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Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina 

seizoen 2016 – 2017 

 
Maandag 18 september 2017 

56 leden aanwezig 

 

 

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda, rondvraag uitvragen 
Voorzitter Bob van Veen opent de Algemene Leden Vergadering en heet de aanwezige leden van 

harte welkom. Hij neemt de agenda door en meldt dat een nieuw agendapunt is ingebracht door 

Roland Aben over de beschikbaarheid van scheidsrechters op zondag. Dit punt wordt het nieuwe 

agendapunt 6b. Bob deelt mee dat ons dit jaar 4 oud Wilhelminianen zijn ontvallen: Sjef Princen, lid 

van verdienste met kroon,  oud sponsor Kees Didden, oud-doelman Jos Wap en ex-trainer Piet van 

Bladel. Er wordt een minuut stilte gehouden waarbij de gedachten uitgaan naar de overledenen en 

hun inzet voor RKVV Wilhelmina. De voorzitter inventariseert wie er vragen heeft voor de rondvraag.  

 

2. Notulen en actiepuntenlijst 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de concept notulen van de Algemene Leden Vergadering 2015-

2016. Deze notulen zijn nu vastgesteld en definitief.  

 

Naar aanleiding van de actiepunten: 

 Oproep op website om geen vuurwerk af te steken bij kampioenschappen: deze oproep is 

o.a. op de website en op facebook gedaan.   

 Vacatures vervullen n.a.v. nieuwe organisatiestructuur: de diverse vacatures zijn 

uitgevraagd. Het is helaas nog niet gelukt om alle vacatures te vervullen. O.a. zijn er nieuwe 

vrijwilligers gevonden voor het omroepen bij het 1e elftal, voor de inkoop en voor het maken 

van het trainingsschema. 

 Opstellen nieuw vrijwilligersbeleid: hier is het bestuur niet aan toegekomen door o.a. de 

invoering van de nieuwe organisatiestructuur en uitbouw organisatie. Het vrijwilligersbeleid 

heeft de hoogste prioriteit voor dit seizoen. Dit pakt het bestuur samen met de leden op.  

 Opstellen plan om beleid te implementeren: dit is opgepakt door René van der Linden, Luuk 

Mattheeuwsen en Marco Peperkamp. De presentatie hierover volgt later in deze ALV. 

 Oproep voor team rond 120 jarig bestaan: we vieren het 120 jarig bestaan op 8 oktober bij 

de thuiswedstrijd tegen BMC met o.a. een receptie.  

 Begroting maken voor 2 seizoenen: het bestuur heeft de ALV dit seizoen vroeger in het 

seizoen georganiseerd om tijdiger de begroting in de ALV vast te stellen. Gevolg is dat de 

begroting dit keer nog 1 seizoen beslaat. Voor de volgende ALV blijft de ambitie om een 

begroting voor 2 seizoenen te presenteren. 
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 Opnemen schema van aantreden/aftreden bestuur op agenda ALV: dit is op deze ALV 

agenda gerealiseerd.  

 Uitspraak doen over de verhouding in bestedingen t.a.v. Heren 1 en 2 en Vrouwen 1 en 2 en 

de mate van gelijktrekken daarvan: het gesprek hierover heeft plaatsgevonden tussen een 

vertegenwoordiging van de vrouwen en TC.  

 

3. Jaarverslag 
Bestuurslid Nanette Hagens presenteert het jaarverslag over het seizoen 2016-2017. Dit 

jaarverslag is gemaakt op basis van input van alle commissies van Wilhelmina. Zij benadrukt het 

grote belang van vrijwilligers voor Wilhelmina en spreekt namens het bestuur grote waardering 

en dankbaarheid uit. Daarnaast vraagt Nanette aandacht voor het afscheid van Ton van 

Litsenburg als beheerder van het clubhuis en Sjef Rijkers als wedstrijdsecretaris. Zij dankt hen 

hartelijk voor alle inzet en meldt dat zij nog in het zonnetje gezet gaan worden.  Het jaarverslag is 

op de site na te lezen.  

