
Notulen van de 68e Algemene Ledenvergadering (ALV) van RKSV Were Di 

Datum: maandag 5 oktober 2015 
Locatie: Moerenburgseweg 6 (kantine) 
Aanvang: 19.30 
 

1. Opening 

a. De voorzitter Hans v/d Ven opent om 19.37 uur de vergadering en heet ieder van 

harte welkom. Hij vraagt 1 minuut stilte voor de naasten van de Weredianen die ons 

zijn ontvallen, en in het bijzonder Jo Ligthart. 

2. Ingekomen stukken 

a. Theo Leijtens: gesprekken NOAD, Longa, Were Di en eventuele fusie. Wordt 

besproken tijdens aanwezigheid gemeente later op de avond en valt onder punt 16 

“Were Di 2020”.  

3. Mededeling voorzitter 

a. Punten van rondvraag in notulen 67e ALV (13.10.2014) waarop bestuur antwoord 

zou verschaffen: 

i. Douches (Daan van Oudheusden). Nieuwe boiler, de problemen met de 

douches zouden nu zo goed als opgelost moeten zijn. Indien mensen last 

hebben van koude douches, gelieve door te geven aan Laure Maes, zij heeft 

contact met de gemeente over de douches.   

ii. Kunstgras (Kevin Deutekom). Problemen met kunstgras besproken met de 

gemeente.  

4. Goedkeuring notulen 67e ALV 

a. Pagina 3: Punt 14. e. Nieuwe bestuursleden. Bij Joost van Zutven, staat niet dat de 

vergadering akkoord is gegaan terwijl dit wel gebeurd is. Wordt aangepast.  

b. Pagina 4: 

i.  AED op fris cursus. Wordt opgepakt, zodra er een datum bekent is voor een 

cursus zullen wij die via website en mail delen.  

ii. Ledenstop – wederom zelfde vraag als vorig jaar. Jongens melden zich aan bij 

de overige senioren daar is geen plaats voor blijkt na een rondvraag bij de 

leiders van de overige senioren. Maar vervolgens worden er bij de 

ledenadministratie wel inschrijvingen binnen gebracht voor de overige 

senioren. Waar zit het verschil in? Willen we hier beleid in maken. Bestuur 

gaat dit meenemen in de volgende bestuursvergadering en gaat na of en hoe 

er beleid op gemaakt kan worden.  

1. Voor jeugd geldt nog steeds dat er geen ledenstop is, wel er is 

ondertussen wel een wachtlijst.  

c. Notulen 13 oktober 2014 worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.  

5. Jaarverslag Secretaris 

a. Het verslag wordt voorgelezen door secretaris, Laure Maes. Het verslag wordt op de 

website geplaatst. 

6. Jaarverslag Penningmeester 

a. Het financieel verslag wordt gepresenteerd door  Tony den Ouden. Er zijn 

exemplaren in de zaal aanwezig zodat iedereen het financieel verslag kan volgen. 



Zowel de balans alsmede de exploitatierekening wordt uitgebreid toegelicht. 

Sommige posten zijn aangepast om meer transparantie te bieden omtrent deze 

posten en te zorgen dat we deze kosten kunnen drukken indien nodig. 

i. Kort samenvattend een aantal punten die betrekking hebben op het 

resultaat van 2014 – 2015: 

1. Grotere kantine opbrengsten door extra activiteiten. 

2. Contributie inkomsten omhoog door extra senioren elftal. 

3. Sponsoring lager i.v.m. afboeking 

ii. Kort samenvattend een aantal punten die betrekking hebben op de 

begroting 2015 – 2016: 

1. Sponsoropbrengsten omhoog door actiever beleid.  

2. Eco-Tax vervalt. 

3. Extra activiteiten op peil houden. 

4. Actiever debiteuren beleid (contributies) 

Algemene ledenvergadering geschorst om 20.03 uur.  
Algemene ledenvergadering voortgezet om 21.00 uur. 
 

Pauze 21.05 uur – 21.20 uur. 
 

7. Verslag kascontrole commissie 

a. Jaap Leijtens verklaart mede namens kascommissieleden (Tom Smulders & Jaap 

Leijtens) dat het financieel jaarverslag (balans alsmede verlies & winstrekening) over 

de periode 2014 – 2015 correct door de penningmeester is weergegeven en verzoekt 

derhalve de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid.  

i. De vergadering gaat akkoord.  

8. Sponsor zaken 

a. Oproep om deze commissie te versterken met leden van de vereniging.  

b. Vragen om in vrienden/familie kring te kijken of er sponsor mogelijkheden zijn.  

9. Vaststelling begroting seizoen 2015 – 2016 

a. Voor het seizoen 2015 – 2016 wordt een sluitende begroting geprognosticeerd. 

i. De vergadering gaat akkoord.  

