
7 oktober 2022 - Jaarvergadering RKEDO 

1. Opening 
Marien opent de vergadering. Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor iedereen die ons 

ontvallen is. 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 8 oktober 2021 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

3.1 Verslag kascontrole 

Afgelopen maandag is de kascontrole gedaan door Jos Koppes en Rik Bol. 

3.2 berichten van afwezigheid 

Drie bestuursleden hebben zich afgemeld voor de vergadering: 

Remon Koning (vakantie Libanon), Erik Reus (operatie) Marlinda Feld (Corona) 

En daarnaast hebben zich 9 leden afgemeld. 

 

4. Terug-en vooruitblik seizoen 2021-2022 en 2022-2023 

Jaaroverzicht seizoen 2021-2022 door Marien: 

Er wordt een open dag voor de jeugd gehouden, wat lekker wat reacties oplevert. 

De omroepcabine wordt omgedoopt in Maria cabine, ter ere aan de “oud omroepster” 

Maria Brix. 

RK EDO doet mee met de Jeugd Sport Plan en krijgt een 4-tal reacties van jeugdleden om 

mee te trainen. 

De meiden van O11 jaar zijn aanwezig zijn bij de dameswedstrijd Ajax – Heerenveen en 

mogen met de speelsters het veld oplopen. 

Betaald voetbalscheidsrechter Sander van der Eijk komt op bezoek bij RK EDO en geeft een 

headset-clinic aan 4 jeugdscheidsrechters. 

De alarminstallatie binnen is aangepast en vernieuwd. 

Heren 1 wint de 1e periode na de wedstrijd tegen Sporting Andijk door een overwinning met 

7-0. 6 x winst en 1 x gelijk brengt de 1e periode binnen in de coronatijd. De wedstrijd werd 

opgenomen en gestreamd door Patrick Rus en Saskia Brunott zodat het thuisfront kon 

meegenieten. 

De derby’s tegen Berkhout, Kwiek’78 en St George werden druk bezocht en dankzij dames 4 

en begeleiding zijn het zeer geslaagde en gezellige middagen en avonden. 

In de 1e reeks wedstrijden werden de meiden O11 jaar en de jongens O19.2 kampioen. 



De sponsorcontracten van Pak De Zon en JST Bouwbedrijf worden ondertekend. 

De Albert Heijn spaaractie levert een € 950,00 op en de Rabo Clubsupportactie levert RK 

EDO dankzij de ledenstemmen € 1.550,00 op. De Grote Club actie levert een recordbedrag 

van € 4.264,56 op. 

Vanaf 14 november mocht er geen publiek meer bij de wedstrijden vanwege corona. 

Vanaf februari mocht er weer gevoetbald worden met publiek en dat was weer een genot 

om met elkaar op het complex te zijn. 

 VV Alkmaar heeft met vv RK EDO een samenwerkingsovereenkomst gesloten en gaf een 

Talenten dag en daar zijn veel meisjes van de -11 van RK EDO bij, voor 2 meisjes was er een 

vervolguitnodiging. 

Op de supersponsorzondag voorafgaand aan de wedstrijd tegen St George werden er 5 

sponsorcontracten getekend: Bloemen bij Mieke, Nedflex, Wender Mediation, CZ montage, 

Zicht Bouwbedrijf. 

Op 1 april 2022 werd de finaleavond van editie 2020 van Het Beste Team Van gehouden, 

winnaar is geworden RK EDO 4. 

De Villa Groet sportdag werd gehouden en was weer een groot succes met een mooi 

ochtend- en middagprogramma. 

De meisjes O11 jaar en de jongens O11 jaar worden voorjaarskampioen. 

De Gemeenschapsveiling die in november gehouden werd, heeft € 2.230,00 opgebracht wat 

door 6 verenigingen wordt gedeeld minus kosten. De corona en de digitale veiling zorgden 

ervoor dat het geen succes werd.  

Met vv Victoria O is contact gezocht om samen de gemeente Koggenland te informeren over 

de slechte staat van het A-veld. De velden zijn daarna gekeurd door een derde partij en ze 

zijn weer goedgekeurd. 

In de Week van de Veiligheid werd extra aandacht besteed aan EHBO en Reanimatie. Op 3 

avonden werden de aanwezigen geïnformeerd door Ruben Hoedeman, van R.E.D.T. over de 

diverse zaken. 

De vaatwasser in de keuken heeft het begeven en is vervangen door een nieuw exemplaar. 

De cv-installatie heeft het ook begeven en na rijp beraad, werd er gekozen voor een 

warmtepomp welke in de zomerstop geïnstalleerd zou worden, zodat RK EDO gasvrij wordt.  

