Notulen Algemene Ledenvergadering RKSV Nuenen d.d. 13-jun-22
Aantal aanwezige leden: 26
Agenda 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ontvangen afmeldingen: 2

Opening.
A.
Mededelingen en ingekomen stukken
B.
Definitief vaststellen agenda.
Verslaglegging A.L.V. 08-nov-21.
a. Vaststellen notulen.
b. Bespreken actielijst.
Contributie 2022-2023.
a: Bestuursvoorstel ‘indexering’ en ; contributiedifferentiatie
Beleidsplan 2021 + Meerjarenbegroting 2021-2024
Verwachte exploitatie 2021-2022
Begroting 2022-2023
Bestuurszaken:
a. Prijzen in de kantine
b. Toepassing HHR i.v.m. beheer
c. 100 jarig jubileum
d. Aankondiging verkiezing bestuur
Rondvraag.
Sluiting.

1.
Opening.
Lawrence van Hevelingen opent de vergadering een heet de aanwezigen welkom..
1.A.
Mededelingen en ingekomen stukken.
● Er zijn afmeldingen ontvangen van Marie José van Hout, Jan Oude Grotebevelsborg.
● Er zijn geen ingekomen stukken
1.B
Definitief vaststellen agenda
Er zijn vanuit de vergadering geen toevoegingen zodat de agenda definitief wordt vastgesteld.
2
Verslaglegging A.L.V. 08-nov-21.
2.a.
Vaststellen notulen
Op het verslag van de A.L.V. van 08-nov-21 zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering zodat dit
aldus wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.
2.b.
Bespreken Actielijst.
Mededelingen naar aanleiding van de actiepunten uit de A.L.V. van 08-nov--21:
041119.02
Nieuw beleidsplan met financiële onderbouwing. → Is geagendeerd. Punt afvoeren.
081121.01
Meer publiciteit in Rond de Linde en de Nuenense Krant. → Is nog niet opgepakt, er wordt
gezocht naar een oplossing. Punt staat op de actielijst van het bestuur ter bewaking.Punt
afvoeren.
081121.02
Verduidelijking en evt. aanpassing art 9 sub c. pt 6. → Is verwerkt in het nieuwe HHR. De
aanpassing wordt goedgekeurd door de vergadering. Punt afvoeren.
081121.03
Aanleg ‘kiss en ride strook’. → Is aangekaart bij de Gemeente, zijn nu in afwachting van bericht.
Ter bewaking opgenomen in de actielijst van het bestuur. Punt afvoeren
081121.04
Toevoegen foto’s in Sportlink via ledenadministratie. → Aangeleverde foto’s zijn toegevoegd tot
het moment dat dit kon. Punt afvoeren.
081121.05
Vraag Kascommissie m.b.t. aanpak wanbetalers beantwoorden. → Is door Jo gedaan, punt
afvoeren.
3.
Contributie 2022-2023
a:
Bestuursvoorstel ‘indexering’ en ‘contributie differentiatie’.
Jo geeft aan de we voor het seizoen 2021-2022 geen indexering hebben toegepast i.v.m. ‘Covid-19’. We gaan
dat nu wel doen. Verder is er een arbitrageplan ingediend waar het bestuur haar goedkeuring aan heeft
gegeven met als voorwaarde dat deze kosten doorberekend worden in de contributie. Tot slot hebben we te
maken met een stijging van kosten, denk o.a. aan de energiekosten. Dit alles is doorgerekend en leidt tot
nieuwe contributiebedragen. Het nieuwe overzicht zat niet bij de vergaderstukken en de bedragen zijn derhalve
door Jo opgenoemd. Naar aanleiding van dit voorstel zijn de volgende vragen gesteld:
Ruud Sanders: de inning in 2 termijnen blijft? → Ja, dat blijven we doen.
Robert Prast: Is de uitbesteding van de contributie-inning al besproken? → Nee, er zijn wel partijen die dat
willen doen maar er is nog niets concreets. Het bestuur gaat hier serieus naar kijken.
Rob Peeters: De stijging is niet alleen de indexering. Kan er bij vragen vanuit de spelersgroepen uitleg gegeven
worden over de kostenstijging? → Ja, het overzicht van het doorrekenen is beschikbaar.
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Er zijn geen verdere vragen en het voorstel wordt in stemming gebracht. De vergadering gaat akkoord met het
ingediende voorstel. De nieuwe bedragen zullen op de site vermeld en in het contributiereglement opgenomen
moeten worden.
4.
Beleidsplan
Zoals in diverse zittingen door ALV en Bestuur uitgesproken, is een update van het bestaande beleidsplan 20152020 zeer welkom. Presentatie aan de kader en klankgroep en iedereen die hier interesse in had heeft plaats
gevonden, waarbij Joost het beleidsplan nogmaals uitvoerig en interactief heeft toegelicht. Tijdens dit overleg
is het plan geaccepteerd. Lawrence geeft een laatste toelichting op het beleidsplan waarbij het belangrijkste
uitgangspunt blijft dat we werken met een sluitende begroting. Voordat overgegaan wordt tot vaststelling van
het beleidsplan zijn de volgende vragen gekomen:
