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Agenda van de 73e  Algemene Ledenvergadering (ALV) van RKSV Were Di 

Datum: maandag 9 november 2020 

Locatie: Moerenburgseweg 6 (bestuur) & digitaal (leden) 

Aanvang: 19.30 uur 

Notulist: Adnan Iskenderkaptanoglu 

Afwezig: Hans van de Ven, Maarten van Gool.   

 

1 Opening  

Mara heet iedereen welkom op deze speciale (digitale) 73e ledenvergadering via MS Teams. Mara 

legt de digitale etiquette kort uit. Er wordt meteen een minuut stilte in acht genomen voor iedereen 

die ons ontvallen is het afgelopen jaar. 

2 Ingekomen stukken  

We hebben geen ingekomen stukken ontvangen.  

3 Goedkeuring notulen 72e ALV 

De notulen worden inhoudelijk goedgekeurd door de leden en zijn bij deze definitief bevonden.  

4 Jaarverslagen bestuur & commissies  

Voorzitter:  

Als bestuur hebben we periodiek vergaderd. Belangrijke onderwerpen hierbij waren de toekomst van 

Were Di en de aanpak van de Coronacrisis. Daarnaast hebben we het veelal over ‘Zwart-Wit de 

Groenste’ gehad, net als het 75 jarig bestaan van onze club.  

Afgelopen jaar hebben we Ton Smeulders tijdens de nieuwjaarsloop gehuldigd als lid van verdienste. 

Ton is jarenlang intensief betrokken geweest bij de club, waaronder vorig jaar nog binnen selectie. 

Afgelopen jaar hebben we mascotte ‘Moertje’ mogen verwelkomen. Deze naam is verzonnen door 

een van de jeugdleden. Als het goed is hebben jullie ‘Moertje’ al veel gezien op de Moerenburgse 

velden.  

Ook dit jaar hebben we wederom een AED cursus gegeven op de club en hebben de leden die deze 

vorig jaar hebben gevolgd, een herhaalcursus gehad.  

Dit jaar hebben we ook een nieuwe hoofdsponsor van onze club weten te strikken: Orange Climate 

van William Baars. William is een oud-bestuurslid en erg betrokken bij onze club. We zijn erg blij dat 

we zijn bedrijf aan onze club hebben mogen binden.  

Wat verder nog noemenswaardig is, waren de klusjesdagen die we tijdens de corona-crisis hebben 

georganiseerd op initiatief van enkele leden.  

Secretaris:  

Als secretaris op toegezien dat we periodiek vergaderd hebben en dat alles is vastgelegd in de 

notulen. Daarnaast als secretaris vooral verantwoordelijk gedragen voor de overige senioren. Geen 

noemenswaardige dingen aangezien het seizoen niet is afgemaakt. Daarnaast ook weer een groot 

gedeelte van het jaar vrijwilligers achter de bar gehad. Dit is wederom goed bevallen en gaat een stuk 

beter dan in het eerste seizoen.   
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Jeugdvoorzitter:  

Op dit moment hebben we 360 voetballende jeugdleden verspreid over 31 teams. Joost is op dit 

moment nog de jeugdvoorzitter maar hoopt komend jaar een stapje terug te kunnen doen. Ook 

Debbie stopt als coördinator JO10-11. Het is een teleurstellend seizoen geweest omdat we het seizoen 

niet af hebben kunnen maken. JO15-1 is gestart in de hoofdklasse, verder zijn alle andere 

selectieteams gestart in minimaal de 1e klasse. Alle 2e teams zijn minimaal in de 3e klasse gestart. Ook 

in de voorjaarscompetitie zijn alle selectieteams gestart in de 1e klasse.  

In de vooruitblik voor de competitie 20-21 laat Joost weten dat alle teams nagenoeg vol zitten en dat 

er een wachtlijst is bij vrijwel alle jeugdteams.  