 

4. Beleidsplan 
Het afgelopen seizoen hebben René van der Linden, Marco Peperkamp en Luuk Mattheeuwsen 

met alle commissies, met leden, met ouders van leden en met het bestuur gesproken over de 

aanwezige beleidsplannen, beleidslijnen, ontbrekend beleid en wensen ten aanzien hiervan. Het 

resultaat is een uitgebreid beleidsplan. Dit plan was op de site al te lezen en wordt in de ALV 

gepresenteerd door René van der Linden. Hij geeft daarbij aan dat het beleidsplan een 

dynamisch document is. Gedurende de jaren zal het plan bijgesteld worden als daar aanleiding 

toe is. De ALV stemt in met het beleidsplan met de volgende opmerkingen:  

 t.a.v. de SWOT: Ad van der Geld geeft aan dat het huidige economisch klimaat kansen 

biedt voor het vinden van nieuwe sponsors. De voorzitter geeft aan dat de Reclame & 

Relatiecommissie nieuw leven wordt ingeblazen hiertoe.  

 t.a.v. paragraaf 2.3 over stemrecht: Ad van der Geld meldt dat er staat dat alle leden 

recht hebben om te stemmen. Dat klopt niet.  De voorzitter laat dit aanpassen.  

 N.a.v. accommodatie: Hans van der Leeuw vraagt naar de uitbreidingsmogelijkheden van 

onze huidige accommodatie. De voorzitter geeft aan deze vraag de aandacht heeft en 

dat het bestuur mogelijkheden ziet in samenwerking met gemeente en andere 

verenigingen.  

De voorzitter bedankt René en zijn team hartelijk voor alle inspanningen en het goede resultaat.  

 

5. Beschikbaarheid scheidsrechters op zondag  

Roland Aben heeft verzocht een agendapunt toe te voegen over de beschikbaarheid van 

scheidsrechters op zondag. Roland leest namens de seniorenteams 4, 8, 9, 10 en 11 een 

verklaring voor. Deze verklaring is op de website bij het bericht over deze notulen te lezen. 

Roland vraagt aandacht voor het tekort aan scheidsrechters op zondag en wil graag de dialoog 

daarover aangaan. Zijn verzoek namens de genoemde seniorenteams is om binnen 2 weken met 
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het bestuur in gesprek te gaan. Daarnaast stelt hij voor om, totdat er een oplossing is, 

scheidsrechters in te mogen huren via www.huureenscheidsrechter.nl. Tijdens de ALV komt een 

dialoog op gang waarbij verschillende facetten van de problematiek naar voren komen. Aan de 

orde komen o.a.: slecht gedrag in en rond het veld naar scheidsrechters waardoor 

scheidsrechters niet op zondag willen fluiten, scheidsrechtersvacatures die moeilijk gevuld 

kunnen worden, steeds minder leden die vrijwilligerswerk willen doen en de verplichting om 

selectie-elftallen van een club scheidsrechter te voorzien. Het bestuur geeft aan dat het gesprek 

tussen de verantwoordelijke bestuursleden en de seniorenteams binnen 2 weken plaats zal 

vinden. In dit gesprek zal ook gesproken worden over de tijdelijke of meer definitieve oplossing.  

(Noot: het eerste gesprek heeft op donderdag 21 september plaats gevonden). De 

scheidsrechters ontvangen op zondag 25 euro per gefloten wedstrijd. Dit bedrag is ook 

beschikbaar voor scheidsrechters die teams zelf regelen. Daarnaast zal bekend gemaakt worden 

welke richtlijnen/verplichtingen er zijn vanuit KNVB rond scheidsrechters bij wedstrijden van 

selectieteams.  

 

6. Financieel jaarverslag 
Bestuurslid Theo van Kaathoven presenteert met behulp van adviseur Ad van der Geld het 

financieel verslag over het seizoen 2016-2017.  Theo meldt dat in het vorig seizoen belangrijke 

stappen zijn gezet naar eigen budgetten per commissie met toezicht van het bestuur. Hij stelt 

Marco van Rosmalen voor als nieuwe administrateur. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor 

het penningmeesterschap. Theo bedankt o.a. Jordi Prins voor het opnieuw binnen halen van het 

Avans Introductiekamp dat weer een mooi bedrag heeft opgeleverd, het clubhuisteam voor hun 

belangrijke bijdrage aan de inkomsten en Angela Smits voor het innen van de broodnodige 

contributies. Theo geeft aan dat de gemeente ziet dat bij Wilhelmina veel leden meedoen en 

bijdragen aan het verbeteren van de club en de accommodatie. Dit zorgt ervoor dat de gemeente 

mee betaalt aan bijvoorbeeld het vernieuwen van de toiletten. Tot slot doet Theo de oproep aan 

de ALV wie voor de club de ‘bal van de wedstrijd’ wil gaan organiseren bij de wedstrijden van het 

1e elftal. De financiële cijfers zijn aangenomen en goedgekeurd. Theo en Ad worden bedankt 

voor hun inspanningen hiervoor. 