En er is een nieuwe wasmachine gekocht aangezien naast heren 1 ook de kleding van dames 

1 gewassen wordt op de club. 

De Club van 100 heeft voor het schoonmaken van de kantine en de kleedkamers een nieuwe 

schrobmachine gekocht voor de voetbalvereniging. 



De Club van 100 heeft ook weer een mooie activiteit georganiseerd voor haar leden, met 

een bezoek aan de Alstroemeria kwekerij van Siem Knol en Rene Feld, waar een 40-tal leden 

en sponsors aan meededen. 

Op zondag 29 mei werd jongens. O17.2 kampioen en op die dag werd ook heren 1 

kampioen. In seizoen 1956 – 1957 ging heren 1 van Klasse 4 B naar de 3e Klasse en nu dus 

weer, een 65 jaar later. Het werd na de wedstrijd een schitterend feest waar nog lang over 

nagepraat zal worden.  

Het Barktoernooi met bijna 1000 jeugdvoetballers is weer prima verlopen met schitterend 

weer, waarbij het organisatiecomité, Patricia Jonk, Greta van der Heijden, Karin van Langen 

en Jean Paul Feld het nieuwe organisatiecomité o.l.v. JP alvast heeft ingewerkt. 

Op 15 juni kreeg RK EDO uit handen van ARAG en namens de KNVB de ARAG Fairplay-

certificering uitgereikt, een prima resultaat van de scheidsrechterscommissie met als 

belangrijke inspirator Bob Harmse. 

De kampioensreceptie voor heren 1 op 16 juni was gezellig, maar werd niet druk bezocht 

door toeschouwers. 

Het Fred Faydherbe Koggetoernooi gehouden bij vv St George is gewonnen door vv RK EDO. 

De Clubvoetbaldagen waren wederom een groot succes, de 8e editie was binnen no-time 

uitverkocht en met 97 kinderen en een groep van 17 enthousiaste jonge trainers, werd er 

weer een mooi voetbalkamp gehouden o.l.v. Remon Koning. 

 

Vooruitblik seizoen 2022-2023 door Marien: 

We zien om ons heen dat alles duurder wordt en dat geldt ook voor de kosten voor RK EDO. 

Door goed op de kosten te letten, heeft het bestuur besloten om de contributie voor de 

jeugdspelers(-19jr) niet te verhogen. De contributie voor de seniorenspelers wordt iets 

verhoogd, selectieteams met € 5,00 p.p. naar € 180,00 (150,00 + 30,00 kledinggeld) en de 

lagere seniorenteams met € 50,00 per team naar € 1.350,00. Tevens zullen de kantineprijzen 

iets verhoogd worden. 

Er zijn een 31 teams ingeschreven waaronder twee 7 vs 7 teams, die op de vrijdagavond 

zullen spelen, tevens is er een Walking Football groep spelers. Er zijn een 259 jeugdleden 

wat zorgt voor voldoende teams in de diverse leeftijdsgroepen. 

De aansluiting van de warmtepomp zal ervoor zorgen, dat RK EDO een nog duurzamere 

vereniging is geworden. De energiekosten zullen hierdoor in controle zijn, is de verwachting. 

Wel een verzoek aan de spelers om niet te lang te douchen.  

Via de Clubbier organisatie zijn we overgegaan op bier van INBEV-brouwerijen, dit houdt 

onder andere in dat op de tap Hertog Jan zit.  

Er komt een Activiteitencommissie, met medewerking van diverse personen zullen er mooie 

activiteiten komen, o.a. FIFA-toernooi in december en tijdens de wedstrijden van heren 1 

tegen sc Dynamo, Grasshoppers en VVS’67 zal er een mooi programma gemaakt worden.  



Er is zorg voor de bezetting van de (vaste) kantineploegen en dan vooral voor de zondag, 

graag ondersteuning hiervoor.   

 

5. ledenopzet en aantal teams competitie 2022/2023 
Het aantal spelende leden is dit seizoen afgenomen van 468 naar 432. Niet meegenomen 

hierin zijn de mensen van walking football. 

Er is een achteruitgang te zien bij de dames. Afgelopen seizoen 4 damesteams (senioren) dit 

jaar 2 damesteams.  

 

6. Financieel verslag en begroting: 

6.1 Verslag kascommissie 

Doordat de penningmeester afwezig is, neemt Marien dit over. Erik was wel aanwezig bij de 

controle van de kascommissie afgelopen week. Rik Bol en Jos Koppes verklaren dat ze de 

financiën van RKEDO hebben gecontroleerd en hebben het verslag getekend. 

