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aanwezig aantal leden: ca. 46 
 
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. 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.  
 
2. Concept notulen ALV januari 2019 
Gevraagd naar eventuele aanpassingen op de concept notulen van de Algemene 
Leden Vergadering van 21 januari 2019 merkt secretaris Ingrid Helmink op dat de 
online link naar de notulen niet werkte. Dat is aangepast. Eventuele opmerkingen 
kunnen gemaild worden naar secretaris@rkvvwilhelmina.nl. (een aantal weken na de 
ALV is er niks binnen gekomen) De notulen zijn daarmee vastgesteld en definitief. 
 
3. Kledingbeleid 
Rob Broers vertelt over het huidige kledingbeleid. Op dit moment is Macron de 
leverancier van onze kleding. Het 3-jarig contract eindigt na dit seizoen. Omdat het 
bestuur nog niet zo lang geleden is aangetreden en er genoeg op hen afkwam, is 
gekeken of het contract een jaar verlengd kon worden. Dat was niet mogelijk. 
Besloten is daarom om een tender uit te schrijven. De tender van drie jaar geleden is 
daarvoor gebruikt. Vijf partijen hebben het verzoek gekregen, uiteindelijk hebben drie 
partijen een presentatie gegeven (Hummel, Adidas en Macron). Daarbij waren 
Sabine Haamans en Nicole van de Westelaken (Kledingcommissie), Cara van den 
Rijken en Eef van den Heuvel (Technische commissie), Wouter van de Donk 
(bestuurslid Commercie) en Ron Broers (voorzitter) aanwezig. Het team heeft 
onafhankelijk van elkaar, zonder kennis van prijzen, unaniem gekozen voor Hummel. 
Het prijsverschil tussen de aanbieders was dermate laag dat dit geen invloed heeft 
gehad op de uiteindelijke keuze. Rob onthult de nieuw kleding. De uiteindelijke keuze 
is gevallen op Hummel. Wilhelmina mag kiezen wie de distributie gaat doen. 
Daarvoor is gekozen voor Princen. Princen wordt hiermee leverancier van alle 
kleding, ballen en sportartikelen. Het besluit is een zakelijk besluit, er zijn geen 
emoties mee gemoeid. Het tenue ziet er prachtig uit en er is ook een vrouwenlijn. Er 
wordt een contract afgesloten voor vier jaar. Het contract moet nog definitief worden 
gemaakt. Daarbij moeten de mogelijkheden voor teamsponsoring worden vastgelegd 
en moet een nieuwe kledingcommissie worden samengesteld. Nicole en Sabine 
hebben aangegeven te willen stoppen. Teamsponsoring kan meer opleveren voor de 
vereniging en het maakt ons flexibeler. Net als Macron drie jaar geleden, sponsort 
Princen de shirts die we nu kopen. Hummel sponsort 4000 euro per contractjaar in 
materialen. 
Hans van der Leeuw: Kunnen we de oude shirts verkopen? Rob geeft aan dat we dat 
liever niet hebben. Shirts kunnen wel gedoneerd worden aan Gambia, zoals we in 
het verleden ook hebben gedaan. 
 
