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Concept notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina 

seizoen 2015 - 2016 
 

Woensdag 16 november 2016 

41 leden aanwezig 

 

 

1. Ingekomen stukken en inventarisatie rondvraag 
Voorzitter Bob van Veen opent de Algemene Leden Vergadering en heet de aanwezige leden van 

harte welkom. Hij neemt de agenda door en verontschuldigt zich voor de late plaatsing van de 

notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering. Hij vermeldt dat ons dit jaar geen leden zijn 

ontvallen. Hij geeft aan dat onze gedachten zijn bij overleden dierbaren van onze leden. Zoals 

mevrouw Den Brok en de heer Didden. De voorzitter inventariseert wie er vragen heeft voor de 

rondvraag.  

 

Er worden twee ingekomen stukken behandeld: 

a. Kunstgras: naar aanleiding van de commotie over gebruik van kunstgras hebben wij van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch en de KNVB brieven ontvangen met uitleg over hun standpunt 

en beleidslijn. Het bestuur volgt deze lijn. We wachten het onderzoek van het RIVM eind dit 

jaar af.  We proberen ons kunstgrasveld ook te laten testen binnen dit onderzoek. 

b. Klachten van omwonenden rond geluidsoverlast en vuurwerk: er zijn van diverse 

omwonenden klachten binnengekomen rond geluidsoverlast bij evenementen van 

Wilhelmina. Dit betreft o.a. het vrijdagavondtoernooi. Wij hebben met de wijkraad 

gesproken en daarbij besproken dat wij zoveel mogelijk rekening houden met de 

omwonenden en hen vooraf zullen informeren als er een evenement met harde muziek 

gepland is. Daarnaast vragen omwonenden om geen vuurwerk af te steken bij het vieren van 

kampioenschappen. De dieren in het dierenparkje en huisdieren raken daarvan van slag. Wij 

hebben aangegeven dat we teams vragen om geen vuurwerk af te steken bij het behalen van 

een kampioenschap. 

 

2. Notulen en actiepuntenlijst 
Naar aanleiding van de notulen van de Algemene Leden Vergadering 2015: 

 Hans van der Leeuw geeft aan dat zijn naam in de notulen verkeerd is weergegeven. 

 Daarnaast vraagt hij naar aanleiding van de notulen over de VOG of er inmiddels meer 

punten zijn waarop de VOG aangevraagd wordt. De Normen & Waarden Commissie (NWC) 

geeft aan dat alleen op artikel 84 en 85 (omgang met kinderen en omgang met 

ouderen/minder validen) een VOG voor vrijwilligers wordt aangevraagd. Dit betreft de 

regeling die er is om gratis voor vrijwilligers een VOG aan te vragen. Op de vraag of de 

geldigheid van de VOG wordt bijgehouden, beantwoordt de NWC positief.  
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 Vervolgens vraagt Hans van der Leeuw of de acte de présence van het bestuur bij 

wedstrijden van het eerste elftal is opgepakt. De voorzitter geeft aan dat er altijd een 

bestuurslid als gastheer bij de thuiswedstrijden is en dat er bij uitwedstrijden een 

vertegenwoordiger namens het bestuur aanwezig is. Hans geeft aan dat hij ook bereid is om 

als vertegenwoordiger van het bestuur op te treden.  

 Tot slot vraagt Hans naar de stand van zaken rond de Seniorencommissie. De voorzitter geeft 

aan dat dit aan de orde komt in de presentatie van Eric Abcouwer rond het organisatieplaatje 

van Wilhelmina. 

 

Naar aanleiding van de actiepunten: 

 Acte de présence: is opgepakt en in uitvoering.  

 Indeling kleedkamers en velden op zondag: is ook opgepakt en in uitvoering door Sjef 

Rijkers. Wat daarbij helpt is dat de kleedkamers opnieuw genummerd zijn.  

 Inventarisatie trainingsmiddelen per team: Er is een algemene set trainingsmaterialen 

beschikbaar. Op basis van de behoefte die de Technische Commissie (TC) aangeeft, zijn 

nieuwe materialen besteld. Er zijn op dit moment geen problemen met trainingsmaterialen. 

De voorzitter doet de oproep om hesjes en hoedjes in te leveren zodat ze voor de volgende 

trainer weer beschikbaar zijn.  

 Velden in orde voor de wedstrijden op zaterdag: dit probleem is getackeld door lichtgewicht 

goals in te zetten. Er wordt gevraagd wie verantwoordelijk is voor het in orde brengen van de 

velden: in principe is dit terreinbeheer. De terreinbeheerder kan in zijn eentje niet alles 

oppakken daarom blijft het belangrijk om samen te werken aan het in orde brengen van de 

velden. Vervolgens wordt gevraagd naar de kwaliteit van de netten: de slechte netten zijn 

inmiddels vervangen. De voorzitter roept de leden op om kleine kinderen en/of hun ouders 

aan te spreken als kleine kinderen tijdens een wedstrijd in de netten hangen of klimmen. 