6.2 verkiezing kascommissie 

Jos Koppes is aftredend en Kees Floris is het nieuwe lid van de kascommissie. 

6.3 financieel verslag 

Ontvangsten: 

De contributie is omhooggegaan, er waren meer seniorenteams. 

De poortverloting is iets lager. Dit komt door corona.  

De opbrengst van de grote clubactie is gestegen. 

Sponsoring is extra hoog door een bonus betaald door de hoofdsponsor in verband met het 

kampioenschap heren 1. 

Door uitbereiding van De Goorn met een extra wijk- gaat er een extra wagen rijden voor oud 

papier. Voor komend seizoen zullen er 3 wagens rijden om zaterdags om de week het papier 

op te halen.  

Corona subsidie: 50% is toegeschreven aan de kantine en 50% is toegeschreven aan het 

resultaat. 

 

Kosten: 

Kosten trainers is lager dan begroot. 

Huur terreinen is een groot verschil met de begroting. De gemeente heeft korting verleend 

op de huur. 

Energie: water € 4000 begroot, € 1877 betaald (variabel contract)  



Spelmateriaal/kleding: meer dan begroot, dit betreft ballen, tassen, doelen en kleding. 

Er is hier een vraag over: begroot € 5.000 en uitgave € 18.000? Dit betreft nieuwe 

reserveshirts, deze gaan meerdere jaren mee. Sokken, kleding keepers en kleding dat op het 

eind van het seizoen weg is (niet meer in de kledingtas van het team zit). 

De eigen consumpties worden meegenomen bij de kosten van de kantine: € 6800. Hierdoor 

wordt het nettoresultaat lager. 

Onderhoud opstallen: begroot € 2.000 uitgave € 10.000. Aangekocht: vaatwasser, alarm 

laten ophangen, scherm TV, nieuwe koelkast, pin automaat kantine 

 

6.4 voorstel eventuele verhoging contributie 0-5% voor seizoen 2023-2024 

De aanwezigen gaan akkoord met een eventuele verhoging. 

7. bestuursverkiezing 
Nico Braas en Tino Takken zijn aftredend en herkiesbaar en beide heren worden herkozen. 

De voorzitter, Marien Laan, is aftredend en niet herkiesbaar. 

De kandidaten voor de functie van voorzitter zijn Bob Harmse en Max v.d. Gulik, zij willen als 

duo de functie invullen. Beide worden gekozen. 

 

7.1 Afscheid van de voorzitter - Marien Laan 
Na een 11 jaar secretaris, een 11 jaar secretaris bij de Club van 100 en een kleine 8 jaar 

voorzitter van deze mooie club te zijn geweest, vindt Marien het nu een mooi moment om te 

stoppen met het bestuurlijk werk voor de club. Hij houdt een afscheidsspeech.  

Marien krijgt een staande ovatie van de aanwezigen. 

 

Max en Bob nemen plaats in het bestuur. 

De verdeling van de taken zal zijn: 

Max gaat de interne processen doen en Bob de externe processen. 

 

8. rondvraag 
Ed Seuren vraagt hoe is het nu met het kunstgrasveld? 

Het A veld is weer goedgekeurd. Het A veld wordt nog niet vervangen 

Ed Seuren richt zicht tot Marien en bedankt hem voor zijn inzet als voorzitter.  

 

Pieter Berkhout vraagt zich af waarom dames 1 van de 3e klasse naar de 4e klasse is gegaan. 

Het was geen gemakkelijke beslissing. Voor RKEDO is het lastig om voor deze dames een 



balans te vinden voor de selectie- en recreantenvoetbal. Om dames te behouden is dit 

besloten. In de 4e klassen mag er door gewisseld worden en in de 3e klasse mag dit niet. 

 

Rinus Laan zegt dat er mensen zijn die moeite hebben om de tribune op te komen. Is het 

mogelijk dat er in het midden van de tribune een leuning wordt gemaakt? Ja, dit zal 

opgepakt worden. 

 

Kees Heemskerk wil de jongens van de gestampte podcast een pluim geven. 

En ook een pluim voor de mannen voor de her-styling van de bar van de kantine.  

 

Max bedankt Marien aan het eind van deze vergadering voor zijn inzet afgelopen jaren. 

Hij vond het een eer om met Marien in het bestuur te zitten. Marien heeft RKEDO 

maatschappelijk op de kaart gezet. 

 

Marien wordt benoemd tot erelid van de club! 

Het gezin van Marien komt binnen en felicitaties volgen. 

 

9. sluiting 
De aanwezigen werden getrakteerd op een drankje. 


