
 

 

 

Notulen ledenvergadering 23 november 2020 
 
1. Opening door voorzitter Erik Sanders 

 

Start vergaderring 20.00 uur 

Ditmaal online ledenvergadering ivm corona. Er zijn 53 aanwezigen online. 
 

 

2. Notulen 21 november 2019 zijn door de vergadering goedgekeurd 

 

3. Jaarverslag van het bestuur. 

 

Jaarverslag 2019 - 2020 

 

Het is tijd voor het jaarverslag over 2019 en 2020. Het nieuwe jasje van vorig jaar beviel goed en ook ditmaal is 

het jaarverslag dan ook niet chronologisch opgebouwd maar in thema’s. 

 

Thema 1: Start van het seizoen als normaal 

 

Na het feestjaar 2018-2019 werd de zomerstop van 2019 aangegrepen om een mooi seizoen tegemoet te gaan. 

Verschillende commissies maakten plannen voor het jaar en de selectie begon fanatiek met de voorbereiding, dit 

zou het seizoen van een kampioenschap kunnen zijn. 

 

We gingen van 6 naar 8 heren senioren teams en de vooraf gemaakte afspraken tussen de leiders werden goed 

nagekomen binnen het coachoverleg. 

 

We hadden een oefenduel tussen Borrusia Möndgengladbach vs ADO vrouwen, voetbal op het hoogste niveau 

op ons kunstgrasveld en dat was een primeur. 

 

Na een succesvolle cursus grensrechter, werden de lampen op het hoofdveld aangesloten. Wat een verademing, 

wat een goed licht. De officiële opening zal nog volgen. 

 

Bart Langenhuijzen speelde zijn 250e wedstrijd en werd door niemand minder dan Bram van Polen in het 

zonnetje gezet en zo werd het na een pietentraining en wat clubavonden tijd voor het kerstballentoernooi. De 

toernooicommissie had er wat van gemaakt door in Holleywood style te werk te gaan. We komen de 

hamburgerresten soms nog tegen in de kantine. 

 

Na de winterstop begonnen we niets vermoedend aan de 2e seizoenshelft. We vierden carnaval voor jong en oud, 

super gezellig, op zijn Rakts, je kunt het je nu haast niet voorstellen. 

 

De eerste signalen sijpelden binnen over corona, maar toch ging het bestuur met Jan van den Elzen naar 

Barcelona voor een onvergetelijk weekend. De wedstrijd was gedenkwaardig, niet vanwege het voetbal, maar 

wel vanwege het feit dat dit tot nu de laatste wedstrijd van Barcelona met publiek is geweest en natuurlijk omdat 

de sfeer super goed was. Tijdens dat weekend waren wij op afstand via beeld getuige van het pak slaag dat ons 

1e gaf aan de toenmalige nummer 2 van de competitie. Er werd nog tegen mij gezegd, in je eerste volledige jaar 

als voorzitter op deze manier een kampioenschap mee mogen maken, dat zou toch fantastisch en historisch zijn. 

 

Dit brengt me bij het volgende thema. De week erna werd corona, de nieuwe werkelijkheid. 

 

Thema 2: Corona 

 



 

 

 

Wat moeten we trots zijn op FC de Rakt en hoe wij met corona zijn omgegaan. Bestuur en kader heeft flinke 

beslissingen moeten nemen en heeft dat gedaan. We hebben op het juiste moment ingegrepen en zijn in staat 

gebleken om als club te reageren. Ik kreeg vanuit verschillende hoeken complimenten over de corona aanpak 

binnen FC de Rakt. 

 

Samen met de gemeente zijn we leidend geweest in de aanpak, waardoor wij als eerste verantwoord weer aan het 

trainen waren. Maar er gebeurde meer, onze kantine gold en geld nog steeds als voorbeeld voor hoe je het kan 

regelen. BOA’s namen foto’s, andere clubs kwamen kijken. Andre en Wilma nogmaals dank! 

 

Gelukkig vierde het clubgevoel hoogtij en zaten we niet stil. Een unieke samenwerking met voetjebal kwam van 

de grond. Grote broer UDI was dusdanig jaloers dat ze onze aanpak kopieerden. Inmiddels hebben we zelfs een 

subsidie binnen weten te halen om verdere invulling aan de samenwerking te kunnen geven. 

