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  CONCEPT VERSLAG ALV RPC 19 DECEMBER 2022. 
  Aanwezig: +50 leden + bestuur. 
  Afwezig met afmelding: Mario van Erp, Carool Bogaarts, Arno vd Moosdijk, Jan Pruim  

en Joan Versantvoort. 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Er wordt een moment stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden beschermheer, 
Martin van Doorne. 
Daarna worden de ere-leden en leden van verdienste welkom geheten alsmede de 
sponsoren en de overige leden. 
 

2. De voorzitter stelt de agenda vast en inventariseert de rondvraag. 
- Frank Verhoeven, Ben Smits en Daan van den Heuvel hebben vragen ingediend. 
 

3. Algemene mededelingen door de voorzitter: 
- De voorzitter vraagt aandacht om de situatie betreffende vrijwilligers. De huidige club 

vrijwilligers doet veel, maar met dit ledenaantal hebben we meer vrijwillige handjes 
nodig, omdat we anders mogelijk “betaalde” krachten moeten inhuren. Er wordt een 
oproep gedaan om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren. 

- Gelukkig zijn we nu voorlopig bezig met een coronavrij seizoen. 
- De voorzitter benoemt enkele leuke activiteiten die er aan zitten te komen. 
- De voorzitter geeft aan dat per 2024 de bestuursfuncties van voorzitter en 

penningmeester (Peter Hopmans) vrijkomen. 
- Geïnteresseerden worden gevraagd om contact op te nemen leden van het huidige 

bestuur. Ook als men andere geïnteresseerden weet. 
 

4. De conceptnotulen van 2021 worden besproken en vastgesteld. 
- Geen op- aanvullingen en de notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 

5. De secretaris presenteert een jaaroverzicht met de volgende memorabele punten: 
- De vereniging heeft momenteel een ruim 1200 leden. Die zijn als volgt verdeeld. 

12 senioren teams, 3 dames teams, 1 G-team en 1 veteranenteam. Daarnaast hebben we 59 
jeugteams. Dus elk weekend worden er 75 wedstrijden gespeeld in een RPC shirt. 
Er is vooral een groei geweest bij het meisjes en damesvoetbal. 
Bij de jeugd geldt momenteel al een ledenstop, omdat we niet meer jeugdleden kunnen 
plaatsen. Bij de senioren wordt voorzichtig gekeken wat er voor het komend seizoen 
mogelijk is zodra we weten welke elftallen doorgaan. 

- Het eerste elftal is kampioen in de 3e klasse geworden onder leiding van trainer Ruud van der 
Rijt. Na de kampioenswedstrijd heeft clubicoon Joris van der Steen afscheid genomen van 
het eerste elftal en iets later is ook de succes trainer Ruud van der Rijt vertrokken naar rksv 
Nuenen, een club die op een aanzienlijk hoger niveau speelt. Kort daarna is oud international 
Jan Poortvliet benoemd als nieuwe hoofdtrainer. 

- Namens de activiteitencommissie zijn er weer meerdere initiatieven uitgevoerd, zoals het 
jeugdweekend, de paasviering, het (uitgestelde 90-jaar jubileum), het 
miniveldvoetbaltoernooi, het sinterklaasfeest en de huldiging van een aantal jubilarissen. 

- De commissie Normen & Waarden heeft dit jaar een vergelijkbaar aantal zaken behandeld 
t.o.v. vorige jaren, maar net als in de maatschappij, is het wel merkbaar dat de inhoud van 
enkele zaken complexer worden. Daarbij kan men bijvoorbeeld ook denken aan zwaardere  

-  
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- sancties vanuit de KNVB voor individuele spelers. De commissie heeft ondersteuning 
gevraagd en gekregen vanuit een gemeentelijk overkoepelend advies orgaan. 

- Vanuit het ARAG certificaat zijn er weer een aantal pupillenscheidsrechters opgeleid, die zelfs 
het jeugdjournaal hebben gehaald. Hopelijk kunnen we hier nog een poos mee vooruit  
aangezien er om diverse redenen een aantal seniorenscheidsrechters zijn afgehaakt. 
Vanwege zijn werk in het buitenland heeft ook Frans Bax als scheidsrechterscoördinator een 
stap terug moeten doen. Momenteel is er een te kort aan scheidsrechters en wordt er achter 
de schermen hard gewerkt om hier oplossingen voor te vinden.  

- De grote club actie is wederom een groot succes geworden met een totaal opbrengst die 
weer substantieel hoger was dan vorig jaar.  

- Op de valreep is bekend geworden dat ons lid Ruben van der Hoeven is verkozen als lid van 
de KNVB ledenraad in onze regio. 

- Tot slot is er weer een dringende oproep voor meer vrijwilligers. De club is te afhankelijk van 
de huidige betrokken groep vrijwilligers, maar merkt ook op dat er een lichting 
consumerende leden is, waar vast ook kwaliteiten zitten die de vereniging zouden kunnen 
verlichten. 

- De vrijwilligers die er wel zijn, zijn verdeeld over meerdere werkgroepen zoals: 

• Jeugdleiders, met “opa Aad” de Mos als prominent voorbeeld, maar de andere 
jeugdleiders en coaches verdienen minimaal evenveel lof. 

• De klusclub, die veel onderhoud aan velden en accommodatie uitvoeren 

• De fieldmanagers en de kledingclub die voor 1200 leden zorgen tijdens trainingen en 
wedstrijden en ze ook van de goede kledij voorzien. 

• De ICT club voor de hardwear en presentaties en de vrijwilligers die de website 
draaiende houden. 

• De club die de bardiensten en de keuken draaiende houden. 

