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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. Opening door de voorzitter, Wim Jansen 

1.1 Presentie en afmeldingen 
- Er zijn voldoende stemgerechtigde leden aanwezig om de vergadering door te laten 

gaan. 
- Afmeldingen: Alinda van der Beek, Marca Pruik, Rik Groeneveld, Jiska van Boven, 

Janno van Oene, Ineke Verhoef, Nicole Kroes, Evelien Spanhaak, Peter van der Plas, 
Gerriette van Hooren, Christel Vos, David André, Ursula van ’t Ende, Lotte Kogelman, 
Sifrah Nagel, Jonas Veluwenkamp, Noa Lammers, Lars Pauw, Lissane Polinder, 
Henriëtte Warning. 

1.2 Vaststelling van de agenda 
Geen wijzigingen in de agenda. 

1.3 Mededeling over vaststelling notulen; ALV 2021 
Er is geen reactie gekomen op de notulen van 25-10-2021. De notulen zijn derhalve vastgesteld. 

 
2. Van het bestuur 

2.1 Bestuursverkiezing en stemming 
Het schema van aftredende bestuursleden is enigszins aangepast door corona, zodat over 3 
jaar niet het hele dagelijks bestuur tegelijk aftredend is. 

• Statutair aftredend is de voorzitter, Wim Jansen. Hij stelt zich ter vergadering voor 3 jaar 
herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten. De ALV stemt ermee in dat Wim nog 3 jaar voorzitter is. 

• Statutair aftredend is de penningmeester, Peter van Bekkum. 
Er is een tegenkandidaat: Jorrit Ramaker heeft zich aangemeld. Peter stelt zich daardoor 
niet herkiesbaar. Er is afgesproken dat Peter penningmeester blijft tot 30 juni 2023 om het 
lopende boekjaar af te maken. Jorrit neemt het dan over en is vanaf 30 juni 2023 voor 3 jaar 
penningmeester. Daarnaast komt Jorrit per direct in het bestuur als algemeen bestuurslid. 
De ALV gaat hiermee akkoord. 

• Statutair aftredend is algemeen bestuurslid, Harold Nagel. Hij stelt zich ter vergadering voor 
3 jaar herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten. De ALV stemt ermee in dat Harold voor 3 jaar algemeen 
bestuurslid blijft. 

2.2 Statuten KV Rood-Wit 
Sinds 1 juli 2021 is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van kracht. In 
verband met deze WBTR is het noodzakelijk om onze huidige statuten hierop aan te passen. 
Het KNKV heeft hiervoor voorbeeld statuten opgesteld die wij als bestuur hebben laten 
aanpassen naar statuten voor onze vereniging. De gewijzigde statuten zijn bij het 
secretariaat op te vragen. 
Belangrijkste wijzigingen: 

• Er is geen minimum aantal stemgerechtigde leden meer nodig om een rechtsgeldige ALV 
te kunnen houden. 

• Leden vanaf 18 jaar kunnen van maximaal 2 andere leden een schriftelijke volmacht 
krijgen om te stemmen. 

• Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van buitengewone leden (kinderen die op 1 
juli nog geen 15 jaar zijn) kunnen voor elk van die kinderen 1 stem uitbrengen (tot nu toe 
was dat 1 stem per gezin). 

Vanuit de ALV wordt ook nog de volgende wijziging in de statuten genoemd: Er is 1/5 van het 
aantal stemgerechtigde leden nodig voor een statutenwijziging maw er zijn minder stemmen 
nodig om de statuten in de toekomst te kunnen wijzigen. 

2.3 Huishoudelijk reglement 
In verband met de gewijzigde statuten is het huishoudelijk reglement hier ook op aangepast. 
Het gewijzigde huishoudelijk reglement is bij het secretariaat op te vragen. 



 
 
 

2.4 Stemmen 

• Benoeming stemcommissie, conform huishoudelijk regelement. 
Stemcommissie: Sjaak Pauw, José van der Plas, Harry Nagel 

• Stemming met gesloten stembriefjes 
1. Tekst stembriefje: Ik stem in met de aangepaste statuten zoals deze vanavond zijn 

toegelicht en bij het secretariaat ter inzage waren op te vragen en ik verleen het bestuur 
mandaat om de gewijzigde statuten in te voeren. 

2. Tekst stembriefje: Ik stem in met het  aangepaste huishoudelijk regelement zoals deze 
vanavond zijn toegelicht en bij het secretariaat ter inzage waren op te vragen en ik 
verleen het bestuur mandaat om het gewijzigde huishoudelijk regelement in te voeren. 

• Telling door stemcommissie 

• Uitslag stemming 
- Statuten: 87 stemmen waarvan 85 geldige stemmen en 2 ongeldig. 

Uitslag: 75x ja en 10x nee waarmee de ALV akkoord gaat met de gewijzigde statuten. 
- HR: 87 stemmen waarvan 84 geldig en 3 ongeldig. 

Uitslag: 72x ja, 12x nee waarmee de ALV akkoord gaat met het gewijzigde HR. 
Het bestuur dankt iedereen voor het uitbrengen van de stemmen en het vertrouwen in het 
bestuur om de statuten en HR op deze manier te mogen aanpassen. Binnenkort zullen de 
statuten door de notaris worden getekend. De statuten en HR zullen op de website achter 
het gesloten gedeelte worden geplaatst. 

 
3. Financiën 

3.1 Verslag kascontrolecommissie 
Ria van Boven en Eric Schoonhoven: Aantal posten bekeken en akkoord bevonden. De 
kascontrolecommissie geeft het advies aan de leden om de jaarrekening goed te keuren en 
het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2021. De ALV gaat akkoord. 

