
 

 

 
 

 
 
 
 

NOTULEN 
 
 
1. Opening en mededelingen 

De ALV wordt iets voor 21 uur geopend door voorzitter Gerben van Herwijnen. 

 

Er zijn een aantal afmeldingen ontvangen; Fabian Eijkhout, Michel van Munster, Corné de Meijer, 

Patrick de Meijer, Mark van Dalen, Mark van Leeuwen, Tim Visser, Jim Pawirodikromo, Jan 

Knaap, Marco Dirven.  

 

Voor de leden die het afgelopen seizoen zijn overleden wordt een minuut stilte gehouden.  

 

2. Vaststelling notulen van de vorige ALV 

Er is een opmerking door Mary Bras over pagina 1. Hier staat Sponsor Commissie maar dit moet 

PR Commissie zijn.  

Met deze aanpassing worden de notulen van 13 april 2018 goedgekeurd door de leden. 

 

3. Jaarverslag van het bestuur 

Onderstaand het verslag van secretaris Mark van Seters.  

 

Het eerste seizoen van de voetbalvereniging RFC startte op 1 juli 2017. Op die dag zijn de officiële 

documenten bij de notaris gepasseerd en zijn Veerse Boys en Good Luck opgegaan in RFC.  

De oprichtingsvergadering op 5 juli bij Boelaars is goed bezocht en het bestuur is op deze avond door de 

leden gekozen. Van de 9 bestuursfuncties is alleen Accommodatiezaken niet ingevuld. Tevens wordt er 

tijdens de oprichtingsvergadering een kascontrole commissie van 4 personen benoemd en wordt er kort 

ingegaan op een aantal beleidsonderwerpen.  

 

Het eerste jaar van RFC kan het best omschreven worden als roerig. Een aantal zaken verloopt goed. Zoals 

het samenvoegen van de jeugdafdelingen, spelers en begeleiding vormen nieuwe teams en dat gaat op een 

enkele wanklank na probleemloos. De plaatselijke ondernemers dragen RFC een warm hart toe en een 

groot deel van de teams kan voorzien worden van lokale sponsors. We krijgen veel positieve reacties op het 

nieuwe shirt en de groene trainingspakken zie je erg veel in het Veer. 

 

Echter ontstaan er over sommige zaken discussies, zoals het gebruik van de kantines, de organisatie van 

het jeugdkamp, etc. Vanaf januari komt hier de keuze voor prestatievoetbal op zaterdag en zondag bij. De 

discussie wordt niet alleen intern gevoerd, maar ook extern en het gaat er soms fel aan toe. Dit is niet goed 

voor de reputatie van RFC. Er ontstaat tweespalt binnen de vereniging, terwijl we juist meer de verbinding 

zouden moeten zoeken.  

Veel is er al gezegd over de keuze voor prestatievoetbal. Achteraf hadden we als bestuur het keuzemoment 

niet naar voren moeten halen. Maar vanuit beide selecties, alsmede de JTC is er in het najaar op 

aangedrongen om de keuze eerder te maken omdat dit beter is voor de toekomst van de vereniging. Na 
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uitvoerig beraad zijn we hier als bestuur in meegegaan en hebben we de leden in april gevraagd om hun 

stem uit te brengen. 58% van de leden heeft gekozen voor prestatievoetbal op zaterdag. Vanwege alle 

commotie heeft het bestuur besloten om voorlopig het prestatievoetbal op zondag te blijven faciliteren.  

 

Samen met de Gemeente wordt er intensief samengewerkt om de nieuwe accommodatie voor RFC te 

realiseren. Het is een langdurig traject waar later op de ALV nog nader op ingegaan zal worden.  

 

Gedurende het seizoen zijn er enkele sportieve mijlpalen bereikt. Zowel zaterdag 1 als zondag 1 hebben 

zich, na een moeizame start van het seizoen, weten te plaatsen voor de nacompetitie. Na overwinningen op 

Olympia´60 en Groot Ammers is zaterdag 1 gepromoveerd naar de 3e klasse. Zondag 1 moest helaas zijn 

meerdere erkennen in SAB.  

Bij de jeugd zijn in het najaar de JO13-2 en JO11-1 kampioen geworden. In de voorjaarsreeks is er geen 

kampioensteam. Wel heeft de JO13-1 zich weten te plaatsen voor de finaledag van het NK en dat is een 

prestatie van formaat. De bekerwinst van de JO19-1, het vlaggenschip van de jeugd, was een mooie 

afsluiting van het seizoen. 