  

7. Verslag van de Kascommissie 
De Kascommissie bestond uit Henri Ekstijn, Frank van Lexmond en Jeroen de Jong. Het verslag is 

door Henri Ekstijn aan de algemene ledenvergadering voorgedragen. De kascommissie geeft aan 

dat Theo van Kaathoven en Ad van der Geld uitvoerig informatie hebben 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. Frank van Lexmond is aftredend lid van de Kascommissie en 

wordt opnieuw voor 3 jaar gekozen als lid van de Kascommissie.   

 

http://www.huureenscheidsrechter.nl/
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8. Begroting 2017-2018 
Bestuurslid Theo van Kaathoven presenteert de begroting voor het seizoen 2017-2018. Vorig 

seizoen 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. Nieuw in de 

begroting is o.a. het vragen van entree geld bij de thuiswedstrijden van het 1e seniorenelftal 

(leden hoeven geen entree geld te betalen). We trekken hiermee één lijn met de overige clubs in 

onze competitie die allemaal entree vragen. De begroting wordt goedgekeurd door de ALV. De 

begroting wordt in de nieuwe online administratietool gezet. Hiermee krijgt het bestuur meer en 

eerder inzicht in de financiële status.  Michael Coense vraagt of commissieleden hier ook naar 

hun eigen budget kunnen kijken. Dit gaat het bestuur na.  

 

9. Schema van af- en aantreden bestuursleden 

Voorzitter Bob van Veen treedt af als voorzitter en stelt zich beschikbaar om gekozen te worden 

tot bestuurslid. Bestuurslid Theo van Kaathoven is aftredend bestuurslid en stelt zich opnieuw 

beschikbaar als bestuurslid. Bij acclamatie worden Bob van Veen en Theo van Kaathoven gekozen 

tot bestuurslid.  

 

10. Kiezen nieuwe voorzitter 

René van der Linden wordt door het bestuur voorgesteld als kandidaat voor het voorzitterschap 

van RKVV Wilhelmina. Peter Groenendaal vraagt of René zichzelf verder wil voorstellen. René 

geeft meer achtergrond over hemzelf, o.a. over zijn ondernemerschap, voetbalervaring, 

scheidsrechterschap en zijn motivatie om voorzitter van Wilhelmina te worden. Op de vraag of 

René bestuurlijke contacten bezit die van nut kunnen zijn voor onze vereniging antwoord René 

bevestigend. Na de stemming blijkt dat René met een ruime meerderheid van stemmen gekozen 

is tot nieuw voorzitter van RKVV Wilhelmina. René wordt van harte gefeliciteerd door de leden.  

 

11.  Rondvraag 
Peter Willems: vraagt of RKVV Wilhelmina een rookvrije club kan worden. Hij vindt het geen 

goed voorbeeld voor de jeugd dat er bij de hoofdingang buiten volop gerookt wordt. Bob van 

Veen geeft aan dat dit verzoek wordt meegenomen in de bestuursvergadering.  

 

Ronnie Wagenaar: benadrukt n.a.v. het agendapunt over de beschikbaarheid van 

scheidsrechters dat dit geen nieuwe problematiek is. Bob van Veen bevestigt dit en geeft aan dat 

dit onderwerp direct opgepakt gaat worden.  

 

Roland Aben: vraagt of de bermen bij de sloten vaker gemaaid kunnen worden door de 

gemeente. Theo neemt deze vraag mee naar de gemeente. 
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Michael Coense: vraagt waarom we gestopt zijn met de Grote Clubactie en of we dit weer 

kunnen oppakken. Er bleek erg weinig animo bij de leden van de club om de loten te verkopen.  

Het is mogelijk om dit weer op te pakken, er moet zich dan wel iemand aanbieden om de 

uitvoering hiervan op zich te nemen.  

 

12. Afsluiting 
Bob van Veen dankt de leden voor hun aanwezigheid en hun bijdragen, wijst op het leuke 

vrijwilligersfeest op zaterdag 23 september  en sluit als aftredend voorzitter voor de laatste keer 

de vergadering af.  

 

 

 

 