Naar aanleiding van deze oproep wordt de vraag gesteld of in de zomer de netten niet uit de 

goals moeten worden gehaald. Dit gebeurt op dit moment niet door een gebrek aan 

vrijwilligers. Daarnaast blijken de netten in de zomerperiode niet vernield te worden.  

 Organisatie vrouwenafdeling: dit is belegd bij de TC. Afgelopen seizoen is meer aandacht 

voor de vrouwenafdeling ervaren. Vraag is nog of er meer mensen nodig zijn om beleid tot 

uitvoer te brengen: waar liggen hierbij de praktische en organisatorische taken.  

 Sponsors zoeken binnen de vereniging: hier is hard aan gewerkt en goed gelukt, zie 

bijvoorbeeld de kledingsponsors. Het kan natuurlijk altijd beter. De voorzitter doet dan ook 

de oproep om hierbij te helpen. Er is bijvoorbeeld nog behoefte aan nieuwe leden voor de 

Reclame en Relatie Commissie (RRC) 

 

3. Jaarverslag 
Bestuurslid Nanette Hagens presenteert het jaarverslag over het seizoen 2015-2016. Dit 

jaarverslag is gemaakt op basis van input van alle commissies van Wilhelmina. Zij benadrukt het 
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grote belang van vrijwilligers voor Wilhelmina en spreekt namens het bestuur grote waardering 

en dankbaarheid uit. Het jaarverslag is op de site na te lezen.  

Naar aanleiding van de presentatie vraagt Hans van der Leeuw of er weer een omroeper bij de 

thuiswedstrijden van het eerste elftal op zondag geregeld kan worden; in ieder geval voor het 

omroepen van de winnende lotnummers. 

 

4. Organisatie RKVV Wilhelmina 
Het afgelopen seizoen heeft Eric Abcouwer het bestuur ondersteund bij het inzichtelijk maken 

van de huidige organisatiestructuur van Wilhelmina en het bouwen aan een optimale 

organisatiestructuur. Hierbij zijn alle commissies geconsulteerd. Eric presenteert de gewenste 

organisatiestructuur en bespreekt daarbij de taken en verantwoordelijkheden. Hij geeft daarbij 

aan hoe het bestuur de portefeuille in de nieuwe structuur heeft verdeeld. De presentatie van 

Eric Abcouwer is op de site te bekijken.  

Naar aanleiding van de presentatie volgt de vraag of er nog taken/verantwoordelijkheden zijn 

waarvoor nog geen ‘poppetje’ is. Eric geeft aan dat de organisatie op veel fronten te dun is als je 

ziet hoeveel taken er moeten gebeuren. Er is vooral behoefte aan operationele mensen voor de 

dagdagelijkse zaken. Op dit moment doen sommige vrijwilligers veel te veel taken waardoor het 

voor hen niet meer leuk is. Bestuurslid Theo van Kaathoven geeft aan dat het bestuur met o.a. de 

NWC aan een nieuw vrijwilligersbeleid werkt en in gesprek is met andere organisaties die 

hiervoor al een aanpak hebben ontwikkeld (bijvoorbeeld FlikFlak). Als lid van een vereniging deel 

je de lasten en de lusten. Als iedereen iets doet dan is het zo opgelost.  

De voorzitter geeft aan dat Rene van der Linden het bestuur gaat helpen met het beleid vertalen 

naar implementatie binnen Wilhelmina.  

 

5. Financieel jaarverslag 
Ad interim penningmeester Ad van der Geld presenteert het financieel verslag over het seizoen 

2015-2016. Zijn conclusie is dat Wilhelmina een financieel gezonde vereniging is. De cijfers zijn 

aangenomen en goedgekeurd. Ad van der Geld wordt bedankt voor zijn inspanningen hiervoor. 
 