 

We hadden een #stayathomechallange en steunden de voedselbank. We deden een bloemetjesactie onder 

sponsoren. Ik koester goede herinneringen aan de gesprekjes aan de deur bij het rondbrengen. Verbinding ten 

top. Willem dank voor je geweldige inzet hieromtrent. 

 

Tijdens deze tijden werd de samenwerking tussen de Udense voetbalclubs geïntensiveerd en werd er gretig 

geluisterd naar onze aanpak. Verschillende andere clubs volgenden ons voorbeeld met ludieke acties. 

 

Ook op voetbalgebied zaten we niet stil. De teamindelingen werden vorm gegeven, een proces dat ieder jaar 

moeilijk en lastig is en met de corona-beperkingen nog moeilijker was vorm te geven. We boekten succes bij de 

KNVB, ons 1e dat fier aan de leiding stond in haar klasse werd gepromoveerd op basis van de resultaten. Het 

seizoen werd op de 1e plaats afgesloten en dat is uniek in de historie van FC de Rakt, nog nooit eindigde een 1e 

elftal onder KNVB vlag op de 1e plaats. Toen de regels het weer toelieten is daar nog een kleine bijeenkomst aan 

gewaagd. 

 

In de zomer hadden we een 5 tegen 5 toernooi, dat verspreid over 4 weekenden met over de 400 actieve 

voetballers een groot succes was. 

 

Thema 3: Nieuwjaarspeech 

 

Tijdens de nieuwsjaarsspeech hebben voorruit geblikt op seizoen 2020. Daarin voorspelden we dat er 

duidelijkheid kwam in park moleneind, later in deze ledenvergadering volgt de actuele status. Op 30 januari zijn 

de plannen door de raad inderdaad goedgekeurd en de eerste effecten (zie het draaien van veld 3) zijn al 

zichtbaar. 

 

Een nieuwe website werd wederom beloofd, maar dit keer ook geleverd. Hugo van Boxmeer en Michelle Soldaat 

leverden een functionele modernere website op. Die we gretig gebruikt hebben in onze communicatie rondom 

corona en waarin allerlei nieuwe rubrieken inmiddels de revue passeren. Samen met onze online strategie is FC 

de Rakt ook online niet te missen. Dat de GIFjes van de selectie inmiddels navolging in andere teams heeft 

gekregen is FC de Rakt ten voeten uit! 

 

Voor het eerst in de geschiedenis van FC de Rakt vertelden we dat we actief jeugdige voetballers zouden gaan 

werven. Doordat ons sportaccomodatie vol zou zijn, is de aanwas in de jeugd de afgelopen jaren minder geweest. 

Dit moeten we omdraaien en we moeten weer positief in het nieuws komen. Met trainers als Ryan en Sandra in 

de gelederen, onze gemoedelijke uitstraling en 

 

onze brede achterban (en dan doel ik op sponsoren, senioren en junioren) moeten we in staat zijn om nieuwe 

jeugd te binden. Iniatieven van goodybag tot samenwerking zullen worden besproken. 

 



 

 

 

Het is een mooi moment om te stellen dat we deze iniatieven weer nieuw leven in moeten blazen. Een mooi 

voorbeeld is het binnenhalen van Jordi van Boxtel als trainer voor de jeugd (al hoort dat strict genomen niet in 

dit jaarverslag thuis) 

 

Tot slot keken we uit naar het TVT, maar dat is om bekende redenen in het water gevallen 

 

Thema 4: Toekomst 

 

We blikten terug op corona en het afgelopen jaar, maar gedurende dat jaar zijn nog een aantal zaken in gang 

gezet m.b.t. de toekomst van onze club. Zo verlengden we met hoofdsponsor Nederland 81 BV. Misschien wel 

de belangrijkste verandering is dat we voor en tijdens de coronacrisis op zoek zijn gegaan naar een nieuwe 

invulling van de accomodatiezaken. Wilma heeft na 10 jaar te kennen gegeven toe te zijn aan een andere 

invulling en ik ben verheugd te kunnen melden dat wij na een langere zoektocht Theo Donkers bereid hebben 

gevonden om samen met een stevige barcommissie het stokje over te nemen. 

 

We zijn ook met de voorbereidingen van FC de Rakt 3.0 gestart en de resultaten daarvan zullen vanavond 

besproken worden. 