4. Naamsverandering 



Tijdens de alv van 1 oktober 2018 heeft Henk Mees aangekaart of de toevoeging van 
‘RK’ niet gedateerd is. Zijn argumenten: het bezoek van Rooms-Katholieke kerken 
loopt al jaren hard terug; RK vertegenwoordigt niet meer de diversiteit van leden met 
verschillende etnische achtergronden. De vereniging is opgericht als vv, in 1951 is 
dat veranderd in RKVV. 
Hans van der Leeuw: We hebben ook ooit Victoria geheten. 
Tijdens de alv van 21 januari 2019 heeft het bestuur aangegeven te gaan 
onderzoeken of er genoeg draagvlak is binnen de vereniging om daadwerkelijk de 
naam te wijzigen. Het bestuur is er niet in geslaagd een heel groot onderzoek te 
doen. In het bestuur zelf zijn 6 personen tegen, 2 neutraal en 1 voor. Er is een 
eenvoudige mondelinge enquête gehouden onder ongeveer 100 leden. Daaruit blijkt 
dat 70% tegen is, 20% voor en 10% geen mening heeft. 
Hans van der Leeuw: Is er gekeken naar het financiele plaatje? Rob geeft aan dat de 
naamsverandering niet gebaseerd is op geld. 
Rob toont een aantal namen die het zouden kunnen worden: RKVV Wilhelmina, 
RKVV Wilhelmina 1897, VV Wilhelmina, VV Wilhelmina 1897, SV Wilhelmina, 
SV Wilhelmina 1897, Wilhelmina 1897. 
Michael Coense: ik ben voor een sv en niet voor een vv.  
Ad van der Geld: Dit onderzoek is geschikt voor een stagiair.  
Jill Klemans: Mocht je iemand kennen, dan kunnen ze zich melden. 
Conclusie is dat de vereniging er nog niet klaar voor is. Bestuur is niet voor, maar 
naamsverandering blijft op de agenda staan. Een team samenstellen die op 
professionelere wijze onderzoek doet naar het draagvlak is een optie. Rob vraagt of 
daar vrijwilligers voor zijn? 
Henk Mees: Ik wil wel in de werkgroep zitting nemen.  
Peter van Bunt wil ook in de werkgroep.  
De samenstelling van de werkgroep moet uiteindelijk een afstemming zijn van de 
vereniging. 
 
5. Pauze 
 
6. Vrijwilligersbeleid 
Jill Klemans (bestuurslid HR) vertelt de aanwezigen over het vrijwilligersbeleid. Ze 
geeft aan dat ze blij is dat er zoveel vrijwilligers aanwezig zijn. Er komt steeds meer 
druk op dezelfde schouders, door een tekort aan vrijwilligers. Daar kampen veel 
clubs mee. Wilhelmina wil het daarom anders gaan doen. 
Waarom? Binding verhoging met onze club, een structureel tekort aan vrijwilligers 
oplossen en van RKVV Wilhelmina een betere leefomgeving maken. Jill geeft aan 
dat we de contributie niet willen verhogen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engelen. 
Daar stijgt de contributie met 50 euro, zodat ze met dat geld ‘vrijwilligers’ kunnen 
betalen. Dat wil Wilhelmina niet. Het beleid geldt voor leden vanaf 16 jaar (bij start 
van het seizoen). 
In de voetbal.nl app wordt een module geactiveerd met een compleet overzicht van 
de vrijwilligerstaken die Wilhelmina heeft. Het is een gevarieerd aanbod. Het 
vrijwilligersbeleid is niet vrijblijvend. Elk lid van 16+ moet per seizoen 5 punten halen. 
Denk aan een commissielid; die behaalt meteen 5 punten, een trainer ook. Als je aan 
het einde van het seizoen de 5 punten niet hebt gehaald, dan krijg je een naheffing 
van 25 euro. Komend seizoen zien we als een pilotjaar. 
Sophie Kroon: Als je maar 4 punten hebt gehaald, moet je dan nog 25 euro betalen?  