Joep Janssen: hoe gaan we de overige leden informeren over de update van het beleidsplan? → We gaan dit
maximaal delen via de site, de commissies/coördinatoren en werkgroepen. Leslie plaatst hierbij de opmerking
dat het de vraag is hoe de rest hier in geïnteresseerd is. Peter Vroomen merkt op dat mailing via de ‘no reply’
vanuit de vereniging lang niet altijd aankomt. Lawrence geeft aan dat we hier het maximale in gaan doen maar
het blijft een lastig onderwerp.
Ad van Zoggel: Hoe gaan we meten dat we werken volgens het beleidsplan, hoe gaan we ijken? → We proberen
alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Wellicht dat we klankbordsessies kunnen houden, wiskundig toetsen is
erg lastig. Constateren we dat het niet loopt zoals gedacht dan moeten we bijsturen.
De update wordt door de vergadering bekrachtigd met een applaus. Lawrence sluit dit punt af met een
dankwoord aan degene die de update van het beleidsplan hebben verzorgd, m.n. Joost Heijnen die hier een
kartrekkersrol heeft vervuld.
5 + 6.
Verwachte exploitatie 2021-2022 + Begroting 2022-2023
Na de voorlopige eindafrekening van het 100-jarig jubileum en afstemming met BOSN presenteert de
aangepaste cijfers ten behoeve van de ALV o.b.v. de meest actuele informatie. De kosten van het jubileum
binnen het oorspronkelijke budget van 50k gebleven. Voorzichtigheidshalve heeft de penningmeester een
bedrag van 2k opgenomen voor mogelijke pijplijnkosten. De best estimate verbeterd daardoor met 13 k
positief. Jo geeft een toelichting op de inkomsten en de uitgaven. De gecombineerde best estimate voor RKSV
Nuenen en Stg Oude Landen komt nu uit op een klein positief resultaat van 2.9K.
Jo neemt voor de begroting 2022-20233 ook weer de inkomsten en uitgaven met de vergadering door. Er is
sprake van een stijging van de accommodatiekosten van 19K, dit zit hem m.n. in de energiekosten. Hier staat
tegenover dat na afstemming met BOSN is het beëindigen van de ‘reservering hoofdveld’ verwerkt in de
begroting 2022-2023 van BOSN. Dit betekent een verlaging van de kosten voor RKSV van 18K. De begroting
2022-2023 van RKSV komt daardoor uit op een positief resultaat van 2.7K.
Voordat overgegaan wordt tot goedkeuring van de begroting 2022-2023 zijn de volgende vragen gesteld:
Rens v.d. Nieuwenhof: Het schrappen van de ‘voorziening hoofdveld’ is dat structureel of incidenteel? → Dat is
structureel. Er is een discussie geweest met de Gemeente over de vervanging van het hoofdveld en dit dient
door de Gemeente gedaan te worden. Ruud Prast vult aan dat het huidige bedrag dat bij de BOSN voldoende is
voor de vervanging. Het niet meer nodig zijn van deze reservering is een positieve impuls voor de vereniging.
Peter Vroomen: Heeft twee vragen:
- Er is gezegd dat er ingezet gaat worden op communicatie, toch wordt er gesneden in het bedrag hiervoor in
de begroting. → Het heeft prioriteit dat de bezetting van ‘communicatie’ geregeld wordt en blijft. Als dat
gerealiseerd is kan er gesproken worden over plannen en de bijkomende financiële middelen.
- De ‘doorbelasting kantine’ en ‘doorbelasting sponsorhome’ gebeurd tweemaal. Hoe zit dat in elkaar? → Die
doorbelasting gebeurd niet tweemaal, niet dubbel geteld dus, maar staat zo genoemd om de cijfers te
verduidelijken. Robert Prast geeft hier een toelichting op, ook Leslie doet dit. Jo geeft aan dat we wellicht met
de nettobedragen moeten werken als dit meer openheid van de cijfers geeft. Ofschoon het hem nog niet geheel
duidelijk is neemt Peter Vroomen genoegen met deze toelichtingen.
Joep Janssen: Wat valt er allemaal onder ‘voetbalzaken’? → Hier valt heel veel onder, voor de presentatie is er
voor gekozen om het totaalbedrag te laten zien. Voor een inhoudelijke weergave van ‘voetbalzaken’ kan er een
afspraak gemaakt worden met Theo Hermens.
Ruud Prast: Op welk ledenaantal is het contributiebedrag in de begroting gebaseerd? Wellicht dat de nieuwe
contributiebedragen opzegging tot gevolg hebben. → Het contributiebedrag is gebaseerd op het ledenaantal per
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31-mei-22 maar er zal altijd gestuurd worden op actuele cijfers.
Robert Prast: Als de inkomsten tegenvallen, blijven de uitgaven dan gelijk? → Die zullen dan in verhouding
aangepast moeten worden waarbij we wel zo goed mogelijk bijsturen.
De voorgestelde begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.