Joost spreekt zijn waardering uit voor de vrijwilligers die tijdens de lockdown de trainingen toch 

mogelijk hebben gemaakt. Denk hierbij aan de terreinbeheerders en de trainers en dan met name 

diegenen die de andere teams op hebben gevangen om zo door te kunnen blijven trainen.  

Enkele activiteiten geweest in de winter 2019. Zo is sinterklaas langs geweest en hebben we een 

drukbezocht mini-oliebollentoernooi kunnen organiseren. Ook liep er flink wat jeugd met de 

nieuwjaarsloop mee.  

Verdere punten van aandacht zijn de omgang met materialen, weinig ruimte op onze velden om te 

trainen en de moeizame samenwerking met FC Tilburg hierin. Daarnaast zijn we nog altijd op zoek 

naar vrijwilligers voor o.a. het wedstrijdsecretariaat, barvrijwilligers (nu vol), scheidsrechters en 

activiteitencommissie.   

Sponsorcommissie:  

Dit jaar hebben we Koen van Herel, Bas Gelderblom en Amber (social media) aan de 

sponsorcommissie toe kunnen voegen. Er is veel aandacht besteed aan het creëren van flyers en 

‘signing’ om het voor potentiële sponsoren aantrekkelijker te maken om ons te sponsoren.  

Credits gaan uit naar Koen die mede mogelijk heeft gemaakt dat we dit seizoen Orange Climate onze 

hoofdsponsor kunnen noemen. Ondertussen ook een hoop andere sponsoren weten toe te voegen 

aan onze lijst. Langzaam maar zeker lijkt er meer te gaan draaien binnen de sponsorcommissie. Het 

doel van komende periode is om het hele hoofdveld met sponsorborden te omheinen.  

In het kader van verantwoord ondernemen en de corona-crisis hebben we besloten om een aantal 

sponsoren geen facturen te sturen zoals onze horeca sponsoren (Polly, Clochard).  

De club heeft besloten dat we onze kledinglijn willen beschermen (Intersport) door teams te vragen 

hier hun voetbalkleding te kopen. Zo willen we onze clubcultuur zo goed mogelijk bewaken.  

Als laatste wil Fontys Hogeschool ons helpen met een stukje storytelling om de club goed naar voren 

te brengen. Dit willen we inzetten bij ons 75-jarig bestaan. Plus helpen de school hierbij met een kans 

op iets van ons/sport te leren.  

5 Financieel jaarverslag:  

 

Voordat Tony begint mededeling over de RaboClubKas actie. Compliment want de score is net binnen 

en zijn 50% gestegen van 1000 naar 1500 euro.  

Negatief resultaat 44.000 euro minder inkomsten gehad.  

Uitgaven: minder personeelskosten-> geen vrijwilligersvergoeding. Huiskosten zijn lager 

(energie/afval etc.) Huur van de gemeente heeft deel van de huur niet in rekening gebracht. Was 
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23000 nu 15000. Wedstrijdkosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Kosten sportbond nagenoeg gelijk. 

Minder verkopen dus minder inkopen kantinekosten.  

Vraag Koen v Herel; waarom is de KNVB niet bijgesprongen voor kosten?  De KNVB zouden mei en 

juni kwijtschelden qua kosten, maar zijn alsnog in rekening gebracht. Tony heeft de vraag uitstaan bij 

de KNVB om hier meer informatie over te geven.  

Waarom onder de streep toch positief resultaat? Heeft te maken met het feit dat we gebruik hebben 

kunnen gemaakt van de overheidsregelingen. Natuurlijk waren we ook al een tijd klaar met het 

seizoen toen we in ‘lockdown’ zitten. Helaas voor het huidige seizoen meer zorgen. Kosten blijven 

(veldhuur etc. voor huur) en weinig inkomsten doordat de kantine dicht blijft. 

