
               

 

Notulen (digitale) Algemene ledenvergadering 29-03-2021 

 

1. Opening en 1 minuut stilte voor onze overleden leden: De voorzitter (Rick Palm) 
opent de vergadering en  geeft aan dat het voor het eerst is dat sc Rheden, digitaal, 
de Algemene leden vergadering (ALV) moet houden. Verder vraagt hij een 1 minuut 
stilte om Everd Kip te herdenken die op 25 februari is overleden en samen met zijn 
vrouw, Willy Kip, veel voor onze vereniging heeft betekend.                                                                                                                                                                
 

2. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 
 

3. Inleiding en mededelingen door de voorzitter: 

De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar. Hij spreekt zijn waardering uit voor al 
die mensen, die ondanks de beperking, die de coronamaatregelen met zich meebrengt, 
zich zo inzetten voor onze vereniging. Op de velden en daarbuiten maar ook de 
opknapbeurt van de keuken en kantine in het clubgebouw, dank daarvoor. Op een 
vraag over de beperkte aanwezigheid van het bestuur op de maandagmorgen, legt de 
voorzitter uit dat dit moeilijk is vanwege zijn werkzaamheden. Het bestuur zal echter 
kijken naar een oplossing. 

4. Vaststellen notulen van 18-09-2020. 
Notulen worden goedgekeurd. 
 

5. Actuele voetbalzaken door Laurent van den Berg (VZ TC). 
De Voorzitter T.C neemt ons mee door zijn presentatie.  In grote lijn bedankt hij alle 
vrijwilligers en met name Alma onze wedstrijdorganisator. Hij benoemt de positieve,  
negatieve en aandachtspunten van dit moment bij de technische commissie. 
 

       6.  Toelichting op de financiën door Natasja van Horssen (penningmeester) 

Onze penningmeester geeft een overzicht van de financiën ten aanzien van de 
coronamaatregelen. Ondanks dat de contributie normaal doorloopt en er hier en daar 



tegemoetkomingen zijn is er een verlies per maand. Het verlies van de kantineomzet 
hakt er flink in. De aangevraagde NOW regelingen worden door het UWV steeds 
afgekeurd. Dit komt omdat het meetmoment in Juni is. Veel voetbalverenigingen 
hebben hier last van omdat in juni nog geen activiteiten zijn. De KNVB is hiermee bezig 
en inmiddels ligt dit ook bij de politiek. Onze penningmeester is druk met verweren 
schijven en het in de gaten houden. 

               

    7.  Stand van zaken werkgroep zondag/zaterdag 

 Een van de werkgroep leden neemt ons mee door de opbrengst van de enquête,     
gesprekken met bestuur en selectiespelers . 

 De uitslag van een onlangs gehouden enquête naar de wens om met de gehele selectie 
naar de zaterdag te gaan laat zien dat een meerderheid van de ondervraagden 
voorstander is. Duidelijk werd echter ook, dat een groot aantal leden de enquête (nog) 
niet had ingevuld en er vraagtekens worden gezet bij de haalbaarheid om op korte 
termijn met twee elftallen (het 1e en 2e) op zaterdag te gaan spelen. Het gaat dan met 
name om de beschikbaarheid van kleedkamers en velden. De ledenvergadering sprak 
deze vraagtekens eveneens uit. Besloten is dan ook dat het 1e elftal en Dames 1 komend 
seizoen in ieder geval op zondag zullen blijven voetballen. De komende weken wordt 
verder geïnventariseerd in hoeverre het 2e elftal voor de zaterdagcompetitie van 
komend seizoen wel kan worden ingeschreven. Er volgt dan later in het jaar nog een 
enquête. 

    

8.  stand van zaken werkgroep beloning en vrijwilligers 

Een van de werkgroep leden legt uit dat er al jarenlang om duidelijkheid wordt gevraagd 
inzake belonen van vrijwilligers. De werkgroep heeft hiervoor de grote lijn al staan. De 
vrijwilligersuren van 9 uur blijven staan en vallen hierbuiten. Dit gaat om waarderen van 
vrijwilligers en daar transparant in zijn. Wet en regelgeving zijn hier leidend in. Het gaat 
niet altijd om geld maar ook om een  vrijwilligersavond, BBQ, consumptiebonnen of 
trainingskleding. Er zal een oproep naar de leden gaan of zij hun expertise anders zoals 
nu gevraagd wordt willen en kunnen inzetten voor onze vereniging. De werkgroep werkt 
alles verder uit. Op de vraag van waaruit dit alles bekostigd gaat worden, antwoord de 
penningmeester, vanuit de afkoop vrijwilligers en zal zij dit meenemen in de begroting. 

 

 

 



9.  behandeling van te voren ingezonden vragen/rondvraag 

           De volgende vragen worden door de leden gesteld: 

• Hek op veld 2 is kapot wie moet dit maken? 
VZ antwoord dat dit veelvuldig bij de gemeente onder de aandacht is gebracht.  

• Er ligt veel afval op het kunstgrasveld, op maandagmorgen gaat veel tijd verloren om  
dit op te ruimen. Kan hier wat aan gedaan worden? 
De afspraak uit het verleden is dat het kunstgras voor iedereen toegankelijk moet 
zijn. Dus afsluiten kan niet. Ook blijkt dat het afval vaak afkomstig is van onze leden. 
Wat wij kunnen doen is meer onder de aandacht brengen en onze leden aanspreken 
op hun gedrag. Verder kan er bij onregelmatigheden het best een melding gemaakt 
worden bij de gemeente. 

 

  10. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering af en dankt een ieder voor zijn/haar tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag 31-03-2021 Petra Wolfert 


