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Aantal aanwezige leden: 24          Ontvangen afmeldingen: 3 
 

Agenda 1.     a.  Opening & Mededelingen en ingekomen stukken. 
                b.  Definitief vaststellen agenda. 

    2.  Verslaglegging A.L.V. 08-feb-21. 
                   a.  Vaststellen notulen.  
         b.  Bespreken actielijst.  

  3.  Contributie 2021-2020. 
   a. Bestuursvoorstel ‘indexering’. 
   b. Bestuursvoorstel ‘contributie Sport & Spel’. 
   c. Bestuursvoorstel ‘contributie-inning’ . 

4.  Beleidsplan 2021 – 2024. 
   5.    Meerjarenbegroting 2021 – 2024. 
   6. Verwachting exploitatie 2020 - 2021. 
   7. Begroting 2021 – 2022. 
  8.  Bestuurszaken 
        a. Nieuwe consumptiemunten. 
         b. Activiteiten compensatie senioren.  
         c. Sportpark Rookvrij. 
       d. Wisselingen binnen het bestuur 

   9.  100 Jarig Jubileum. 
  10.         Rondvraag. 
          11.  Sluiting.     
 

1.a.  Opening & Mededelingen en ingekomen stukken.  

Lawrence van Hevelingen opent de Algemene Ledenvergadering. Hij is blij dat we weer een fysieke vergadering kunnen 
houden, zij het dat er nog wel een aantal beperkingen zijn. Voordat we verder gaan met de vergadering vraagt hij om 1 minuut 
stilte i.v.m. het overlijden van John van den Elsen (o.a. Oud Groen-witter, archivaris van de club en oud-bestuurslid 
Supportersclub), Peter de Haas (scheidsrechter) en alle dierbaren die ons ontvallen zijn. 
 

Peter heeft 3 afmeldingen ontvangen: Marie-José van Hout, Jan van den Brink en John van Doren. Er is voor deze A.L.V. voor 
de 1

e
 keer gekozen om  op voorhand vragen in te dienen n.a.v. de vergaderstukken. Hiervan heeft niemand gebruik gemaakt. Er 

zijn dan ook geen ingekomen stukken te melden.   
 

1.b. Definitief vaststellen agenda. 

Er zijn vanuit het bestuur 2 aanpassingen gedaan in de eerder toegezonden agenda: het punt ‘activiteiten compensatie 
senioren’ is naar agendapunt 8 verplaatst en bij dit agendapunt is het punt ‘wisselingen binnen het bestuur toegevoegd. Verder 
zijn het punt ‘Meerjarenbegroting 2021 – 2024’ en ‘verwachting exploitatie 2020 -2021’ opgenomen in de agenda.  
 

2  Verslaglegging A.L.V. 08-feb-21. 
2.a.   Vaststellen notulen.  

Op het verslag van de A.L.V. van 08-feb-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-feb-21: 
041119.02 Nieuw beleidsplan met financiële onderbouwing. → Is geagendeerd voor de huidige vergadering  
   om stand van zaken toe te lichten. Punt wel aanhouden tot volgende A.L.V.  
041119.03 Aanpassing HHR i.v.m. verandering ‘kascommissie’ en ‘wedstrijdburo’. → Er zijn al diverse aan- 
   passingen in het HHR doorgevoerd. In de Najaarsvergadering komt dit punt aan de orde i.v.m.  
   de noodzakelijke veranderingen i.v.m. de W.B.T.R. Punt afhouden tot volgende A.L.V.  
080221.01 Beantwoorden vragen Wim-Jan n.a.v. cijfers 2019 - 2020. → Is gebeurd. Antwoorden zijn in een  
   bijlage opgenomen bij het verslag van 08-feb-21. Punt afvoeren. 
080221.02  Stavaza Jubileumactiviteiten met Ad van Zoggel bespreken. → Is geagendeerd. Punt afvoeren. 
 

3.  Contributie 2021-2020. 
a.   Bestuursvoorstel ‘indexering’. 

Conform een besluit van de Algemene Ledenvergadering worden de contributiebedragen per 1 juli van elk jaar geïndexeerd. 
Gelet op het afgelopen seizoen, waar er nagenoeg  geen wedstrijden zijn gespeeld en de trainingen beperkt  mogelijk waren, wil 
het bestuur een geste doen richting de leden. We realiseren ons dat het een kleine gebaar is maar we vinden hem belangrijk 
genoeg om hem te maken. 
 

