Concept notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina
Maandag 21 januari 2019
aanwezig aantal leden: ca 35
1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda, rondvraag uitvragen
Voorzitter Rob Broers opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.
Hij vraagt een minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen. Rob vertelt in het kort over
de start van het nieuwe bestuur. Hij neemt de agenda door en vraagt of er aanvullende
agendapunten zijn. Die zijn er niet. Voor de rondvraag zijn bij aanvang van de ALV nog geen
vragen. Mart Bammens en Sylvia Jonkers hebben zich officieel bij de secretaris afgemeld
voor deze ALV.
2. Concept notulen ALV 2018
Gevraagd naar eventuele aanpassingen op de concept notulen van de Algemene Leden
Vergadering van 1 oktober 2018 merkt Herman Wijnen op dat de naam van Erwin
Hilgerdenaar verkeerd gespeld is. Dit past de secretaris aan. De notulen zijn daarmee
vastgesteld en definitief.
3. Voortgang nieuw bestuur
Ton van Litsenburg stelt zich voor. Hij wil als bestuurslid Horeca tot het bestuur toetreden.
Ton wordt unaniem gekozen door de aanwezige leden. Voorzitter Rob Broers vertelt dat het
bestuur nog steeds op zoek is naar een penningmeester. Zo lang als nodig is, is Ad van der
Geld bereid gevonden het gat op te vullen. Ad heeft het bestuur meegenomen in de
financiën.
Het bestuur constateert dat er nog steeds een vrijwilligerstekort is. Jill Klemans (bestuurslid
HR) gaat daar later in de vergadering op in. Het bestuur heeft het TC beleid bekrachtigd, Raf
Tripaldelli (bestuurslid Technische voetbalzaken) komt daar later deze vergadering op terug.
Ook is een sponsorbeleid opgesteld. Wouter van der Donk (bestuurslid Commercie), vertelt
daar later in de vergadering meer over. Het kledingcontract loopt aan het einde van dit
seizoen af en 2 tot 4 bedrijven gaan benaderd worden voor een tender. Kleding en
vrijwilligersbeleid zijn op dit moment de speerpunten van het bestuur.
4. Concept Begroting seizoen 2018–2019
Voorzitter Rob Broers presenteert de concept begroting voor het seizoen 2018-2019. Er is
een uitgebreide begroting gemaakt, om zoveel mogelijk inzicht te geven aan alle leden van
RKVV Wilhelmina. Openheid van zaken staat hoog in het vaandel van het bestuur. Rob licht
de posten toe. Er staat een kolom met begroot en de kosten die tot 31 december 2018
gemaakt zijn.
Hans van der Leeuw stelt alvast een vraag over de hoogte van de vrijwilligersvergoedingen,
deze is namelijk behoorlijk hoog. Hier komt Jill straks op terug tijdens haar presentatie.
De activiteiten van de stichting worden nu door de vereniging zelf uitgevoerd, waardoor de
begroting wellicht wat anders eruit ziet.
Rob licht ook de inkomsten toe. Bijna alle contributie is binnen met dank aan Angela Smits.
Als alles loopt zoals nu begroot is, houdt RKVV Wilhelmina 1766 euro over. Dat is krap,
maar het bestuur heeft goede hoop dat er meer geld binnen komt. Er zijn enorme
mogelijkheden voor sponsors, de Club van 100 en de grote clubactie.
Hans van der Leeuw: Is het de eerste keer dat de inkomsten van de kantine in de ALV
benoemd worden? Rob geeft aan dat deze inkomsten ook in vorige ALV’s getoond zijn.
Henk Mees: Wat is het totaal aan inkomsten en kosten vorig seizoen? Als we dat weten dan
kunnen we deze begroting beter vergelijken en goedkeuren. Ad van der Geld en Rob Broers
geven aan dat de bedragen nagenoeg gelijk zijn aan het voorgaande jaar.Peter Willems: Hoe zit het met het financieren van de kleding? Als iedereen in 1x overgaat,
dan is dat een hoog bedrag. Hoe wordt dat gefinancierd? Ad legt uit dat de inkomsten in de

contributie verwerkt is. De kleding wordt dus geleidelijk betaald. De kosten verdeel je en wat
nodig is zet je op de balans. Als het goed is moet de kledingbijlage toereikend zijn voor het
tenue in drie jaar.
