
 

Notulen 

Algemene Ledenvergadering 

14 april 2022 
           

 

 

Algemene ledenvergadering 2021 (gehouden in 2022) 

Onderstaand betreft de verslaglegging van de algemene ledenvergadering 2021, die werd gehouden 

in het clubhuis van Merefeldia. Het is de 80e algemene ledenvergadering in de historie van 

Merefeldia, ditmaal bijgewoond door vier leden van het bestuur en een 50 leden. 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Henk Geraats zit de vergadering voor en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 

gepresenteerd middels een Powerpoint presentatie. Alvorens we hiermee starten, staan we stil bij 

het overlijden van Theo Greijmans en Jan Teunissen. 

 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

 

3. Mededelingen 

a. Afmeldingen 

Er zijn een 30-tal afmeldingen. 
b. Opbrengst Rabo clubactie: € 1.577,68 

 

 

4. Notulen vorige vergadering 

De ledenvergadering gaat akkoord met de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23 april 

2021 en worden tevens vastgesteld.  

 

 

5. Jaarverslagen  

 

5.1 Jaarverslag algemeen 

Het jaarverslag 2020-2021 is ter inzage op onze website gepubliceerd. Op enkele onderwerpen 

lichten we dit nader toe. Er zijn geen opmerkingen gemaakt op het jaarverslag. 

 

Frans Duits neemt de vergadering mee in het financiële jaarverslag en de begroting. 

Peter Lenders gaf een compliment aan de sponsorcommissie gezien de opbrengsten van afgelopen 

seizoen. 



 

6. Kascontrolecommissie 

Louis Boonen houdt een verhaal namens de kascontrolecommissie. Kascontrole stelt voor om 

penningmeester decharge te verlenen. De ALV heeft decharge verleend. 

 

 

7. Wet WBTR en Raad van Toezicht 

Jan van Nierop neemt de vergadering meer in deze wet. Het is noodzakelijk dat ook Merefeldia deze 

wet implimenteert in de notulen. Het tekstvoorstel is bijgevoegd om toe te voegen als bijlage bij de 

statuten van de vereniging. Er hoeft dus geen statutenwijziging plaats te vinden, maar het bestuur 

neemt de ALV hier wel graag in mee. 

Jan van Nierop geeft bij dit agendapunt ook toelichting omtrent het formeel opnemen van een Raad 

van Toezicht in de statuten. Deze raad zal bestaan uit ongeveer zes personen. Zij zullen gevraagd en 

ongevraagd advies geven aan het bestuur en zij zullen de taak van de kascontrolecommissie ook 

overnemen. Hier komt het bestuur volgende ALV op terug. ALV is hiermee akkoord. 

 

 

8. Contract derden 

Aan de vergadering wordt toestemming gevraagd om als bestuur namens de vereniging contracten 

met derden af te sluiten in het seizoen 2021-2022. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd. 

 

9. Doorgroei organisatie 

Henk Geraats geeft aan dat de diverse commissies bereid zijn om vragen te beantwoorden rondom 

de input die de diverse commissies hebben gegeven in het jaarverslag. Hier zijn geen vragen 

gekomen. 

Henk Geraats staat ook stil bij de steun die is gegeven door diverse leden, sponsoren en anderen in 

de coronajaren. Dit wordt zeer gewaardeerd. 

 

10. Sport- en recreatiezone Nederweert 

Jan van Nierop neemt de ALV kort mee in de ontwikkelingen van de sport- en recreatiezone 

Nederweert. Jan staat stil bij de voorbereidingen van het kunstgrasveld. Jan dankt de diverse 

werkgroepen die hiermee bezig zijn geweest. 

 

 

11. Corona 

Henk Geraats staat kort stil bij het afgelopen seizoen en dan met name de impact van Corona op dit 

seizoen. Er zijn steunmaatregelen aangevraagd en maatregelen getroffen om contact te beperken. 