Nog een vraag Koen v Herel: In hoeverre speelt de Gemeente Tilburg een rol? Zij brengen momenteel 

geen veldhuur in rekening voor de wedstrijden en voor de seniorentrainingen. Gemeente verwijst zelf 

ook door naar landelijke overheid en alle regelingen die daar zijn.  

6 Verslag kascontrole commissie  

Maykel van Dongen en Jaap Leijtens hebben samen de kascommissie gecontroleerd afgelopen 

dinsdag. Bleek dat het boekhoudprogramma in Sportlink een fout had waardoor boekingen dubbel 

zijn uitgevoerd. Ze kunnen geen definitieve jaarrekening presenteren hierdoor. De verschillen zijn 

dusdanig klein waardoor ze voorstellen om het bestuur decharge te geven voor het gevoerde 

financiële beleid.  Eventueel een buitengewoon ALV alsnog presenteren bij het tegenkomen van 

grotere onregelmatigheden.  

Ook de leden gaan akkoord met het decharge geven.  

7 Vaststelling begroting seizoen 2019-2020  

De begroting voor seizoen 2019-2020 is goedgekeurd door alle aanwezigen. 

 

8 Vaststelling contributies seizoen 2020-2021 

Voor dit seizoen geen contributieverhoging. Heeft met de coronacrisis te maken. We vinden dat de 

leden al heel coulant naar ons zijn geweest en beseffen dat we de contributie ook hard nodig hebben. 

Daarom geen verhoging voorstellen. Dit betekent dat we de contributie willen handhaven zoals deze 

nu is. Dit wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.    

9 Vaststelling kascommissie  

Vaststelling van kascommissie van komend seizoen. Maykel van Dongen is in 2017 herkozen tot de 

kascommissie. Heeft er inmiddels 3 jaar opzitten en wordt dus formeel opnieuw voorgedragen tot lid 

van de kascontrolecommissie. Dit wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.     

10 Verkiezing bestuur (Voorzitter, Penningmeester, Nieuw bestuurslid) 

Geen aftredende bestuursleden. Tony was al demissionair bestuurslid. Cees Hack is voornemens om 

de financiële stukken over te nemen. Tony gaat daarbij assisteren.  

Cees heeft zich kort voorgesteld aan de aanwezige leden. Cees heeft jarenlange bestuurlijke ervaring, 

o.a. als penningmeester bij een volleybalvereniging. De leden stemmen unaniem voor het toetreden 

van Cees Hack aan het bestuur als penningmeester.   

Pauze  
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11 Corona crisis  

Op 8 maart werden wij verzocht om ons terrein per direct te sluiten waaronder ook de kantine. Mara 

deelt complimenten uit aan iedereen die ten tijde van het sluiten van het terrein het hier ‘bewaakt’ 

hebben. Dit heeft geleid tot weinig onregelmatigheden op ons terrein. Ook complimenten aan alle 

vrijwilligers voor het heropstarten van het terrein en het voetbal.  

Daarnaast complimenten aan alle leden en ouders/verzorgers van leden. We hebben weinig tot niet 

als politieagentje hoeven te spelen i.v.m. getroffen maatregelgen. We staan nu weer voor de situatie 

dat we tot aan de winterstop geen seniorenvoetbal is. Jeugd kan wel weer aan de gang. Daarnaast 

nog een bijzonder woordje voor Guido en Martijn (2 jeugdtrainers) voor het organiseren van het 

zaterdagmiddag programma ten tijde van de crisis. Zij organiseren elke zaterdag een leuk 

programma voor de jeugd om ze bezig te houden.  

Verder als bestuur hebben we veel aandacht besteed aan corona en veel spoed overleggen gehad. 

Door het ad hoc vergaderen is de communicatie niet altijd goed gegaan vanuit onze kans en zijn we 

mogelijk tekortgekomen op sommige vlakken. Hier leren we van en gaan we in de toekomst 

verbeteren. Excuses namens het gehele bestuur.  

 

Klusactie: dit was een daverend succes. We willen een hele hoop mensen bedanken die erbij waren. 