3.2 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Ria van Boven blijft zitten en Eric Schoonhoven heeft zichzelf weer herkiesbaar gesteld, 
Herman Krooneman is als nieuw reserve lid benoemd. De ALV gaat hiermee akkoord. 

3.3 Jaarrekening 2021 
We hebben een positief saldo. 2021 is nog een coronajaar waardoor we geen zaaluitgaven 
hebben gehad en minder kosten voor de KNKV maar wel contributie hebben ontvangen. 
Omdat het tot op heden niet gelukt is om een sponsor voor nieuwe trainingspakken te vinden 
en deze wel moeten worden vervangen, stelt het bestuur voor om het positieve saldo van 
7500 euro te gebruiken voor nieuwe trainingspakken. De ALV gaat akkoord. Gevolg daarvan 
is dat we, met aftrek van de kosten voor de trainingspakken, 200 euro in de plus eindigen. 

3.4 Begroting 2022/2023 
Normaalgesproken liep het boekjaar van januari t/m december maar omdat het praktischer is 
om deze gelijk te laten lopen met het seizoen (denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor de 
trainer), wordt het boekjaar aangepast en loopt van juli t/m juni. In verband met deze overgang 
hebben wij nu een boekjaar van anderhalf jaar, lopende van januari 2022 t/m juni 2023. 
Er is weer een sluitende begroting gemaakt. Begroting wordt vastgesteld. 

3.5 Vaststelling contributie 2022 (gaat in op 1 juli 2022) 
De begroting is vastgesteld op gelijkblijvende contributie. Voorstel aan de vergadering is om 
de contributie gelijk te houden om zo de instap voor nieuwe leden zo makkelijk mogelijk te 
maken. De ALV gaat akkoord. 

 
4. Huldigingen en andere ledenzaken 

 

• Huldigingen: 
10 jaar lid: Jolissa Vlieger, Nikki Dokter, Jorik vd Broek, Peter vd Plas, Maike Doornwaard, 
Anita Kevelam, Anna Kwakkel, Milan van ’t Ende, Ruben vd Rozenberg en Benjamin 
Hoogland. 
15 jaar lid: Jiska van Boven, Pepijn Smit, Janick Hoogland 
25 jaar lid: Iris ten Hove 
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• De plaquette wordt dit jaar uitgereikt aan Ruben en Gideon van Bekkum 
Gedichtje voor op de plaquette: 
Externe wedstrijden fluiten dat is jullie job 
en Rood-Wit strijkt daar de inkomsten van op. 
Ruben en Gideon staan altijd als scheidsrechter klaar. 
Daarom is de plaquette voor jullie dit jaar. 

• We willen de NAC en de FAC weer nieuw leven inblazen nadat deze commissies door corona 
logischerwijs niet actief waren. Wij zoeken mensen voor deze commissies en het bestuur 
roept de leden op zich hiervoor aan te melden. 

- De FAC zorgt voor financiële ondersteuning: verlotingen, acties voor langs de deuren 
etc. om de vereniging wat meer financiële armslag te geven. 

- De NAC zorgt voor feestjes en activiteiten. 

• We willen een beheergroep opstellen. Dit is voornamelijk voor het afsluiten van de ET-hal op 
de vrijdagavond. Op dit moment doet Harry Nagel dat meestal. We zoeken mensen die dit 
samen met Harry zouden willen oppakken zodat niet 1 iemand daar wekelijks verantwoordelijk 
voor is. 

• Ook zouden we dit jaar weer een kamp willen organiseren. Heb je zin om te helpen met de 
organisatie: geef je op voor de kampcommissie! Kamp is in het eerste weekend van juli 2023. 

• Materiaalgebruik: wees zuinig op het materiaal. Het is geld van ons allemaal. Laten we hier 
met elkaar op letten. 

• Afval: ook graag opruimen met z’n allen. Spreek elkaar er ook op aan. 

• Bestuurskamer: veel teams gebruiken de bestuurskamer om de wedstrijd te bespreken. Het 
bestuur stelt dat de selectie gebruik mag maken van de bestuurskamer maar de andere teams 
kunnen gebruik maken van de kleedkamers. We gaan hiervoor whiteboards ophangen in de 
kleedkamers. Reden hiervoor is dat er vaak veel zand in de bestuurskamer ligt en de tafel ook 
vies is. 

 
5. Rondvraag 

José: We hebben een mooie kantine maar de buitenspullen staan ook nog steeds binnen. Er zou 
een opslag komen daarvoor. Wat is de status daarvan? 
Bestuur: Het materiaal hiervoor is inmiddels aanwezig en de plek is goedgekeurd door de 
gemeente. De opslag zal voor het zaalseizoen geregeld zijn. Tevens wordt er binnen en buiten 
ruimte gemaakt voor banners en vlaggen. 
 
Diana: De kantinecommissie kan ook nog steeds mensen gebruiken. Verzoek om ook hiervoor 
aan te melden. 
 
Timo: Op de Brink hadden we een zitje met relaxte banken. Kunnen we dat in deze kantine ook 
weer krijgen? 
Bestuur: Dit punt zullen we bespreken. 
 
Guido: Verzoek om de bestuurskamer ook te gebruiken voor jeugdteams. Als je hoger wilt spelen, 
maak dan beter gebruik van de mogelijkheden die je hebt om dit te faciliteren in plaats van dit te 
beperken. 
Bestuur: Dit punt zullen we ook nog eens bespreken. 
 
Harry: Namens de leden dank aan het bestuur dat ze Rood-Wit door weer een coronajaar 
hebben geholpen. 
 

6. Sluiting 