Het bestuur stelt voor om voor het seizoen 2021 – 2022 de contributiebedragen niet te indexeren.  De vergadering gaat 
akkoord met dit voorstel. 
 
b.  Bestuursvoorstel ‘contributie Sport & Spel’. 

Uit bijeenkomsten en gesprekken met diverse ouders is gebleken dat er ouders zijn die hun zoon/dochter niet aanmelden als lid 
van RKSV Nuenen vanwege de hoogte van het contributiebedrag in deze leeftijdsklasse [5-, 6- en 7-jarigen]. Uit onderzoek is 
gebleken dat de contributie bij RKSV Nuenen fors hoger ligt dan bij omliggende verenigingen. Hierbij moet wel worden 
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aangetekend dat RKSV Nuenen als enige club de leden van Sport & Spel voorziet van kleding, de mogelijkheid biedt van een 
proefperiode en in de maanden december en januari de mogelijkheid biedt om in de zaal te trainen. Het resultaat van het 
onderzoek is voor het bestuur aanleiding om met een contributie-aanpassing bij Sport & Spel te komen.  
 

Het bestuur stelt voor om het contributiebedrag bij Sport & Spel op 50% van de reguliere jeugdcontributie vast te stellen. Voor 
het komend seizoen komt dit neer op een bedrag van € 91 i.p.v. € 182.  De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
Antonie Fransen: Het is wellicht verstandig om bekend te maken dat we goedkoper worden.   Peter geeft aan dat hier al 
aandacht is geschonken vanuit de coördinatie Sport & Spel maar dat we dit nog meer zullen gaan doen.  
 

c.   Bestuursvoorstel ‘contributie-inning’ . 

Tot op heden was het gebruikelijk dat de contributie 1x per jaar geïnd werd. Ondanks de aankondiging van de aanstaande 
inning leverde dit diverse storneringen op omdat het saldo niet toereikend was en ontvingen we meerdere verzoeken voor het 
treffen van een betalingsregeling. In SportLink hebben we de mogelijkheid om de contributie in meerdere termijnen te innen. Het 
bestuurs is van mening dat we hier gebruik van moeten maken. 
 

Het bestuur stelt voor om de contributie met ingang van het seizoen 2021 – 2022 in 2 termijnen te innen, t.w. in sept. de 1
e
 

inning en in de winterstop de 2
e
 inning. Het bestuur verwacht op deze manier met minder storneringen en aanmaningen te 

maken te krijgen. Dit laat overigens onverlet dat het altijd mogelijk blijft dat er een maatwerk afspraak gemaakt kan worden voor 
de betaling van de contributie.  De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
Ruud Prast: Wat gaan we doen bij een opzegging na de 1

e
 inning?   Peter geeft aan dat in het huidige contributiereglement is 

opgenomen dat bij een opzegging na 01-okt het gehele contributiebedrag is verschuldigd. In het nieuwe contributiereglement 
blijft dit zeker staan 
 

Nu de vergadering akkoord is gegaan met de gedane voorstellen zal het contributiereglement hierop aangepast worden. 
 

4.    Beleidsplan 2021 - 2022 

Door Joost Heijnen wordt het concept beleidsplan 2021 – 2022 toegelicht. In opdracht van het bestuur is onder leiding van Joost 
Heijnen een beleidsplan voor de komende 3 jaar ontwikkeld. Het beleidsplan is tot stand gekomen met een kadergroep en een 
klankboard groep. (Beiden groepen zijn een dwarsdoorsnede van de vereniging). Belangrijkste uitgangspunten hierin zijn/waren: 

 Sustainable /draagvlak binnen de vereniging; 
 Sluitende meerjarige begroting/transparante financieel beheer van totale vereniging; 
 Leden werving;  
 Vrijwilligers beleid; 

 
Belangrijkste beleidsuitgangspunten: 

 De vereniging is naast een sportplek een sociale ontmoetingsplek, voorop staat plezier en prestatie voor iedereen, op 
ieders eigen niveau en wijze. 

 Primaire verzorgingsgebied is de gemeente Nuenen. 
 De jeugdafdeling en –opleiding vormen de levensader van de vereniging. 
 De sportieve niveaus van de seniorenselectieteams zijn een functie van de jeugdopleiding en een maximale 

doorstroom van zelf opgeleide jeugd. 
 Maximale aandacht voor vrijwilligerskracht, binding van leden en ouders en draagvlak binnen de lokale gemeenschap, 

sponsoren zien als partners.  
 Een sluitende financiële exploitatie.  
 Geen concessies aan het onderhoud van de accommodatie. 