 

De samenwerking tussen bestuur en commissies is geïntensiveerd en heeft geresulteerd in een nieuw model 

m.b.t. de aansturing van de club. Door de coronamaatregelen is het lastig te beoordelen hoe dit aanslaat. Ik zie 

zelf de voordelen al duidelijk terugkomen. We hopen te zorgen voor empowerment bij commissievoorzitters als 

Juul van Boxtel, Michelle Soldaat, Thibo Wassenberg en een sterke verbinding en vertrouwen bij rotsen in de 

branding als Henk Vissers, Sandra Bongers, Marthijn Geurden en Rik van Duijnhoven. 

 

Ondanks de koers die we varen en de mooie elementen, wil ik toch ook een punt van zorg uitspreken. FC de 

Rakt is een club die vaart op betrokkenheid en mensen die verantwoordelikheid nemen. In deze coronatijden 

merken we dat de betrokkenheid verwaterd met allerlei gevolgen voor de club. Laten we met z’n allen de 

schouders eronder zetten en zorgen dat we sterk uit deze corona crisis komen. En ja, daar hebben we iedereen 

voor nodig! 

 

4. Bestuursverkiezing 

 

Aftredend en herkiesbaar (periode 3jaar). 

John Wijdeven 

 

Aftredend en niet herkiesbaar : 

Ron Albers 

 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Onder een virtueel applaus wordt voor een hernieuwde termijn 

van 3 jaar John Wijdeven als bestuurslid van FC de Rakt aangesteld. 

 

Ron Albers wordt in het zonnetje gezet middels een speech en ter plekke overvallen met een paar presentjes en 

een bloemetje voor Helen. Na afloop richt Ron zich nog tot de aanwezigen. 

 

We gaan werken met een dagelijks bestuur. Daarbij hebben bestuur en commissievoorzitters intensiever contact. 

 

De portefeuille van het bestuur ziet er rekening houdend met bovenstaande als volgt uit: 

 

  

 



 

 

 

 
 

 

5. Financieel jaarverslag 2017-2018 + begroting 2018-2019 

 

Teun van der Heijden licht het jaarverslag toe. FC de Rakt staat er dankzij betrokken leden en sponsoren 

financieel goed voor, ondanks de corona crisis. Om toekomstbestendig te zijn en de duurdere kosten van de 

nieuwe accomodatie te kunnen dragen hebben we dan ook besloten om de consumptie prijzen licht te verhogen.  

Daardoor komende nieuwe prijzen op koffie/thee  €1.5, muntprijs €2.- en de staffel uit de automaat is  €10  = 

5stuks, €20  = 11stuks en €50 = 29stuks. 

De financiele consequenties van de pandemie zijn nog lastig in te schatten. 

 

6. Verslag kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid 

De kascommissie heeft nog niet de gelegenheid gehad om tijdig bij elkaar te komen. Een definitief akkoord van 

de kascommissie volgt ter zijner tijd.   

 

Zoals altijd wordt er gevraagd voor nieuwe leden van de kascommissie. Ad van den Hoogen meld zich aan. 

 

7. Contributie 

De contributie blijft ongewijzigd. 

De contributie is vastgesteld op de volgende bedragen per kwartaal: 

• Pupillen   €25 (was €23) 

• Junioren   €30 (was €27) 

• Senioren   €38 (was €35) 

• Steunende leden   €10,50 (was €10,50) 

 

9. Veilige sportomgeving 

Ron Albers geeft een presentatie omtrent de veilige sportomgeving. FC de Rakt ziet het als haar taak en 

verantwoordelijkheid, in lijn met waar zij voor staat, om binnen de vereniging een veilige sportomgeving te 

realiseren en waarborgen. Een omgeving waar iedereen kan sporten en recreëren en gerespecteerd wordt om wie 

hij of zij is. (https://www.fcderakt.nl/304/fcderaktnl-beleid/) 

https://www.fcderakt.nl/304/fcderaktnl-beleid/


 

 

 

Naast de herintroductie van de vertrouwenscommissie, volgt de status van de VOG, welke een onlosmakelijk 

onderdeel van de veilige sportomgeving is. Mede dankzij Sandra Bongers en Hans van de Wetering is er 

afgelopen jaar een mijlpaal bereikt waarin alle leden die VOG-plichtig waren ook daadwerkelijk een VOG 

behaald hadden. Jaarlijks veranderd deze lijst, doordat nieuwe vrijwilligers zich melden. Van de 33 nieuwe 

vrijwilligers heeft inmiddels 5 het VOG, de rest wordt z.s.m. een VOG van verwacht. In totaal zijn er nu 124 

vrijwilligers met een VOG.  