6. Verslag van de Kascommissie 
De Kascommissie bestond uit Frank van Lexmond, Rob Koster en Jeroen de Jong. Het verslag is 

door Frank Lexmond aan de algemene ledenvergadering voorgedragen. De kascommissie geeft 

aan dat Ad van der Geld uitvoerig informatie heeft verschaft en toelichting heeft gegeven. De 

kascommissie weet dat de administratie zorgvuldig is gevoerd en er goed uitziet. De commissie 

adviseert de Algemene Leden Vergadering dan ook om het bestuur decharge te verlenen voor 

het gevoerde financiële beleid. De Algemene Leden Vergadering verleent het bestuur deze 

decharge. Rob Koster is aftredend lid van de Kascommissie. Het bestuur bedankt hem. Henri 

Ekstijn biedt zich aan als nieuw lid van de Kascommissie voor de komende drie jaren.  
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7. Begroting 2016-2017 
Bestuurslid Theo van Kaathoven presenteert de begroting voor het seizoen 2016-2017. Hij geeft 

daarbij meteen aan dat hij niet de nieuwe penningmeester is. In overleg met vertrekkend ad 

interim penningmeester Ad van der Geld is een nieuwe koers ingezet en is het kasboek opnieuw 

ingedeeld. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten komen te liggen bij de commissies die de kosten 

maken. Commissies worden zelf verantwoordelijk voor hun budget en krijgen daarmee meer 

regelruimte. De bestuursleden houden daarbij toezicht op de budgets van de commissies uit hun 

portefeuille.  

Vragen van leden naar aanleiding van de begroting: 

 Blijven de personeelskosten binnen de fiscale grenzen? Ja, het betreft hier alleen een 

herschikking van posten.  

 Ten aanzien van de Vriendenloterij: weten we welke leden al gebeld zijn? Ja, dit is 

uitstekend bij gehouden door Hans Prins.  

Ten slotte adviseert Ad van der Geld om volgend seizoen meteen een begroting te maken voor 

twee seizoenen (2017-2018 en 2018-2019). 

Volgend jaar is een jubileumjaar: Wilhelmina bestaat dan 120 jaar. De voorzitter geeft aan dat 

vanuit de Communicatie Commissie (CC) al plannen zijn voor een jubileumuitgave en dat Ad van 

der Geld heeft aangeboden om een jubileumtoernooi te organiseren. Voorstel is om een klein 

team samen te stellend dat 1 integraal jubileumplan gaat maken. De voorzitter vraagt wie 

hieraan wil deelnemen. Frank van Lexmond biedt zich aan. De voorzitter meldt dat ook op de site 

nog een oproep zal komen. 

 

8.  Rondvraag 
Sjef Rijkers: geeft aan dat er nog vrijwilligers zonder VOG zijn die training geven. Voorzitter en 

NWC geven aan dat 1 december is vastgesteld als deadline voor deze vrijwilligers. Daarnaast is er 

een procedure waarbij de TC aangeeft aan de NWC dat er nieuwe trainers/leiders zijn. De NWC 

zet dan de VOG aanvraagprocedure in. Het duurt dan enkele weken eer de VOG verklaring 

afgegeven is. Daarnaast wordt de vraag gesteld hoe dit zit voor taakstraffers die bij Wilhelmina 

voor terreinbeheer worden ingezet. Hiervoor is de afspraak gemaakt dat er geen taakstraffers bij 

Wilhelmina te werk worden gesteld die een strafblad hebben waardoor zij geen VOG op gebied 

van artikel 84 en 85 (omgang met kinderen en ouderen/minder validen) krijgen. 

 

Peter van Groenendaal: complimenteert het bestuur met de gezonde vereniging en heeft 

vertrouwen in de organisatie en de structuur. Hij miste in de Algemene Leden Vergadering het 

rooster van aan- en aftreden van bestuursleden. Dit hoort volgens de statuten in de Algemene 

Leden Vergadering. De Voorzitter dankt Peter voor deze terechte aanvulling. Er zijn dit jaar geen 

aftredende bestuursleden.  

 

Ingrid Helmink: maakt de opmerking dat zij zich als vrijwilliger onvoldoende gewaardeerd voelt 

nu de kadervergoeding is afgeschaft. Kaderleden ontvangen nog een jas maar er zijn ook 
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vrijwilligers, zoals zij, die nu niets ontvangen behalve een uitnodiging voor het vrijwilligersfeest. 

Voorstel is om hier op een ander moment verder over door te praten. Daarnaast meldt zij dat zij 

vindt dat de Vrouwen selectie ook qua wedstrijdpremies gelijk moeten worden getrokken aan de 

Mannen selectie 1.  

 

Erwin Hildergenaar, trainer van Vrouwen 1, vraagt daarop aan het bestuur om te kijken naar de 

verhouding tussen de bestedingen aan Heren 1 en 2 en Vrouwen 1 en 2 en uitspraak te doen of 

dit meer gelijk getrokken kan worden.  Ten slotte vraagt Erwin naar de stand van zaken rond 

video-analyse. Erwin kan hiervoor navraag doen bij de TC. 

 

9. Afsluiting 
De Voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en sluit de vergadering af.  

 

 

 

 