De brede vereniging is de basis, met de voetbalsport als kernactiviteit en een scherpe focus op het primaire 
verzorgingsgebied.  

Joost merkt op dat er nagedacht wordt  over een brede inzet van het sportpark (multifunctioneel maken) . Op die  manier 
kunnen we de RKSV Nuenen breed uitdragen binnen de lokale gemeenschap. 
 

Met betrekking tot het proces geeft Joost aan dat de insteek was om op deze A.L.V. de beleidskaart ter goedkeuring voor te 
leggen Door alle Corona-maatregelen is het proces nog niet geheel afgerond. Er zal nog een leden- en kaderledensessie 
volgen. Het geraamte van de beleidskaart staat maar wordt dus nog wel besproken. 
 

Antonie Fransen: Het uitstel geeft dus mogelijkheden om (nog) meer draagvlak te creëren. Hopelijk zitten we de volgend A.L.V. 
met beduidend meer mensen om dit plan goed te keuren. 
Cor Molenaar: Er is een uitdagende voorstelling gepresenteerd. Is er een veiligheidsprotocol opgesteld: hoe veilig is het dat mijn 
kind gaat sporten bij RKSV Nuenen?   Joost: Dit is vanuit het vorige beleidsplan nog een openstaand issue maar nu een thema 
dat zeker opgepakt gaat worden 
 

5.   Meerjaren begroting 2021 - 2021. 

De gepresenteerde meerjaren begroting wordt toegelicht door Jo. Het is vreemd moment om nu een meerjarenbegroting  te 
presenteren doordat alle cijfers beïnvloed zijn door ‘Corona’.  Uitgangspunt is geweest om uit te gaan van een normaal jaar met 
wedstrijden en een kantine die open is. Drie jaar is wellicht ambitieus want over 1 of 2 jaar kan het er wellicht heel anders uit 
zien. Streven was en blijft een sluitende begroting. Lawrence vult hierop aan dat er geen subsidies of Overheidssteun is 
meegenomen in de meerjarenbegroting.  Jo geeft een toelichting hoe de posten onder ‘inkomsten’ tot stand zijn gekomen. Dit 
wordt ook gedaan bij de ‘uitgaven’. Nieuw aan de ‘uitgaven kant’ zijn de schoonmaakkosten. Voor de komende begroting is hier 
nog geen bedrag opgenomen maar zullen positieve wijzigingen aan de inkomstenzijde, bijvoorbeeld  het voorstel het hoofdveld 
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overgaat naar de Gemeente, hiervoor gelabeld.  Het overleg met de Gemeente loopt nog, het is nog niet duidelijk wanneer  er 
bericht komt.  
Antonie Fransen: Worden we met z’n allen smeriger gezien de stijging van de kosten?   Lawrence: Dit is een voorlopige 
opname op basis van de beschikbare financiële ruimte in de begroting. Als we kijken naar de geschatte kosten dan zijn die 
beduidend hoger. Zoals gezegd zullen meevallers zoals het overleg met de Gemeente voor deze kostenpost aangewend 
worden. 
Het resultaat is dat over een periode van 3 jaar er nu een klein negatief resultaat [0,06K] is, maar de verwachting is dat met 
name de wervingsactie meer leden gaat opleveren waardoor er meer inkomsten zullen zijn. Dit zal resulteren in een positief 
resultaat.   
Ad van Zoggel: In aansluiting op het beleidsplan zie ik geen inkomsten uit exploitatie van het sportpark.  Jo: Hier is nog  geen 
business case voor, het is nog niet duidelijk wat we kunnen en daarom is er niets opgenomen. Ruud Prast: huur van het 
sportpark gaat via BOSN en komt op die manier ten goede aan de RKSV Nuenen. 
Gerton van Leenders: Het jubileumjaar komt niet terug in de cijfers.   Jo: Er is nog 1x een reservering opgenomen in de 
algemene verenigingskosten. Lawrence: voor het jubileumjaar komt een aparte begroting. 
Cor Molenaar: Is de begroting 2021-2022 gebaseerd op cijfers van  2020-2021?  Jo: Nee, dit is bemoeilijkt door Corona. Ik mis 
een risicoanalyse waar op termijn mogelijke pijnpunten kunnen ontstaan. Denk hierbij aan het nieuwe accommodatiebeleid van 
de Gemeente Nuenen dat nadelig uit zou kunnen pakken voor RKSV Nuenen.   Ruud Prast: We betalen u het onderhoud van 
het sportpark zelf. Dat is een substantieel bedrag. Wanneer de Gemeente overgaat tot het innen van huur dan zal het 
onderhoud terug moeten gaan naar de Gemeente. Met de BOSN zijn we hierover in gesprek met de Gemeente. 
Antonie Fransen: Is reservering voor tegenvallers in de toekomst is dus wenselijk.  Lawrence: De vergadering beslist over de 
begroting dus indien dit gewenst is horen we het graag. 
Cor Molenaar: De cijfers moeten realistisch zijn en bewaakt worden. 
Peter Boeren: Bij meevallers aan de inkomstenkant opletten voor incidenten en waken dat dit voor structurele uitgaven wordt 
ingezet.  Lawrence: De opgestelde begroting is behouden opgesteld. We zitten als bestuur met het financieel team bovenop de 
cijfers en bewaken continue de begroting. Leslie: Door het bestuur worden uitgaven niet gebaseerd op incidentele opbrengsten, 
enkel met structurele. Incidentele baten worden in beginsel toegevoegd aan het eigen vermogen .Peter Boeren:  Mijn opmerking 