 

10. Presentatie FC de Rakt 3.0 

 

Erik Sanders geeft uitleg over het ontstaan van FC de Rakt 3.0.. Dit ter voorbereiding op de toekomst.  

3.0. samenvattend. 

 

10.a. Wat willen we behouden? 

Sfeer en gemoedelijkheid (!!!) 

Rakt-activiteiten 

Vrijwilligersbeleid (betrokkenheid, iedereen doet iets, kennismakingsgesprekken) 

Omvang club 

Verbeterde samenwerking commissies 

Presteren met plezier 

Ieder lid telt mee, gelijkheid 

Ruimte voor initiatief 

Teams helpen elkaar 

Op z’n Rakts → op het laatst de schouders eronder en het komt goed 

 

10.b Wat willen we verbeteren? 

 

1. Vrijwilligers/bredere basis creëren 

– Meer vrijwilligers 

– Verdeling van verantwoordelijkheden 

– Vrijwillig is niet vrijblijvend (cultuur verandering) 

2. Ledenbestand uitbreiden 

– Enkel teams in knel → leden lopen weg 

– Meer meidenteams 

– 1e afspiegeling van de Rakt 

– Werving jongste jeugd 

– Behoud oudere jeugd 

3. Accommodatie puntjes op de i 

– Parkeren/douches/kleedlokalen 

 

10.c. Waar willen we komende 5jaar naar toe? 

 

3 hoofdthema’s: 

– Krachtiger: 

– Vrijwilligers in hun kracht inzetten /Kennismakingsgesprekken 

– Documenteren van activiteiten 

– Brug tussen zaterdag en zondag 

– Activiteiten 

– Meer gericht op externen (werving)  

– Activiteiten zoals nu blijven organiseren 

– Gelijkheid 



 

 

 

– Alle teams 2x in de week trainen 

– Meiden/jongens gelijk 

– Zorg voor voldoende teams per leeftijdcategorie 

– Onderscheidend van andere clubs door gelijkheid 

 

10.d. Hoe gaan we dat doen? 

 

• Social media gebruik verder inzetten voor alles (multimediaal, GIF-jes, verslag activiteiten, campagnes, 

mensen uitlichten, etc) 

• Band jeugd en senioren versterken (kruisbestuiving) 

• Senioren uitnodigen om clinics, trainingen te geven, kerstballen toernooi te begeleiden 

• Jeugd op zondag uitnodigen 

• Beloning voor werving leden/vrijwilligers 

• bv open trainingen/meidendag/clinics/Sjors sportief etc. 

• Uitstraling dat iedereen mee telt, iedereen is gelijk 

• Commissies aansporen zelf aanwas qua vrijwilligers te benaderen 

• Verantwoordelijkheden → takenpakket samenvatten, transparant in document zetten, taken 

overdraagbaar op papier 

 

 

 

 

12. Plannen Park Moleneind 

Erik en John geven een toelichting op de plannen op park Moleneind. Hoe dan ook is duidelijk dat er vertraging 

zal optreden. De voortgang in samenspraak met alle partijen gaat langzaam.  

 

11. Mededelingen bestuur 

Piet Bressers wordt een hart onder de riem gestoken, vanwege medische gronden. 

Michelle Soldaat en Martijn Franken worden vast in het zonnetje gezet vanwege de uitverkiezing tot vrijwilliger 

van het jaar van de gemeente Uden. 

Jacky van Boxtel wordt genoemd vanwege zijn 100 wedstrijden in het 1e elftal. 

Het feit dat onder impuls van Wilma van Kessel we als eerste in de gemeente Uden het predicaat goud van de 

gezonde kantine hebben ontvangen wordt nogmaals kracht bij gezet. 

 

Toevoeging na de ledenvergadering. 

 

KNVB heeft nieuwe beleid t.a.v. lidmaatschap 

Na 1 mei afmelden als lid, is het gehele jaar lidmaatschap doorbetalen. 

We komen er als FC de Rakt er dan ook niet onderuit om dit beleid ook bij FC de Rakt door te voeren. 

Bijkomend voordeel is dat er een extra motivatie is om tijdig af te melden, waardoor teamindelingen makkelijk 

te maken zijn. 

  

12. Rondvraag 

 

Mark Daris vraagt of het gezien de pandemie niet verstandig is om leden een vrijwillige bijdrage te vragen. Het 

bestuur neemt dit mee in een volgend overleg. 

 

13. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid     



 

 

 

 