 

Het aantal leden is gedaald van 906 leden (peildatum 1 juli 2017) naar 881 leden (peildatum 25 oktober 

2018). Dit is een daling van 25 leden.  

De grootste daling zit bij de junioren. Het aantal pupillen is stabiel gebleven en de senioren en rustende 

leden zijn licht gedaald.  

 

In het afgelopen seizoen zijn er een aantal activiteiten georganiseerd. Zo is Sinterklaas op bezoek geweest, 

in de Kerstvakantie zijn we actief geweest in de zaal, het dart toernooi is wederom georganiseerd, we 

hebben Carnaval gevierd en aan het einde van het seizoen is een groot deel van de leden op kamp 

geweest. Ook hebben we ook diverse feestavonden gehad en natuurlijk  Das Ganz Geile Fussbalfest. Een 

aantal activiteiten is op uiteenlopende redenen niet doorgegaan. We hebben de ambitie om dat komend 

seizoen weer op te pakken.   

 

Het nieuwe vrijwilligersbeleid, waarbij ieder lid zijn steentje bijdraagt, is gestart en heeft ook al resultaat 

opgeleverd. Toch zijn er nog steeds leden die een lidmaatschap van RFC zien als een product dat je 

aanschaft en hier niets voor terug willen doen.  

Aan de andere kant mogen we trots zijn op de vele trouwe vrijwilligers die zich inzetten voor RFC. Zonder 

hen zou het niet mogelijk zijn om de vereniging draaiende te houden. Laten we ons dit met zijn allen 

realiseren en hier ook rekening mee houden! 

 

Namens het bestuur, 

Mark van Seters 

 

4. Financieel verslag seizoen 17/18  

Penningmeester Martin van der Pluijm geeft een korte samenvatting van de financiële stand van 

zaken.  

 

De financiële positie van de vereniging is in het afgelopen seizoen verbeterd. De vereniging heeft 

nagenoeg geen schulden en er is een goed Eigen Vermogen opgebouwd, wat met het oog op de 

nieuwbouw ook nodig is. SWS heeft positief gereageerd over onze financiële positie. 

 

Het resultaat over het afgelopen seizoen van € 30K is goed, gezien de aflossing en rente die we 

op moeten brengen zodra de nieuwbouw er staat.  

De top 3 van inkomsten bestaat uit contributie, kantine en sponsoring. Daarnaast hebben we het 

afgelopen seizoen een eenmalige meevaller. Van FC Utrecht is een opleidingsvergoeding 

ontvangen voor Rick Mulder, die in de jeugd actief is geweest bij zowel Veerse Boys als Good 

Luck. 



 

 

 

De uitgaven voor aanschaf van kleding, tassen, etc. zijn afgelopen seizoen relatief hoog. Er is veel 

materiaal aangeschaft voor de teams en begeleiding.  

Een andere grote kostenpost zijn de energiekosten (gas, elektra, water). Daarnaast zijn de vaste 

afdrachten aan de KNVB (contributies) en Gemeente (huur en heffingen) forse uitgaven op de 

begroting.  

 

5. Verslag van de kascommissie 

Namens de kascommissie voert Kees Pico het woord. Samen met de andere leden van de 

commissie, Henk van den Kieboom, Bianca van Vessem en Piet Damen, hebben zij de 

administratie ingezien. 

 

De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen in de administratie en stelt de ALV 

voor om het bestuur decharge te verlenen. 

 

6. Benoeming kascommissie 

Omdat Piet Damen wordt voorgedragen voor een bestuursfunctie en Bianca van Vessem haar 

lidmaatschap heeft beëindigd zijn er twee posities vacant in de kascommissie. 

 

Jip Pawirodikromo en Arthur Mars stellen zich beschikbaar en worden door de ALV benoemd tot 

lid van de kascommissie.  

 

7. Goedkeuring van de balans en resutlatenrekening 

Op basis van het financieel verslag van de penningmeester en de uitgevoerde kascontrole vraagt 

Gerben of de ALV de balans alsmede de resultatenrekening over het seizoen 17/18 goed kan 

keuren. Hier wordt mee ingestemd.  

 

8. Vaststellen van de contributie 

In het fusievoorstel is opgenomen dat de contributie periodiek verhoogd zal worden. 