De kantine heeft in deze periode ook niet de gewenste omzet kunnen draaien. Gelukkig lijkt het 

ergste nu voorbij. 

 

12. Jubileumcommissie 

Henk Geraats geeft aan dat er over enkele jaren ons 75-jarig jubileum te vieren valt. Henk doet de 

oproep aan de leden om zich aan te melden voor de jubileumcommissie. 

 



13. Ontwikkelingen bestuur 

Henk Geraats geeft aan dat het huidige bestuur altijd open staat voor nieuw leden en ‘vervangers’. 

Het bestuur is zeer bereid om plek te maken en zal zorgen voor een warme overdracht. Zodoende 

doet Henk Geraats het verzoek aan de leden om zich aan te melden als bestuurslid. 

 

14. Rondvraag 

André Rudolph: André vraagt aan het bestuur of zij op zoek willen gaan naar een consul. 

- Henk Geraats geeft aan dat we hier inderdaad naar op zoek zijn en dat we hier graag 

invulling aan willen geven.  

 

Maikel Hermans: Corona is achter de rug. Maikel vraagt of het mogelijk is om naast de fysieke 

aanwezigheid ook de mogelijkheid aan leden aan te bieden om digitaal de vergadering bij te wonen. 

- De voorzitter geeft aan dat dit een goede suggestie is.  

 

Louis Boonen: Wordt er ook nog wat gedaan voor de jeugd inzake een eindejaarsafsluiting? 

- Joost Scheijven geeft aan dat jeugdzaken bezig is met het organiseren van activiteiten voor 

de jeugd, dit loopt dus. 

- Frans Stockmans vraagt of er ook weer een doedag kan worden georganiseerd. 

o Dirk Pellemans geeft aan dat het voor nu kort dag is om nog wat te organiseren, 

maar dat dit voor volgend jaar wel weer mogelijk is. Dirk Driessen vult aan dat er met 

een aantal personen een aantal activiteiten is opgesteld om te organiseren. Maar 

door corona is hier geen uitvoering aan kunnen geven. 

 

Marcel Giesendorf: Heeft diverse vragen. Een van de vragen is of de fietsenstalling buiten aangepakt 

kan worden. Henk Geraats geeft aan dit mee te nemen richting de gemeente. 

Een tweede vraag is of de ingang/uitgang beter verlicht kan worden. Henk Geraats geeft aan dat dit 

een goede suggestie is en dat dit wordt opgepakt. 

De laatste vraag gaat over de consumptieprijzen van het bier. Die vindt hij te laag. Henk Geraats 

geeft aan dat het bestuur dit bewust laag heeft gehouden zodat we wat terug konden doen naar de 

leden i.v.m. corona. Dit doen wij nog tot aan de zomer en daarna zullen wij indexeren. Er is hierover 

vaak overleg met zusterverenigingen. 

- Maikel Hermans vraagt of het mogelijk is om de drankkeuze uit te breiden. Denk aan 

speciaalbieren enzovoorts. Henk geeft aan dit mee te nemen. 

- Henk Geraats geeft aan dat de munten die leden nog hebben tot en met 1 juli kunnen 

worden ingeleverd. 

 

Martien Kursten: Is het mogelijk dat er weer loodjes worden verkocht voor een fruitmand? Henk 

geeft aan te bekijken of dit nog mogelijk is. 

 

Joost Scheijven: maakt een opmerking over het kunstgrasveld en de organisatie hiervan als dit is 

gerealiseerd. Daarnaast geeft hij aan dat vanuit de jeugd er behoefte is aan meer begeleiders. Hij 

vraagt o.a. of er vanuit de selectie mensen bereid zijn om regelmatig een training te verzorgen. 

 

 



15. Sluiting 

Namens het bestuur dankt Henk Geraats alle aanwezigen en sluit als nieuwgekozen voorzitter de 

algemene ledenvergadering om 22.00 uur.  

 

Nederweert, 14 april 2022 

 

 

RKSV MEREFELDIA 

 

Kevin Bax 

secretaris 

 