• De activiteitencommissie en de commissie die het jeugdweekend draaiende houden en 
de mini-cie, die recentelijk van samenstelling gewisseld is. 

• De trainers en de jeugdcommissie die jeugdtrainers begeleiden in hun opleiding. 

• De eerder genoemde scheidsrechters, waar wat jonge aanwas zichtbaar is, maar waar 
versterking broodnodig is. 

• De wedstrijddienst die met veel vrijwilligers voor een gastvrij welkom zorgen en kleine 
praktische zaken aanpakken op wedstrijddagen. 

• De secretaris benoemt bewust geen vrijwilligers bij naam, omdat dan het risico te groot 
zou zijn om bepaalde mensen te vergeten. 

 
6. Namens de jeugdcommissie presenteert Erwin de veranderplannen m.b.t. de accommodatie 

en materialen. 
Nu we een regulier seizoen wordt gedraaid zien we enkele knelpunten. Daarvoor heeft Erwin 
een enquete uitgezet onder de jeugdleiders om tot een verbeterde aanpak te komen. 
Er komt een (kleur)systeem voor het verdelen van de goaltjes bij trainingen. 
Er is ook vraag aan meer diversiteit en grotere aantallen ballen. Daar gaat in geinvesteerd 
worden. Daarvoor zal ook de opslagruimte moeten worden aangepast. 
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Dit zal een eenmalige investering worden van meer dan € 5000,00, waar we de ALV om 
toestemming moeten vragen. De ALV stemt hiermee in. Uiteraard wordt dit, op verzoek van 
de ALV, binnen het bestuur besproken. 
Er komt een vraag van Henri Flederus over de samenstelling van de teams in aantallen. Nu 
zijn sommige teams door overmacht groter geworden dan gepland. Daar wordt komend jaar 
rekening mee gehouden. 
Jan Zweegers vraagt om duidelijke toelichting over het plaatsen en de kleurencodes van de 
goaltjes. Jan zal meegenomen worden in de uitvoering. 

 
7. De penningmeester presenteert het financieel verslag van 2021-2022. 

De financiën worden geadministreerd via het systeem van supportpunt in Eindhoven. 
- Het is wederom een seizoen geweest met beperkingen vanwege covid. 
- Daardoor is er nog steeds geen goed beeld van wat er op het sportpark financieel mogelijk is. 
- Het kampioenschap en het 90 jarig jubileum hebben voor extra kosten gezorgd. 
- Paviljoen heeft goede zaken gedaan en een financieel goed jaar gedraaid, daardoor zijn ook 

de uitgaven gegroeid 
- De inkomsten van sponsoring en adverteerders zijn ook wat gegroeid. 
- Uitgaven vrijwilligers, personeel en wedstrijdkosten (KNVB inschrijvingen, kleding) zijn wat 

gestegen. 
- Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn wat hoger dan begroot. 

Daardoor realiseren we een bescheiden winst.  
 
De kascommissie heeft alle stukken ingezien en besproken. De stukken kloppen en de 
kascommissie vraagt decharge voor het gevoerde beleid. Dat wordt door de ALV verleend. 
 

8. Voor de nieuwe kascommissie melden Vincent Roovers, Thom Smits en Leon van den Heuvel  
zich aan. 
 

9. De penningmeester presenteert de begroting voor 2022 – 2023  
- We gaan uit van een covid vrij jaar zonder beperkingen. 
- Er is met Formule Logistics een nieuwe tweede shirtsponsor gevonden. 
- Aan de hand van de gegevens van het finacieel overzicht van het vorige seizoen wordt de 

begroting voor het komend seizoen gepresenteerd. Een begroting die iets hoger ligt dan het 
resultaat van het afgelopen jaar. Sommige posten worden nu wat hoger opgevoerd i.v.m. 
onzekere energierekening en de weer volledige rekening van de gemeente voor de huur van 
de velden. 

 
Prijzen in de kantine worden door de barcommissie in overleg met het bestuur vastgesteld 
op basis van inkoopkosten. 
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10. Rondvraag: 
- Frank Verhoeven: 

• Wordt er nog iets gedaan aan het probleem van fietsen die overal verspreid staan op het 
terrein? 
We zijn hierover druk in gesprek met de gemeente.  

- Daan van den Heuvel: 

• Wat wordt er gedaan om de huidige vrijwilligers binnen de club te behouden? 
Dat is een lastige vraag omdat inderdaad de huidige vrijwilligers de handen vol hebben. 
De afgelopen jaren is er door covid  geen vrijwilligersborrel geweest, die wordt wel in ere 
hersteld. We gaan kijken hoe we het huidige vrijwilligersbestand mee kunnen nemen in 
het nieuwe beleid. 

- Ben Smits: 

• Waarom is er zo’n terugval in scheidsrechters, wat is daar de oorzaak van? 
Er zijn in de afgelopen jaren 14 scheidsrechters gestopt  De redenen zijn leeftijd, werk, 
zelf willen voetballen. Het is een landelijke trend die zich ook bij de KNVB en andere 
verenigingen voordoet. 

• Er wordt voor de jeugd veel georganiseerd, maar voor de senioren wordt er minder 
geregeld. Kan daar ook op geacteerd worden? 
Dat kan als er ook actieve inbreng vanuit de seniorenteams komt. Initiatief daarin wordt 
gewaardeerd. 

- Michiel Marks: 

• Hoever zijn de onderhandelingen over een 6e veld? 
Daar zijn we met de samen met Tivoli voor aan het strijden met de gemeente. Er komt 
waarschijnlijk een klein 6e en 7e veld voor de jeugd, waardoor andere velden minder 
worden belast. 

 
11. De voorzitter sluit de ALV om 21.20 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 


