepresenteerd. Het bestuur vraagt de ALV of deze 
akkoord gaat met het nieuwe logo. Na een discussie wordt besloten dat het niet nodig is dat 
hierover gestemd wordt en zal het logo stapsgewijs worden ingevoerd. 

 
3. Overige mededelingen 
3.1 Eventuele overige mededelingen 

 Je kunt je nog opgeven voor het openingsfeest. Geef je op bij Harold Nagel. 
 

4. Financiën (stukken zijn op te vragen bij de penningmeester)  
4.1 Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie geeft het advies om de jaarrekening en de verantwoording over 2020 
goed te keuren en het bestuur decharge te geven. De ALV gaat akkoord. 

4.2 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Nieuwe leden: Eric Schoonhoven, Ria van Boven. Reservelid: Peter van der Plas. 

4.3 Jaarrekening 2020 
Peter geeft een toelichting op de jaarrekening. Er staan wat bijzonder dingen in het overzicht. 
Dit heeft te maken met de verhuizing en corona. 

4.4 Begroting 2021 
Het jaar 2021 is ook een bijzonder jaar omdat we de eerste helft van het jaar niet gekorfbald 
hebben. De begroting is weer sluitend voor 2021. De vooruitzichten voor 2022 zijn goed. We 
hebben een gezonde, florerende financiële situatie. 

4.5 Vaststelling contributie 2021 (gaat in op 1 juli 2021) 
Voorstel aan de ALV is om de contributie te handhaven. De ALV gaat hiermee akkoord. 

 
 



 
 

5. Huldigingen en andere ledenzaken 
 De plaquette wordt uitgereikt aan Janny. Ze doet dan ook heel veel werk op de achtergrond en 

is altijd bereid iets te doen. 
De plaquettetekst is als volgt: 

Een dankwoord voor het vele werk dat Janny doet 

Geen klus te groot, al is het met spoed 

In alle stilte is zij het werk belangeloos aan het verzetten 

Daarom deze vermelding op de Rood-Wit ere plaquette 

 Jubilea: 
40 jaar lid: Piet Krol 
25 jaar lid: Lisette van ’t Hul, Peter en Marcel Neijmeijer, Jan Masselink, Sandra Kingma . 
 

6. Rondvraag 
Niek: Vanavond waren er enkele stemmingsmomenten en discussie. Tip voor de volgende keer 
om dit van tevoren kenbaar te maken zodat iedereen van tevoren kan nadenken over zijn/haar 
mening. 
 

7. Sluiting 
Wim dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 