is alleen bedoeld om waakzaam te blijven. 
Er zijn geen verdere vragen over de meerjarenbegroting. 
 

6.  Verwachting exploitatie 2020-2021  

Jo geeft ook hier een toelichting op de ‘inkomsten’ en de ‘uitgaven’.  Bij de ‘uitgaven benadrukt hij dat er nog een bedrag voor 
kleding is opgenomen als uitvloeisel van de overgang naar Adidas en er voor gekozen is dit ten laste van het resultaat voor 
2020-2021 te laten komen. De bedragen voor de Overheidssteun moet nog binnen komen. Twee van de drie kwartalen zijn al 
aangevraagd, de aanvraag voor het laatste kwartaal zal binnenkort ingediend worden.  Het gaat hier om de TASO-regeling 
omdat we niet in aanmerking komen voor de NOW. Het verwachte resultaat over het 2020-2021 geeft een positief resultaat van 
14,6K. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de verwachtte exploitatie 2020-2021. 
 

7. Begroting 2021 – 2022. 

In de meerjaren begroting is uiteraard ook de begroting voor het seizoen 2021 – 2022 meegenomen. Om te kunnen blijven 
acteren binnen de vereniging is goedkeuring per seizoen nodig. Aan de vergadering wordt gevraagd of zij akkoord gaan met de 
voorgestelde begroting 2021 – 2022.  De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting. 
   

8.  Bestuurszaken 
a.   Nieuwe consumptiemunten. 

Op dit moment gebruiken we witte consumptiemunten. Deze zijn al vanaf de opening van het sportpark ‘Oude Landen’ in 
gebruik. Er circuleert nog voor ca. € 5k aan consumptiemunten onder de mensen. Het bestuur is overgegaan tot de aanschaf 
van groene munten  om beter in beeld te kunnen krijgen en te houden waar de consumptiemunten zich bevinden. Voor de 
huidige witte munten heeft het bestuur  de houdbaarheidsdatum voor de witte consumptiemunten vastgesteld tot het einde van 
het kalenderjaar 2021 i.c. 30-dec-21. In de periode 01-jul-21 tot en met 31-dec-21 zal de gelegenheid worden geboden de in 
bezit zijnde witte consumptiemunten om te wisselen tegen nieuwe groene consumptiemunten. 
Wim-Jan Teunissen: Hoeveel nieuwe munten zijn er aangeschaft, er zijn er nog al wat nodig voor de diverse vrijwilligers?  
 Lawrence: Ik weet niet hoeveel er aangeschaft zijn.  Robert Prast: Er zijn 6000 nieuwe munten aangeschaft. 
 

b.   Activiteiten compensatie senioren.  

Het wedstrijdburo heeft er, rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden, alles aangedaan om voor alle senioren de 
trainingen doorgang te laten vinden. Helaas was het niet mogelijk om wedstrijden te organiseren. Door de versoepelingen 
worden de mogelijkheden stap voor stap groter. Om de senioren op dit gebied tegemoet te komen is het de bedoeling om een 
onderling senioren toernooi te houden waarbij de kosten voor de club zijn.  
Het bestuur stelt voor deze activiteit een bedrag van 4K beschikbaar en deze reservering ten laste van het resultaat 2020-2021 
te laten komen.  De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 

c.   Sportpark Rookvrij. 