De begroting is goedgekeurd.
5. Vrijwilligersbeleid
Jill Klemans, bestuurslid HR, vertelt dat het bestuur druk bezig is geweest met het
samenstellen van een vrijwilligersbeleid voor volgend seizoen. Sommige vrijwilligers worden
nu betaald, anderen zetten zich wel geheel vrijwillig in. Jill heeft onderzoek gedaan bij
andere verenigingen. Een van de uitkomsten is dat de vrijwilligerstaken in de voetbal.nl app
opgenomen gaat worden. 77% van de leden van RKVV Wilhelmina heeft de app
geïnstalleerd. Wat het bestuur nog uit gaat zoeken is hoe de leden/vrijwilligers beloond
kunnen worden. Tijdens de ALV die voor mei gepland staat, wordt een voorstel gedaan voor
het Vrijwilligersbeleid 2019-2020. De ALV moet dit beleid goedkeuren, omdat het van invloed
kan zijn op de hoogte van de contributie.
Hans van der Leeuw: Je hebt contact gehad met andere verenigingen. Kun je alvast wat
vertellen over het beleid waarvoor we moeten stemmen? Jill vertelt dat er een systeem zal
komen waarbij punten toegekend kunnen worden aan taken. Leden (ouder dan 16 jaar)
moeten dan per seizoen een bepaald aantal vrijwilligerspunten behalen. Jill wil verder
onderzoeken of daar een kostenreducering tegenover kan staan of een beloning voor is.
Hans van der Leeuw: Kun je geen samenwerking aangaan met andere verenigingen waar
ook deze problemen spelen? Ik ken verenigingen die in zijn voor een gezamenlijk besluit. Jill
zegt dat de verenigingen waar zij geweest is tot een aantal jaar geleden niks op papier
hadden staan. Ze werken nu digitaal en hebben minder kosten dan RKVV Wilhelmina. Jill wil
eerst het beleid uitwerken en in werking stellen, alvorens met andere clubs om tafel te gaan
voor een samenwerkingsverband. Jill zit ook om tafel met de KNVB waar het
vrijwilligersprobleem bekend is.
Henk Mees: 16 jaar en ouder, moet je daar de ouders niet bij betrekken? Rob vertelt dat dat
zeker een optie is. Als iedereen wat doet, dan komen we een heel eind
6. Sponsorbeleid
Wouter van der Donk, bestuurslid Commercie, heeft in december een sponsorbeleid
opgesteld en aangepast naar de huidige tijd. Doordat nieuwe opties zijn toegevoegd heeft
RKVV Wilhelmina voor iedere portemonnee iets te bieden. Wouter is aan het einde van het
jaar langs de bestaande sponsors gegaan. De grote sponsoren hebben een fles wijn gehad,
de kleine sponsoren een kaart. Wouter geeft goede reacties op deze actie gehad en geeft
aan dit elk jaar te willen gaan doen.
Wouter doet de commercie op dit moment alleen. Hij wil een Sponsorcommissie
samenstellen. Er zijn goede reacties op het beleid gekomen, dus het bestuur is op de goede
weg. Wouter zoekt drie tot vier commissieleden. Commissieleden die nieuwe sponsoren
werven via koude acquisitie, een commissielid die aangedragen sponsoren opvolgt en een
commissielid die aanvragen verwerkt. Zijn vraag is of de aanwezigen een sponsor kennen of
dat er iemand aanwezig is die zich wil aansluiten bij de commissie.
Eef van de Heuvel: Ik kan jouw verhaal niet zo goed doen als jij. Hoe zie je de commissie
voor je? Wouter vertelt dat het lastig is om mensen aan te spreken, zonder warme lead. Dat
is voor mensen die al langer bij RKVV Wilhelmina actief zijn vaak makkelijker. Wouter valt
steeds weer terug op dezelfde mensen en wil graag een ander netwerk aanboren.
Hans van der Leeuw: Wat kost nou een bord langs de lijn? Wouter geeft aan dat dat 1000
euro per vijf jaar kost. Een wedstrijdbal kost maar eenmalig 50 euro. Er zijn
sponsorpakketten samengesteld zodat iedere sponsor wat zou kunnen doen.
