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Notulen Algemene Ledenvergadering 18-OKT-2021 
 

 
Aanwezig:   45 leden 
 
Notulist:  Jos Bierens, secretaris 

 
 

1. Opening  
 

 Voorzitter René van de Ven verwelkomt alle leden en opent de 96-ste Algemene Ledenvergadering. 
 

 De volgende leden hebben zich afgemeld: Carlo Rampart, Jan Baltussen, Ad Lueb, Martin Swinkels, 
Jan Dankers, Rian Buiting, Davy Brugman, Theo Buiting, Cees Klep,  Ad Staals, Willem Bertrams, 
Corné Kox en Jan van Hout sr. 

 
 Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden van de afgelopen twee jaar, 

te weten: 
 

- december 2019 Anton Faasen  50 jaar 
- januari 2020  Toon Simons  88 jaar 
- juni 2020  Peter Jonkers  69 jaar 
- januari 2021  Jos Thijssen  77 jaar 
- maart 2021  Toon Kouwenberg 85 jaar 

 
2. Veilig Sportklimaat 

 
 René meldt dat inmiddels het convenant Veilig Sportklimaat is ondertekend. 

 
 Afgelopen maand hebben een 8-tal leden met succes de BHV/AED-cursus gevolgd. 

 
 Het bestuur heeft in december 2020 besloten om het sportpark rookvrij te maken. Dit is ook op de 

website en social media aangekondigd. René zet uiteen wat de beweegredenen zijn om hiertoe  
over te gaan. Hierop komen enkele reacties, te weten: 
 

 Wim Heeren geeft aan dat 20% van de potentiële bezoekers dan niet gewenst zijn. René 
geeft aan dat iedereen welkom is op ons sportpark. Echter, er mag niet meer worden 
gerookt. Overigens de ontwikkelingen rondom niet-roken, matig-alcohol en gezonde-snacks 
gaan snel (KNVB en overheid). 

 Jeroen van der Velden is bezorgd omtrent de spelers en bezoekers van de bezoekende clubs. 
René meldt dat voor elk weekend de betreffende clubs een mailbericht krijgen omtrent het 
rookvrije sportpark bij Rood-Wit. 

 Joop van Boekel verzoekt om dan ook niet bij het kassagebouwtje te gaan roken. René geeft 
aan dat alleen buiten de poort mag worden gerookt. Het is een weg van de lange adem. We 
willen als vereniging een voorbeeld zijn voor onze jeugd (geen politieagent). 
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3. Coronacrisis 

   
 René geeft weer hoe onze vereniging door de coronacrisis is gekomen. 

 

 Zware periode voor de vereniging maar zeker ook persoonlijk voor een aantal leden 

 Twee voetbalseizoenen voortijdig afgebroken 

 Coronamaatregelen volgden elkaar snel op 

 Sportpark en kantine langdurig gesloten 

 Daarna mochten jeugdspelers 12 – 17 jaar wel trainen, geen wedstrijden 

 Het jeugdkamp en het KON-rona  was dankzij de inzet van vrijwilligers een groot succes 

 Subsidies van de gemeente (huur velden) en overheid (tegemoetkoming vaste lasten) 

 Bestuur niet stilgezeten: investeringen in voetbalmaterialen, dakrenovatie, elektrische 
installatie, beveiligingscamera’s en opwaardering zonnepanelen 

 Ledenontwikkeling lichte groei (KNVB minus 1%) 

 Slechts één verzoek van restitutie contributie. DANK !!! Dit toont betrokkenheid van de  
leden bij onze verenging 

 Versterkte teambegeleiding 
  
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
 Er zijn geen stukken ontvangen. Ook zijn er geen extra mededelingen. 

 
5. Financiële stand van zaken 

 
 Sven licht uitvoerig aan de hand van een aantal dia’s de financiële cijfers toe van de afgelopen twee 

seizoenen. Hierbij geeft Sven ook een toelichting op de investeringsuitgaven van de dakrenovatie, de 
elektrische installatie als ook de opwaardering van de zonnepanelen. Eveneens worden de 
subsidieposten toegelicht. Ondanks een gering verlies is Sven tevreden over het resultaat. Tot slot 
wordt de balans per 30 juni 2021 en de begroting voor het seizoen 2021-2022 gepresenteerd. 
Applaus! 