10. Vaststelling contributies seizoen 2016 – 2017  

a. Wordt voorgesteld om de contributie voor het jaar 2016 – 2017 te verhogen met 

€2,00 voor senioren, junioren en pupillen. Contributie voor seizoen 2016 – 2017 

wordt als volgt: 

i. Senioren: €197,00 (thans €195,00) 

ii. Junioren: €169,50 (thans €167,50) 

iii. Pupillen: €149,50 (thans €147,50) 

iv. Mini – Pupillen:  €75,00 

v. Rustende leden: €25,00 

vi. Verenigingsleden: €95,00 

b. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributie verhoging en het 

daarop vastgesteld nieuwe contributie bedrag voor het seizoen 2016 – 2017 door het 

bestuur.  



i. Berrie Langenhuijsen gaat niet akkoord.  

11. Bijzondere mededelingen 

a. Henk Hornikx, 50 jarig lid.  

Korte pauze 10 minuten. 

12. Jaarverslag jeugdcommissie 

a. Het verslag wordt voorgelezen door jeugdvoorzitter Joost van Zutven. Het verslag 

wordt op de website geplaatst. 

13. Jaarverslag activiteitencommissie 

a. Het verslag wordt voorgelezen door Teun Hamburg. Het verslag wordt op de website 

geplaatst. 

14. Verkiezing bestuur 

a. Secretaris, Laure Maes, is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich 

aanmelden voor de functie secretaris tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de 

algemene leden vergadering en gesteund door tenminste 3 leden. Aanmeldingen kan 

geschieden per mail aan: secretaris@rksvweredi.nl 

b. Algemeen bestuurslid, Jan Vugts, is aftredend en niet herkiesbaar. Jan heeft er voor 

gekozen om vroegtijdig zijn functie neer te leggen. Kandidaten kunnen zich 

aanmelden voor de functie van algemeen bestuurslid tot uiterlijk 3 dagen voor 

aanvang van de algemene leden vergadering en gesteund door tenminste 3 leden. 

Aanmeldingen kan geschieden per mail aan: secretaris@rksvweredi.nl. 

c. Nieuwe bestuursleden  

i. Dennis van Dijk, algemeen bestuurslid. 

1. De vergadering gaat akkoord. 

15. Verkiezing kascommissie 

a. Maykel  van Dongen, Jaap Leijtens, Ton Smulders & Cas Hamburg & Theo Leijtens op 

de reserve lijst.  

i. De vergadering gaat akkoord.  

16. Were Di 2020 

a. Gemeente aangesloten, algemene ledenvergadering geschorst. Tijdens de 

aanwezigheid van de gemeente kunnen de leden vragen stellen met betrekking tot 

de toekomst van Were Di en de plannen van de gemeente.  

b. Huidige stand van zaken worden besproken, en daarmee het deelnemen aan de 

werkgroepen.  

c. Er zal door het bestuur een BALV uitgeroepen worden (op korte termijn) om het 

gesprek omtrent de toekomst van Were Di voort te zetten.   

17. W.V.T.T.K.  

a. Mia Sikkes: 

i. Wedstrijd secretariaat zondag. Mia doet het wedstrijdsecretariaat op de 

zondag ochtend. Graag actief mensen benaderen om het secretariaat te 

lopen op zondag vanaf 12.00 uur.  

b. Tony: 

i. Ledenadministratie: een oproep aan alle leden die al enige jaren lid zijn van de 

vereniging om aan te geven bij het bestuur hoe lang je al lid bent. Er zijn een 
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aantal fouten opgetreden in het systeem waardoor er niet exact terug gehaald 

kan worden hoe lang iemand al lid is.   

c. Marijn van Herel: 

i. Sleutelplan? Joost van Zutven: we hebben de sleutels en excel bestanden in 

bezit. Aantal sleutels zijn al terecht en wederom uitgedeeld. Aantal sleutels 

zijn nog niet in beeld.   

d. Ton Smulders: 

i. Printer in bestuurskamer functioneert niet optimaal. Wordt naar gekeken.   

e. Harrie Verwimp: 

i. Waarom was de voorzitter op de achtergrond tijdens de aanwezigheid van 

de gemeente. Hans: ik was niet aanwezig tijdens de laatste vergaderingen 

met het HB en gemeente.  

f. Algemeen: 

i. Stok om ballen uit de sloot te halen: is het een idee om deze op te slagen in 

het ballenhok ipv aan het hek te hangen. Nu is het constant zoeken waar de 

stok is. Kan uitgeprobeerd worden, maar dan moet iedereen de stok na 

gebruik ook terug brengen naar het ballenhok.  

18. Volgende ALV vergadering 

a. Maandag 3 oktober 2016. 

19. Sluiting 

a.  Vergadering beëindigt om 23.40 uur.  

 

 