7.
a:

Bestuurszaken
Prijzen in de kantine

De kantineprijzen worden door het bestuur van de Stg. Oude Landen aangepast aan de kostprijs
ontwikkelingen. Zij zullen dit melden aan het bestuur van de RKSV Nuenen. Ad van Zoggel vraagt of de prijzen
gelijk getrokken worden met de commerciële prijzen. → Nee, de hoogte van de prijzen in de kantine zullen
altijd tot 80% van de commerciële prijzen blijven.

b:

Toepassing HHR i.v.m. beheer

Er wordt de uitleg gegeven over het mogelijke voornemen van de verplichting die kan worden opgelegd aan
leden om als vrijwilliger enkele diensten te verrichten op het gebied van scheidsrechters, beheer en dergelijke.

Antonie Fransen: Is dat een verplichting die voor iedereen gaat gelden? → Dat zal nog worden bekeken
bij de uitwerking van het voornemen.

c:

100 Jarig jubileum

Met behulp van een korte presentatie geeft Ad van Zoggel een terugblik op de festiviteiten i.v.m. het 100 jarig
jubileum. Het is een feest ‘Door en Voor de Leden van RKSV Nuenen’ geworden. Er is gewerkt met
werkgroepen per activiteit , deze waren allemaal zeer actief en hebben succesvol hun activiteit uitgevoerd. De
feestweek was een goede publiciteit naar de Nuenense gemeenschap. Er is een prachtig ‘Jubileumboek 100 Jaar
RKSV Nuenen’ verschenen, dit boek is in de kantine en bij Bruna te koop. Er zijn veel positieve reacties
ontvangen. Er was een helaas en magere opkomst op de receptie. De totale uitgaven voor het jubileum komen
uit op 44K en hiermee is de organisatie binnen het toegekende budget van 50K gebleven. Ad van Zoggel geeft
een toelichting op de cijfers waaruit m.n. blijkt dat door een andere invulling van de feestavond en de receptie
er minder geld nodig was en de Stg. Vrienden heeft aangegeven dat zij geen gebruik hoeven te maken van het
beschikbare budget vanuit de jubileumpot. Antonie Fransen merkt op dat er een bedrag van 10K is opgehaald
tijdens de veiling, dit bedrag is geoormerkt voor een bestemming door de Jeugdcommissie. Buby Pototsky geeft
aan dat op dit bedrag nog de veilingkosten in mindering gebracht moeten worden en dat nog niet alle bedragen
zijn ontvangen. Hier wordt wel vinger aan de pols gehouden. Ad van Zoggel reikt tot slot een jubileumboek uit
aan de bestuursleden en geeft aan dat er voor iedereen die aanwezig is op de vergadering nog een drinkflesje
‘100 jaar RKSV Nuenen’ beschikbaar is. Lawrence bedankt nogmaals Ad en Peter voor hun inspanningen bij de
organisatie en er is een applaus van de vergadering.