Eef van den Heuvel: Hoeveel mensen zijn in de Sponsorcommissie nodig? Wouter zegt dat
hij 1 persoon zoekt voor koude acquisitie, 3 mensen voor het opvolgen van contacten en 1
voor administratieve ondersteuning.

Hans van der Leeuw: Hoe gaat het in de praktijk? Jij alleen is te weinig. Met vijf mensen
moet het lukken. Is er niet iemand aanwezig die wil helpen met het formeren van de
commissie? Of die in de commissie wil? Wouter geeft aan dat hij met Erwin Hilgerdenaar en
Roberto Madretsma in gesprek gaat voor deelname aan de commissie.
Hans van der Leeuw: Ik heb nog een tip: langs de lijn staan ouders die wellicht willen
sponsoren. Maak een praatje, zo heb ik het in het verleden ook gedaan.
7. Pauze
8. TC beleid
Raf Tripaldelli, bestuurslid Technische voetbalzaken, licht het TC beleid toe. Ferry van der
Wijck, John Wouters en Raf hebben de TC in het verleden opgezet. Ook Haiko Sars en
William van Overbeek hebben daarbij de afgelopen jaren een rol gespeeld. Ferry, John
Haiko en William hebben zich jarenlang ingezet voor RKVV Wilhelmina en hebben nu
plaatsgemaakt. Tinus Burg is ook tot de TC toegetreden. De TC bestaat op dit moment uit
Michael Coense, Eef van den Heuvel, Cara van den Rijken , Tinus Burge en Raf. De TC is
op zoek naar nieuwe leden, met name coördinatoren. De functie coördinator senioren staat
al lange tijd open.
Het TC beleid is in 2016 vastgesteld voor de jaren 2016 tot 2019. Doelstelling in dat beleid
was veel aandacht voor jeugd en trainers en het opleiden van trainers. Nieuwe aanwas in
trainers en spelers die vervolgens bij RKVV Wilhelmina zouden blijven. Het TC beleid is vier
jaar lang van toepassing geweest en het was tijd om daar opnieuw naar te kijken en vast te
leggen wat de doelstellingen voor de komende vier jaar zijn. Door de vele jeugdteams is het
soms lastig vrijwilligers te vinden die deze teams willen trainen.
RKVV Wilhelmina heeft drie vrouwenteams. Op het moment kampen we met wat personele
problemen. Geprobeerd wordt om dat op te lossen, want het zou zonde zijn als de
vrouwenafdeling inkrimpt. Daarnaast is dit seizoen een zaterdag seniorenteam gelanceerd.
Voor volgend seizoen is de technische staf voor de herenselectie compleet. Goed te zien dat
het Wilhelminianen zijn die of nog actief waren binnen de club, of teruggekomen zijn. Daar is
het bestuur trots op.
Peter van den Groenendaal: Ik vind het goed dat er iemand vanuit de TC in het bestuur zit.
Zijn er duidelijke afspraken gemaakt waar de bevoegdheden liggen? Raf legt uit dat de
verantwoordelijkheden duidelijk zijn aangegeven. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn
eigen budget. In bestuursvergaderingen worden medebestuursleden op de hoogte gesteld.
Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing, op basis van het advies van het bestuurslid.
Hans van der Leeuw: Zijn er ook meisjesteams? Raf vertelt dat het doel was dat alle
leeftijdscategorieën gevuld waren, het liefst met twee teams, maar dat is nog niet gelukt. Er
zijn wel verschillende meisjesteams actief bij RKVV Wilhelmina.
Hans van der Leeuw: Hoe doen andere clubs dit? Raf geeft aan dat sommige clubs het beter
doen, maar dat er ook veel clubs zijn die het slechter doen. Afgelopen jaren is het vrouwenen meisjesvoetbal gegroeid, maar het is lastig om constant te blijven. Via scholen, social
media en vriendinnendagen proberen we wel aanwas te krijgen. De vrouwenafdeling is heel
actief binnen de vereniging en dat is een compliment waard. Rob voegt daaraan doe dat
twee keer per seizoen Sjors Sportief wordt georganiseerd. Daar schrijven ook veel meisjes
zich voor in. Op die manier kunnen we laten zien wie we zijn als club.