Door een rookvrij sportterrein geven we kinderen het goede voorbeeld; maken we roken minder normaal en minder aantrekkelijk 
voor kinderen; wordt het schadelijke meeroken voorkomen; zetten we onze vereniging positief op de kaart; hebben we minder 
last van afval door sigarettenpeuken en –pakjes op het terrein en dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, 
een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien. 
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Het bestuur stelt voor om het sportpark rookvrij te maken met ingang van 1 september 2021. Na een positief besluit door de 
ALV zal een stappenplan voor implementatie en handhaving worden uitgewerkt.  De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 

d.   Wisselingen binnen het bestuur 

Binnen de bezetting van het bestuur vinden de volgende wisselingen plaats: 
- Nicole van Nistelrode stopt als penningmeester en gaat zich volledig richten op de administratie van de  
  vereniging en stichtingen van RKSV Nuenen in de functie ‘hoofd administratie’.  
- Jo Laeven neemt het penningmeesterschap over Nicole van Nistelrode. 
 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging binnen het bestuur 
- Leslie de Hondt neemt de bestuursfunctie ‘Algemene Zaken’ ad interim over van Jo tot er een opvolger  
  gevonden is.  
 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde benoeming binnen het bestuur 
 

9.  100 Jarig Jubileum. 

Aan de hand van een presentatie neemt Ad van Zoggel ons mee door de stand van zaken m.b.t. het jubileum. Hij geeft aan 
welke stappen er al zijn ondernomen o.a. is er een organigram opgesteld. Op verzoek van Wim-Jan Teunissen leest Ad de 
samenstelling van de klankbordgroep en de jubileumwerkgroep voor. Ad en Peter hebben met diverse groepen een al een 
gesprek gehad om hun input voor het jubileumfeest te vragen De 1

e
 plannen zijn al binnen en het is de bedoeling dat we begin 

juli met een definitief programma komen. Ook richting de Gemeente en KNVB is al actie ondernomen en zijn de 1
e
 antwoorden 

al binnen. Wim-Jan Teunissen: is er nagedacht over de financiering?  Ad: Ja, er is een bedrag vanuit de club gereserveerd en 
we gaan proberen nog andere inkomsten te genereren. Er is een 1

e
 begroting opgesteld, Jo Laeven zal dit financiële 

verantwoording op zich nemen. 
Ad geeft vervolgens aan dat de festiviteiten zoveel mogelijk op het sportpark zullen plaatsvinden maar dat we zeker niet zullen 
vergeten de Nuenense gemeenschap er bij te betrekken. 
Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de presentatie ‘100 jarig Jubileum’.    

 

10.   Rondvraag. 

Hiervan maakt niemand gebruik. 
 

11.  Sluiting.  

Met het bedanken van alle aanwezigen voor ieders deelname en inbreng wordt deze vergadering door Lawrence gesloten. 
 

Peter van Hout, secretaris. 
 
 

Bijlage 1  Actielijst 

Actienr. Actie Sterkhouder vanuit 
bestuur 

041119.02 Nieuw beleidsplan met financiële onderbouwing Lawrence + Jo 

041119.03 Aanpassing HHR i.v.m. verandering ‘kascommissie’ en ‘wedstrijdburo’ Peter 

310521.01 Contributiereglement aanpassen n.a.v. aangenomen voorstellen Peter 

 

 

Bijlage 2  Besluitenlijst 

Besluitnr. Inhoud 

01.310521 De vergadering gaat akkoord met voorstel om voor het seizoen 2021 – 2022 de contributie -bedragen niet te 
indexeren 

02.310521 De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het contributiebedrag bij Sport & Spel op 50% van de 
reguliere jeugdcontributie vast te stellen. 

03.310521 De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie met ingang van het seizoen 2021 – 2022 in 2 
termijnen te innen, t.w. in sept. de 1

e
 inning en in de winterstop de 2

e
 inning. 

04.310521 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2020-2021 

05.310521 De vergadering gaat akkoord met het voorstel om een bedrag van 4K vanuit het resultaat 2020-2021 aan te 
wenden voor de verenigingsactiviteit  bij de senioren. 

06.310521 De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het sportpark rookvrij te maken met ingang van 1 
september 2021. 

07.31.0521 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging om Jo Laeven het penningmeester over te laten 
nemen van Nicole van Nistelrode. 

08.31.0521 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde  benoeming van Leslie de Hondt als a.i. bestuurslid 
Algemene Zaken 

 
 