d:

Aankondiging verkiezing bestuur

Conform de statuten treden bestuursleden na een periode van 3 jaar af. De huidige bestuursleden zullen zich in
de komende periode beraden hoe verder (herkiesbaar of niet).
Met uitzondering van Peter van Hout, hij stopt per 1 juli 2022. De functie van secretaris is hierdoor per direct
een vacature. De vergadering geeft Peter een applaus als dank voor hun erkenning van zijn werk.

Vanuit de vergadering zijn de volgende vragen gesteld:
Ruud Prast: Het is wenselijk om de continuïteit te bewaren. Wellicht kan er met een schema gewerkt
worden. → Het betreft hier een aankondiging voor de komende verkiezingen en we moeten inderdaad de
continuïteit waarborgen. Het bestuur zal hier ook naar streven.
Ad van Zoggel: De penningmeester krijgt steun van een financieel team. Wellicht dat dit voor een secretaris
gevonden kan worden in een secretarieel team waar dan ook de ledenadministratie ondergebracht kan worden.
→ Dit zou een oplossing kunnen zijn, hier moet we over nadenken. Probleem is de bezetting, we moeten
‘poppetjes’ hebben. Theo vult aan dat je niemand krijgt voor een structurele invulling van een vacature,
mensen willen wel op projectbasis iets doen voor de club.

8.

Rondvraag.
Hiervan maken gebruik:
Buby Pototsky: Ik heb een vraag aan Theo. Is er al een nieuwe trainer nu Maurice Verberne hoofdtrainer bij
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MVV is geworden? → Theo: er zijn gesprekken gaande met een 3-tal kandidaten. We verwachten binnen 2 à 3
weken uitsluitsel te geven over de nieuwe trainer.
Antonie Franssen: 1] De representatie bij thuis- en uitwedstrijden en de opvang van de pupil van de week kan
wel wat meer structuur gebruiken. → Lawrence geeft aan dat dit opgepakt gaat worden.
2] Ik mis de aanwezigheid van spelende leden of hun vertegenwoordigers op de vergadering. Er worden toch
besluiten genomen die m.n. de groep spelende leden aangaan. → Het is al jarenlang een probleem om m.n.
deze groep naar de vergadering te krijgen en het is een utopie om te denken dat zij in de rij gaan staan om de
A.L.V. bij te wonen. Er zijn al wat zaken geprobeerd maar er blijft een lage opkomst waarbij ook veelal dezelfde
personen aanwezig zijn. Ad van Zoggel merkt op dat het opleuken van de vergadering wellicht een oplossing
kan bieden. Hier zal worden over nagedacht.
Er is niemand die verder gebruik wil maken van de rondvraag hierdoor is dit agendapunt afgesloten.
9.
Sluiting.
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng en met de mededeling dat we er nog een gaan pakken
aan de bar sluit Lawrence deze vergadering.
Peter van Hout, secretaris.

Bijlage 1 Actielijst
Actienr.

Actie

081121.01

Meer publiciteit in Rond de Linde en de Nuenense Krant.
Nieuwe contributiebedragen op site en in contributiereglement

130622.01

Sterkhouder
vanuit bestuur
n.t.b.
n.t.b

Bijlage 2 Besluitenlijst
Besluitnr.

Inhoud

01.130622

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde nieuwe contributiebedragen.

02.130622

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde update van het beleidsplan

03.130622

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2022-2023
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