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Concept notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina 
 
Maandag 1 oktober 2018 
 
aanwezig aantal leden: ca 59 
 
 

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda, rondvraag uitvragen 
Bestuurslid Pierre Koolen opent de Algemene Leden Vergadering en heet de aanwezige 
leden van harte welkom. Hij neemt de agenda door en vraagt of er aanvullende 
agendapunten zijn. Die zijn er niet. Pierre deelt mee dat het afgelopen seizoen 4 oud 
Wilhelminianen zijn overleden: Millie Ekstijn,  Frans Burg, Robbie Meezen en Jan Mees. 
Er wordt een minuut stilte gehouden waarbij de gedachten uitgaan naar de 
overledenen en hun inzet voor RKVV Wilhelmina.  
 
2. Notulen en actiepuntenlijst 
Gevraagd naar eventuele aanpassingen op de concept notulen van de Algemene Leden 
Vergadering 2016-2017 vraagt Roland Aben om het bedrag aan te passen bij de passage 
over de scheidsrechtersvergoeding. Dit past de secretaris aan. De notulen zijn daarmee 
vastgesteld en definitief. De actiepunten uit de Algemene Leden Vergadering in 
september 2017 hebben allen opvolging gekregen. Roland Aben vraagt naar de reactie 
van de gemeente t.a.v. het beleid rond het bermen maaien. Bestuurslid Theo van 
Kaathoven antwoordt dat de gemeente het maaibeleid niet wil aanpassen.  

 
3. Jaarverslag 
Secretaris Nanette Hagens presenteert het jaarverslag over het seizoen 2017-2018. Dit 
jaarverslag is gemaakt op basis van input van alle commissies van Wilhelmina. Nanette 
laat de mooie resultaten van het afgelopen seizoen zien en zij benadrukt het grote 
belang van vrijwilligers voor Wilhelmina. Namens het bestuur spreekt zij grote 
waardering en dankbaarheid uit naar de vrijwilligers. Ook naar de vrijwilligers die 
einde van het vorig seizoen afscheid hebben genomen. Het jaarverslag is op de site na 
te lezen.  
 
4. Financieel jaarverslag 
Bestuurslid Theo van Kaathoven presenteert het financieel verslag over het seizoen 
2017-2018.  Daarbij spreekt Theo namens het bestuur dank uit aan Marco van Rosmalen 
voor het inrichten van het nieuwe boekhoudsysteem, alle uitleg en adviezen en het 
bijhouden van de administratie. Op Ad van der Geld kon het bestuur gelukkig weer 
rekenen voor hulp bij de administratie en bij het maken van het financiële verslag aan 
het einde van het afgelopen seizoen. De afgelopen jaren heeft het huidige bestuur via 
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een meerjaren plan een steeds transparanter inzicht kunnen geven in de cijfers. Onder 
andere door te werken met begrotingen, budgetten, kassasysteem en een online 
boekhoudsysteem. Kijkend naar de cijfers geeft Theo als advies mee om weer meer 
energie te stoppen in het binnenhalen van sponsorgelden en loterijgelden. Daar is nog 
veel winst te halen. Vragen van leden over het financiële verslag betreffen onder 
andere de hoogte van de personeelskosten en de wedstrijdkosten en inzicht in de 
inkomsten van het clubhuis. Theo geeft hier nader uitleg over. Personeelskosten 
worden bijvoorbeeld hoger omdat er steeds meer vrijwilligers zijn die een 
vrijwilligersvergoeding krijgen. De wedstrijdkosten vallen hoger uit door extra 
investeringen in goals en ballen als voorbereiding op nieuwe spelvormen. Door 
invoering van het kassasysteem in het clubhuis is er al meer inzicht. Dat kan nog beter 
worden als ook van de inkoopmodule gebruik wordt gemaakt. De financiële cijfers zijn 
aangenomen en goedgekeurd.  
 
5. Begroting 2018-2019 
Bestuurslid Theo van Kaathoven presenteert de concept begroting voor het seizoen 
2018-2019. Dit is een concept begroting omdat het aan het nieuwe bestuur is om de 
begroting op te stellen en aan de leden voor te leggen. Het seizoen is begonnen en er 
worden al kosten gemaakt, vandaar dat het huidige bestuur er voor heeft gekozen wel 
een concept begroting op te stellen.  
  
6. Verslag van de Kascommissie 
De Kascommissie bestond uit Henri Ekstijn en Frank van Lexmond. Het derde lid van de 
kascommissie, Jeroen de Jong, heeft onze vereniging verlaten. Het verslag is door 
Frank van Lexmond aan de algemene ledenvergadering voorgedragen. De kascommissie 
geeft aan dat Theo van Kaathoven uitvoerig informatie heeft verschaft en toelichting 
heeft gegeven. De kascommissie is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen vanaf 30 juni 2017 tot 1 juli 
2018 alsmede van het resultaat over seizoen 2017-2018. De nieuwe werkwijze van 
administreren in het online boekhoud programma geeft een uitstekend beeld van de 
financiële situatie van de club. De kascommissie geeft de aanbeveling om te zoeken 
naar een administrateur die voortborduurt op de ingeslagen weg van administreren.  De 
commissie adviseert de Algemene Leden Vergadering om het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De Algemene Leden Vergadering verleent 
het bestuur deze decharge. De kascommissie wordt hartelijk bedankt. Frank en Henri 
blijven lid van de kascommissie. Advies is om volgende weer een kascommissie van 3 
leden in te stellen.  
 