We hebben een hoop klussen kunnen doen! Dit laat zien hoe goed onze leden en vrijwilligers 

verbonden zijn aan de vereniging en toont creativiteit in tijden van crisis.  

Complimenten aan Cindy Heesbeen wat ze allemaal geregeld krijgt rondom GroteClubActie. Al zo’n 

2800 loten verkocht op het moment van schrijven.  

12 Were Di 75-jarig bestaan  

Dit jaar bestaat Were Di 75 jaar en ‘still going strong’. We staan erom bekend dat we dit soort 

feestelijkheden goed vieren d.m.v. een groot feest. Helaas i.v.m. corona hebben we dit feest uit 

moeten stellen. Achter de schermen zijn we nog steeds bezig om een groot feest te organiseren. Tot 

nu toe hebben we gelukkig geen grote dingen vastgelegd die kosten met zich mee hebben 

meegebracht. Dit feest ligt nog in het verschiet en dit gaan we nog dubbel en dwars inhalen. 

13 Were Di toekomst 

We hebben als bestuur veelvuldig gesprekken gehad met de wethouder en hem onze toekomstvisie 

gepresenteerd. Wij vinden dat we moeten blijven bestaan op de plek waar we nu zitten en laten 

weten wat wij belangrijk vinden hierbij. Deze vele gesprekken hebben geleid tot de totstandkoming 

van een overeenkomst (juli 2020) waarin staat dat we nog minimaal 10 jaar mogen blijven zitten op 

deze plek. We hebben dit onlangs via de sociale kanalen met onze leden gedeeld.  

Er zitten wel enkele voorwaarden aan deze overeenkomst waaronder het feit dat we niet meer uit 

mogen breiden in capaciteit. Dit betekent geen 2e kunstgrasveld en ook qua ledenaantallen geen 

uitbreiding. Politiek (tweetal partijen) willen dat we willen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om 

te gaan verduurzamen. Daar hebben we ‘ja’ tegen gezegd, waar Hein de kartrekker is van “Zwart Wit 

de Groenste”. Acties; andere afvalverwerker waardoor we afval kunnen scheiden. Investeringen die 

we van plan waren om te doen zoals zonnepanelen zijn even uitgesteld vanwege coronacrisis.  

Vraag Koen van Herel: vorig jaar gehad over kleedkameruitbreiding voor de jeugd (keet o.i.d.)? Stand 

van zaken? Gemeente ziet dit als capaciteitsuitbreiding en faciliteert hier dus niet in. Wel hebben ze 

aangegeven het nodige onderhoud te gaan plegen aan de kleedkamers.  
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Vraag Marijn Stenvert: Gemeente gaf aan meer te gaan doen aan het hoofdveld, gaan ze dat ook 

doen? Gemeente heeft aangegeven dat ze het onderhoud waar ze afgelopen jaren in verzaakt hebben 

gaan oppakken. Komende zomerstop gaan ze groot onderhoud plegen aan ons hoofdveld. Algemeen 

bekend is dat we nu eenmaal een slechte ondergrond hebben, welke veel vocht vasthoudt. 

13 Volgende ALV 

Voorstel 4 oktober 2021. Fysiek of anders in dezelfde setting als nu.  

14 Rondvraag 

Berrie Langenhuijzen; grasmat is nooit in orde. Maarten (gemeente) verantwoordelijk voor al het gras 

van Tilburg, waaronder van Willem II. Ze hebben gegarandeerd om te gaan kijken naar de 

mogelijkheden. Kans is groot dat het grasveld ‘slecht’ blijft.  

Tony doet een laatste oproep voor het meedenken rondom de festiviteiten ‘Were Di 75 jaar’. Tevens 

oproep voor iedereen voor oud foto/krantenmateriaal en dit op te sturen naar ons zodat we dit 

evenement wat meer tot leven kunnen brengen.  

15 Sluiting  

Mara sluit de vergadering om 21:17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