Penningmeester Martin van der Pluijm stelt voor om de contributie met ingang van 1 januari 2019 

met 1,7% te verhogen.  

De contributiebedragen worden dan als volgt: 

 Senioren € 203,40 (was € 200) 

 Junioren € 142,38 (was € 140) 

 Pupillen € 122,04 (was € 120) 

 Rustend lid € 61,02 (was € 60) 

 

John van Wijk vraagt of we bij de vaststelling van contributie kijken naar andere verenigingen. 

Martin antwoordt dat uit de benchmark van SWS is gebleken dat we onder het gemiddelde zitten. 

Ten opzichte met omliggende verenigingen is onze contributie vergelijkbaar met andere tarieven. 

 

Kees Pico vraagt waarom de contributie voor rustende leden ook wordt verhoogd. Hier lijkt geen 

aanleiding voor. 

Gerben geeft aan dat verhoging voor rustende leden wordt heroverwogen. 

 

Kees Pico vraagt of de jaarlijkse indexering automatisch wordt verwerkt. 

Gerben antwoordt dat we dit altijd aan de ALV zullen voorleggen.  

 



 

 

Met uitzondering van de contributie voor rustende leden vraagt Gerben of de leden in kunnen 

stemmen met de nieuwe contributiebedragen. Hier gaan ze mee akkoord. 

 

9. Vaststellen van de begroting 

De begroting voor het nieuwe seizoen is wat voorzichtig ingestoken. De kledingkosten zullen lager 

worden, maar aan de andere kant zullen we meer onderhoudskosten krijgen vanwege de 

vertraging van de nieuwebouw. Streven is om de sponsorinkomsten verder te verhogen.  

 

Er is een positief resultaat van € 17K begroot.  

 

John van Wijk vraagt waarom er geen reservering wordt opgenomen voor de aanschaf van nieuwe 

shirts. Nu heb je het ene jaar hoge kosten en daarna 2 jaar lage kosten.  

Martin geeft aan dat het contract met de kledingleverancier 3 jaar loopt, dit is ongeveer ook de 

levensduur van de shirts. Het vormen van potjes heeft niet zijn voorkeur, een goede planning van 

inkomsten en uitgaven is een betere methode. 

 

Er zijn geen aanvullende vragen meer en de begroting wordt goedgekeurd door de ALV. 

 

10. Benoeming van bestuursleden 

Gerben geeft aan dat er in totaal vijf bestuursleden benoemd moeten worden. Volgens het schema 

van aftreden moeten Mark van Seters en Sander den Boer opnieuw benoemd worden.  

Piet Damen, die de functie van Sponsorzaken een half jaar heeft waargenomen, Dorien van Strien 

en Jaco Bras zijn de andere kandidaten die worden voorgedragen.  

Het doel is om te komen tot een evenwichtig bestuur dat op draagvlak kan rekenen van de leden.  

 

De volgende bestuursleden worden voorgedragen: 

 Mark van Seters (Secretaris incl. PR & Communicatie) 

 Sander den Boer (Accommodatiezaken) 

 Piet Damen (Sponsorzaken) 

 Jaco Bras (Nevenactiviteiten) 

 Dorien van Strien (Vrijwilligerszaken) 

 

Mary Bras vraagt waarom PR & Communicatie gecombineerd wordt met de functie van secretaris. 

Gerben geeft aan dat gebleken is dat de gecombineerde functie van Nevenactiviteiten en 

Vrijwilligerszaken erg veel tijd vergt. Hierdoor zijn een aantal activiteiten niet uitgevoerd en heeft 

het nieuwe vrijwilligersbeleid te weinig aandacht gekregen. Daarnaast is PR & Communicatie de 

laatste weken al door de secretaris waargenomen en is het een voordeel om dit binnen het DB te 

borgen.  

 

Jaco Bras wil weten waarom de aankondiging van de ALV zo laat is gecommuniceerd en waarom 

de wijziging van bestuursfuncties pas op de ALV toegelicht wordt.  

Gerben reageert dat de verplichte termijn van twee weken in acht genomen is, maar erkent dat we 

dit eerder hadden kunnen communiceren. Het opnieuw verdelen van de taken is binnen het 

bestuur besloten. 

 

Martijn Snijders vraagt wanneer er is besloten om de functies te splitsen. 