9. Naamsverandering
Henk Mees heeft tijdens de rondvraag van de vorige ALV gevraagd de naam RK te laten
vervallen. Rob geeft aan dat bij RKVV Wilhelmina spelers voetballen met allerlei
achtergronden, en niet alleen Rooms-Katholieken. Als RK vervalt, kunnen eventueel ook
andere sporten onder de naam Wilhelmina worden ondergebracht. Dat kan dan weer niet als
we een vv zijn. Het bestuur gaat onderzoeken of er draagvlak is onder de leden, voor een
naamsverandering. En welke naam dan de voorkeur heeft. Het bestuur gaat eveneens
onderzoeken welke kosten er met een naamsverandering gemoeid zijn.

Peter van den Groenendaal: Dat is toch een kwestie van de statuten aanpassen? Dan komt
het neer op de kosten van de notaris. Rob geeft aan dat er meer kosten bijkomen. Denk aan
kosten voor communicatie, kleding etc.
Hans van der Leeuw: Hoeveel Wilhelmina’s zijn er in Nederland? Rob geeft aan dat hij nog
een andere vereniging kent die dezelfde naam draagt.
Peter Verbunt: Ik vind dat we in eerste instantie principieel naar deze naamsverandering
moeten kijken en dat we daarna pas naar de financiën moeten kijken.
Ad van der Horst: Gezien de financiën van de club, is dat toch wel een belangrijk punt.
Henk Mees: Hoe gaat het nu verder? Is er een tijdspad? Hoe ga je draagvlak toetsten? Rob
geeft aan dat het bestuur dit moet onderzoeken en daar tijdens de ALV in mei op terug gaat
komen.
Hennie van Ooien: Ik denk dat de jeugd minder moeite heeft met de RK in de naam. Ik heb
een idee hoe Wilhelmina er in de toekomst eruit moet komen te zien. Met een ingang aan de
kant van de Maaspoort. Kan de gemeente geen rol spelen in de faciliteiten? Er zijn
mogelijkheden tot groei, maar we moeten dat wel bij de gemeente aankaarten. Alles wat in
de wijk zit moet een plekje krijgen en zo kan RKVV Wilhelmina groeien.
Hans van der Leeuw: Dat heb ik jaren geleden al voorgesteld.
10. Rondvraag
Hennie van Ooien: Ik zit al een paar jaar met de vraag of er iets gedaan kan worden aan de
multifunctionele ruimte. Daar kunnen we zoveel meer mee, het kan een echte meerwaarde
voor de vereniging worde en het kan geld gaan opbrengen. Bijvoorbeeld sponsoren
binnenhalen, mensen uitnodigen. We worden groter en moeten faciliteiten bieden.
Eef van den Heuvel: Er is nu een paar keer aandacht gevestigd op sponsorkliks. Misschien
is het een idee om daar regelmatig en vaker aandacht voor te vragen. Het is namelijk
makkelijk geld verdienen. Wouter laat de aanwezigen op de website zien hoe sponsorkliks
werkt. RKVV Wilhelmina krijgt een percentage als iemand via de website naar een webshop
gaat en daar aankopen doet.
Michael Coense: Kunnen we daar geen campagne voor gaan voeren? Zodat het top of mind
wordt bij de leden. Het moet in het systeem van de leden komen. Wouter geeft aan dat we
erover na gaan denken hoe we dit kunnen oppakken.
Hennie van Ooien: Is er een balsponsor voor het eerste elftal? Hennie geeft aan dat hij de
eerste balsponsor wil zijn voor de eerstvolgende wedstrijd. De balsponsor kan bijvoorbeeld
voor de wedstrijd worden uitgenodigd. Al zijn het bekenden, dan is het begin gemaakt. Rob
geeft aan dat hij de tweede bal wil sporen en Coen van Overbeek wil de laatste bal doen.
Ad van der Horst: Denk ook aan VR1, die spelen eigenlijk hoger en daar kan ook een bal
gesponsord worden.
Patrick Stoop: Wat is de status van het kunstgrasveld? Rob geeft aan dat dit op schema ligt.
Gaat eind maart van start.
Hans van der Leeuw: Op het moment bestaat het bestuur uit een even aantal. Hoe gaat dat
bij een gelijk aantal stemmen in het bestuur? Heeft voorzitter dan een extra stem? Rob geeft
aan dat dit inderdaad het geval is.
11. Afsluiting
Rob Broers dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de Algemene Leden Vergadering
af.