Jill: dat is een goede vraag. We zorgen dat er genoeg taken te doen zijn zodat 
iedereen 5 punten kan halen. Als je niet aan de 5 punten komt, krijg je een naheffing 
van 25 euro. Jill roept bij deze alle vrijwilligers die actief zijn op vrijwilligerstaken die 
zij weten, door te sturen, zodat deze op kunnen worden genomen in de lijst. 
Michael Coense: Is de naheffing een aparte factuur? Of moet Angela dat gaan 
regelen? Jill geeft aan dat we de precieze uitvoering nog moeten bekijken. 
John Thelen: Waarom niet vooraf betalen? 
Jill: We willen de contributie laag houden, daarom kiezen we voor een naheffing. 
Rob Broers: We hebben dit in het bestuur uitgebreid besproken. We moeten 
vertrouwen hebben in onze leden dat ze dit gaan opppakken. We hopen dat we geen 
naheffing hoeven te sturen. We hopen dat onze leden dit gaan oppakken. 
Michael Coense: waarom vanaf 16 jaar? Ouders kunnen ook wat doen? 
Martijn de Bakker: Vaak moeten leden taken oppakken terwijl ouders niks doen. Dat 
levert frustratie op 
Jill: we zien het eerste jaar als een pilot. Als we de leeftijd moeten verlagen dan kan 
dat. Leden staan in sportlink, ouders niet. We kunnen dat dus makkelijker monitoren. 
Hans van der Leeuw: Is er onderzoek gedaan bij andere verenigingen? Hoe andere 
verenigingen het vrijwilligerstekort oplossen? 
Jill: Dat heb ik gedaan. Het wordt op dit moment nergens opgelost. We zijn de eerste 
vereniging die dit op deze manier gaat doen. 
Hans van der Leeuw: Gaan we onze bevindingen delen met andere clubs? 
Jill: We richten ons eerst op ons beleid en dan gaan we pas informatie delen. 
Eef van den Heuvel: Je kunt 5 punten halen, met 4 punten moet je 25 euro betalen. 
Advocaat van de duivel: mensen gaan niks doen. 
Jill: Aan het einde van het seizoen zorgen we dat er genoeg aandacht is voor 
openstaande taken zodat iedereen zijn punten kan halen. Na het seizoen kunnen we 
evalueren. 
Coen: Geldt het beleid voor actieve of steunende leden? 
Jill: het beleid geldt voor actieve leden. 
 
Stemming: 
7 aanwezigen stemmen tegen het vrijwilligersbeleid, de rest van de aanwezigen is 
voor.  
Rob Broers: Bij deze is het voorstel aangenomen door de ALV. 
 
Voordat we overgaan tot de rondvraag, vertelt Rob dat het bestuur met behoorlijk wat 
vraagstukken bezig is. Bijvoorbeeld de vraag of we overgaan tot alleen pinnen of ook 
blijven betalen met contant geld. Hoe gaan we om met het rookbeleid? Wat gaan we 
doen met de multifunctionele ruimte? Daarbij gaat het bestuur aan de slag met de 
begroting. Het bestuur hoopt wat gespaard te hebben. Dan heeft het bestuur een jaar 
ervaring en hoopt een vooruitstrevend beleid te voeren. 
 
7. Rondvraag 
Frank van Lexmond: Ik ben gastheer op zondag als Heren 1 thuis speelt. Vaak is dan 
geen bestuurslid aanwezig. Kan dat veranderd worden? 
Rob Broers: We zullen in de volgende bestuursvergadering een schema maken 
zodat er altijd iemand van het bestuur aanwezig is. 
Hans van der leeuw: Henri en ik zijn vaak in de bestuurskamer tijdens rust van de 
wedstrijden. Als wij voldoende zijn, dan zou het probleem opgelost zijn. 



Rob Broers: We zijn niet alleen bestuursleden van het eerste. Maar we zullen ervoor 
zorgen dat er altijd iemand aanwezig is. 
Eef van den Heuvel: Bij uitwedstrijden moeten we vaak entree betalen. Dat is bij 
Wilhelmina niet. Is daar bewust voor gekozen? 
Rob Broers: Ja, het heffen van entreegeld levert bijna niks op. We moeten daar 
vrijwilliger voor inzetten en die hebben we nu niet. Misschien door nieuwe beleid wel. 
Peter Willems: Staat de functie voor aan de kassa in de vrijwilligerslijst? 
Jill Klemans: Wordt bij deze opgenomen 
 
8. Afsluiting 
Rob Broers dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de Algemene Leden 
Vergadering af. 