Gerben antwoordt dat dit in de vergadering van 8 oktober het bestuur heeft besloten om tot een 

andere verdeling van de taken te komen.  

 



 

 

Nick Broeders geeft aan dat hij zich gemeld heeft voor bestuurslid PR & Communicatie. 

Gerben geeft aan dat het bestuur vasthoudt aan de voorgestelde verdeling van taken en functies. 

Mark van Seters voegt toe dat, conform de statuten, het aantal bestuursfuncties bepaald wordt 

door de ALV en niet door het bestuur. De verdeling van de taken kan wel binnen het bestuur 

besloten worden.  

 

Marco Verschuren stelt voor om gelijk maar te stemmen over uitbreiding naar 10 bestuursfuncties. 

Hierop antwoordt Gerben dat dit punt niet geagendeerd is, hier kan dus geen besluit over 

genomen worden. Daarnaast is het beter om een oneven aantal bestuursleden te hebben.   

 

Naar aanleiding van de aanhoudende vragen en de communicatie die tekort is geschoten met 

betrekking tot dit agendapunt, stelt Gerben voor dat we een extra ALV uit schrijven voor dit punt.  

 

Hier wordt mee ingestemd. 

 

11. Privacy beleid 

Door Mark van Seters wordt de nieuwe AVG wetgeving toegelicht en wat voor impact dit heeft op . 

RFC. Belangrijk is dat we bij onze leden duidelijk aangeven met welk doel we de privégegevens 

vastleggen. Aan de andere kant krijgen leden meer mogelijkheden om aan te geven wat we wel en 

niet mogen doen, ook krijgen ze recht op inzage en recht op vergetelheid.  

Vrijwilligers die toegang hebben tot privégegevens moeten we erop wijzen dat ze zorgvuldig 

omgaan met de gegevens.  

Het privacybeleid wordt op de website geplaatst. Daarnaast ontvangen leden een formulier waarop 

zij aan kunnen geven dat zij akkoord gaan met het verwerken van de privégegevens. 

 

Er zijn geen vragen met betrekking tot dit onderwerp. 

 

12. Vrijwilligersbeleid 

Sander den Boer geeft een update van het vrijwilligersbeleid, waar door de ALV al in een eerder 

stadium mee is ingestemd.  

Op basis van de aanmeldingen via de website en de administratie waarin de gemaakte uren zijn 

bijgehouden is er compleet overzicht over het seizoen 17/18. Alle leden die nog niet hun uren 

gemaakt hebben, ontvangen binnenkort een brief waarin staat dat zij nog tot eind van dit jaar de 

kans krijgen om hun uren te maken. Zo niet dan zal in januari de afgesproken vrijwilligersbijdrage 

geïncasseerd worden.  

 

13. Alcoholbeleid 

Gerben vraagt aandacht voor het alcoholbeleid van de vereniging. Het zelf meenemen van alcohol 

is niet toegestaan. Daarnaast moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van 

alcoholgebruik van leden die nog geen 18 jaar zijn. Dit is niet alleen de taak van de barvrijwilliger 

of het bestuur, maar ook van leiders, ouders en andere leden. We moeten elkaar hier op aan 

kunnen spreken.   

 

14. Status nieuwbouw 

Uit de aanbesteding is gebleken dat het budget wordt overschreden. Dit zal leiden tot vertraging 

van het nieuwebouwtraject. Volgende week is er een raadsvergadering van de Gemeente en staat 

dit onderwerp op de agenda. We zullen hier als RFC inspreken.  

 



 

 

15. Rondvraag 

Er zijn 2 vragen. 

 

Arthur Mars vraagt wat er gedaan wordt met de vergoeding die binnenkomt van leden die niet 

hebben voldaan aan het vrijwilligersbeleid.  

Gerben antwoordt dat hier nog geen bestemming voor is, we hopen dat de leden zich alsnog in 

willen zetten voor de club. Een mogelijke bestemming zou de nieuwbouw kunnen zijn.   

 

Waarom wordt er geen entree geheven bij RFC; vraagt John van Wijk? 

Dit is in de 3e klasse veelal gebruikelijk antwoordt Gerben. Probleem is echter dat ons complex 

meerdere ingangen heeft. We zijn vanaf dit seizoen wel weer gestart met de loterijverkoop bij 

thuiswedstrijden van zaterdag 1. 

 

De ALV wordt om 22.45 uur afgesloten.  