 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
 

 Henk van de Meeren bedankt namens de kascontrolecommissie penningmeester Sven Wijten voor 
het vele werk en de accuratesse van de financiële cijfers. Vervolgens leest Henk het 
kascontroleverslag voor en vraagt de leden het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid. De leden stemmen hiermee unaniem in. Henk van de Meeren, Aad Faasen en John 
Vredenberg blijven ook komend seizoen deel uit maken van de kascontrolecommissie. 
 

7. Bouwkundige ontwikkelingen 
 

 René geeft weer dat momenteel en ook in de toekomst (plan Huysackers) een kleedkamertekort zich 
voordoet. Er komen steeds meer gemengde teams – zowel bij Rood-Wit als van andere verenigingen 
– waardoor meer kleed-/doucheruimtes nodig zijn. Op grond hiervan is het bestuur zich aan het 
oriënteren naar de uitbreiding van de kleedaccommodatie.  
Aan de hand van een aantal dia’s presenteert René de bestaande situatie met daarnaast een drietal 
opties voor uitbreiding van de kleedkameraccommodatie. Aan alle drie de opties hangen uiteraard 
verschillende prijskaartjes. De verwachting is dat een eventuele realisatie over 2 jaar gaat 
plaatsvinden. Uiteraard zal dit te zijner tijd worden voorgelegd aan de ledenvergadering. 
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8. Bestuursverkiezing 
 

 René meldt de leden dat Jos Bierens (secretaris) en Sven Wijten (penningmeester) aftredend zijn en 
niet herkiesbaar. Hij bedankt hen voor hun inzet en bestuurswerk:  
Jos gedurende 21 jaar in het bestuur en Sven 6 jaar in het bestuur. Beiden zullen na hun aftreden nog 
actief blijven in enkele commissies. Michel Jansen zal binnen het bestuur de taken van secretaris 
gaan waarnemen. Kortom, de vacature van secretaris is nog steeds vacant. 

 
 Vervolgens worden de voorgedragen bestuursleden Wim van Beers (penningmeester), Wim Heeren 

(leider PR-commissie/vice-voorzitter) en Frank Smits (leider technische commissie) unaniem door de 
aanwezige leden gekozen. 
 

 Tot slot zijn de volgens rooster aftredende bestuursleden Jan Buiting, Enzio Hermkens en Roy 
Frederiks unaniem herkozen door de aanwezige leden. 
 

9. Verkiezing voorzitter 
 

 Gelet op het feit dat Wim Heeren een aantal taken van de voorzitter overneemt, heeft René van de 
Ven doen besluiten om ook komend seizoen voorzitter te blijven van de vereniging als de aanwezige 
leden daarmee kunnen instemmen. Iedereen stemt daarmee in. Applaus! 

 
10. Rondvraag 
 

 Harrie Jansen vraagt wanneer de sponsoravond is. René geeft aan dat op zaterdag 9 april 2022 er 
een sponsordag op het programma staat (bezoek Scherpenhuizen).  

 
11. Slotwoord en sluiting 

 
 René neemt de microfoon voor het slotwoord. Dat gezondheid en sporten geen vanzelfsprekendheid 

is, bewees afgelopen tijd maar weer eens overduidelijk. Bij onze hoofdtrainer Dragan Thijssens is de 
ongeneeslijke ziekte ALS geconstateerd. In het voorjaar heeft het bestuur gemeend het contract met 
Dragan te verlengen. In de zomer was voor Dragan in Lounge Park een benefietavond georganiseerd 
ten bate van zijn Stichting “ALS we er voor gaan, dan gaan we met z’n allen”. Het bestuur heeft 
destijds een cheque van 500 EUR overhandigd.  

 
 Tot slot vraagt René de aanwezige leden aandacht voor het volgende. Op grond van de uitgebreide 

palmares van Jos Bierens, zijn inzet en enthousiasme binnen de vereniging, vraagt René de leden in 
te stemmen met de toekenning van het erelidmaatschap. De aanwezige stemmen hiermee in. Op 
zondagmiddag 9 januari 2022 – tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst – zal de benoeming plaatsvinden. 
 

https://www.facebook.com/ALS.we.er.voor.gaan