7. Kiezen nieuw bestuur en aftreden huidig bestuur 
Secretaris Nanette Hagens kijkt met de leden nog één keer terug naar de 
bestuursperiode van de afgelopen drie jaar waarbij het bestuur samen met veel 
vrijwilligers hele mooie resultaten heeft neergezet voor de club. Zij noemt een aantal 
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voorbeelden zoals het beleidsplan, de nieuwe kledinglijn, het opknappen en aanpassen 
van douches, kleedkamers en toiletten, het opknappen van het clubhuis, de aanstaande 
komst van een 2e kunstgrasveld, een nieuwe frisse huisstijl, invoering van de VOG voor 
vrijwilligers en de rookvrije vereniging. Nanette geeft aan dat het huidige bestuur trots 
is en grotendeels met plezier terugkijkt. Het huidige bestuur wenst het nieuwe bestuur 
veel plezier, wijsheid en succes.  
 
Bestuurslid Pierre Koolen herinnert aan de extra Algemene Leden Vergadering in juni 
waarbij een commissie is ingesteld om een nieuw bestuur te zoeken. Pierre geeft het 
woord aan Jorg de Bakker die namens de commissie het woord voert. De commissie 
bestaat uit: Jorg de Bakker, Daniel van der Geld, Erwin Hilgerdenaar, Peter Willems, 
Michael Coense en Berrie Bos. Jorg neemt de leden mee in het tijdpad en de 
ondernomen acties van de commissie. Hierbij heeft de commissie met veel leden en 
commissieleden gesproken. Belangrijke uitgangspunten voor nieuwe bestuursleden: 
passend bij de club, representatief, een goede motivatie en voldoende expertise.  
 
Jorg geeft aan dat er nieuw team gevonden is met als voorgestelde voorzitter: Rob 
Broers. Rob stelt zich aan de leden voor en memoreert onder andere aan zijn lange 
ervaring bij RKVV Wilhelmina (o.a. als speler van het 1e elftal) en zijn ervaring in het 
bedrijfsleven. Hij kijkt er naar uit om voor onze mooie club als bestuurder iets te 
kunnen doen. Hij wil de club en het bestuur graag leiden en coachen. Daarna worden 
de kandidaat bestuursleden voorgesteld: Ingrid Helmink (secretaris en communicatie), 
Pascal Sluijter (facilitair), Wouter van der Donk (commercie), Jill Klemans (Human 
Resources), Daniel van der Geld (algemene zaken) en Raf Tripaldelli (technische 
commissie). Er wordt nog gezocht naar kandidaten voor penningmeester en horeca.  
 
Rob meldt dat het eerste doel van het voorgestelde nieuwe bestuur is om een 100 
dagen plan te maken met acties en resultaten voor de eerste 100 dagen. Hiervan maakt 
onderdeel uit: het bestuur completeren, de begroting opstellen, de wijze van 
communiceren vaststellen en de status van de totale organisatie inventariseren. 
Daarnaast doet Rob de oproep aan de leden om te stoppen met het ‘geouwehoer’ 
binnen de club.  
 
Pierre en Rob bedanken Jorg en zijn commissie voor het mooie werk dat zij geleverd 
hebben.  
 
Bestuurslid Theo van Kaathoven vraagt vervolgens aan de leden of zij akkoord gaan met 
het benoemen van de voorgestelde bestuursleden. De leden gaan daarmee akkoord. 
Daarna vraagt Theo of de leden akkoord gaan met de benoeming van Rob Broers als 
voorzitter. Ook daarmee gaan de leden akkoord. Daarmee heeft RKVV Wilhelmina een 
nieuw bestuur! 
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Het huidige bestuur treedt hiermee af. Het nieuwe bestuur bedankt het oude bestuur 
hartelijk voor de inzet en topprestatie van de afgelopen jaren. Het oude bestuur wenst 
het nieuwe bestuur veel succes.  
 
Erevoorzitter Peter Groenendaal neemt het woord en noemt de ‘guts’ van het oude 
bestuur om de bestuursperiode na de gebeurtenissen netjes af te maken. Hij hoopt de 
oude bestuursleden nog lang aan te treffen op en rond de velden. Hij dankt de 
commissie van Jorg en is blij met het goede nieuwe team bestuursleden en blij met 
Rob Broers als voorzitter en clubman.  Peter wenst het nieuwe bestuur veel succes en 
hoopt bij de volgende ALV weer mooie resultaten en succesverhalen te horen.  
 
8.  Rondvraag 
Herman Wijnen: vraagt wie er in de adviesraad van het nieuwe bestuur komen. Dat 
zijn Peter Groenendaal, Peter Verbunt en Ad van der Geld.  
 
Henk Mees: geeft aan dat op deze historische avond het 121 jaar geleden is dat RKVV 
Wilhelmina werd opgericht als neutrale club. Onder druk van katholieken is Wilhelmina 
in 1952 katholiek geworden en is RK voor de clubnaam gekomen. Inmiddels is de trend 
dat onze samenleving steeds minder religieus wordt. Henk geeft in overweging om RK 
weg te halen van onze vereniging en weer een neutrale club te worden. Ook als gebaar 
naar andere gezindten. Het bestuur neemt dit mee.  
 
Herman Wijnen: vraagt of het derde kascommissielid niet benoemd moet worden. Dit 
is aan het nieuwe bestuur.  
 
9. Afsluiting 
Rob Broers dankt als nieuwe voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en steun en 
sluit de Algemene Leden Vergadering af.  
 
 

 
 


