Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) RKVV Bergeijk 16-11-2018 – 20.30 uur.
Aanwezig aantal personen:
7 bestuursleden – excl. 1 aspirant bestuurslid
55 leden inclusief kascommissie en kinderen
1. Opening
a. Opening door Bart Reuter. Jaarverslag is afgehamerd.
2. Notulen vorige BALV en ALV
a. Geen vragen/opmerkingen.
3. Jaarrekening en verslag kascommissie
a. Verslag kascommissie, door Niels Tilborghs
b. Penningmeester Jacky Hoeks ligt de jaarrekening van het seizoen 2017-2018
toe
c. Het resultaat van +/+ € 9.346
d. Vraag Gerard Hoeks: zit hier het feest al bij? Antwoord Jacky: nee zit in
volgend seizoen pas.
e. Niels Tilborghs geeft een toelichting vanuit de kascommissie. Aanvullende
vragen zijn beantwoord en besproken tussentijds. Veel aandacht naar
kantineopbrengst.
f. Registratie in kassasystemen is niet afdoende. Advies is om
beheersmaatregelen in te voeren.
g. Voor incassering sponsorgelden is aandacht geweest. Groot deel hiervan is
reeds geïncasseerd. Overig deel op korte termijn actie. De achterstand is
ingehaald en aflossing leningen en obligaties liggen op schema.
h. Aanschaf kleding en tassen is accuraat verwerkt.
i. Advies is om het bestuur decharge te geven.
j. Volgende adviezen voor komend jaar:
i. Volledigheid in kantineopbrengsten moet onder aandacht komen;
sterke beheersmaatregelen te treffen en belang onder aandacht
brengen. Veel kasgeld en veel contant. Advies is om hier meer
controle op uit te oefenen. 2 keer afstorten. Advies is mogelijkheid
pinnen. Brutomarge is laag te noemen. Verkoopprijzen zijn laag in
vergelijking met horeca. Advies is om stijging te zorgen in kantine
prijzen. BTW sportvrijstelling; geen BTW aftrek meer. Bestuur: bepaal
de impact en bepaal een structuur die meest optimaal is.
ii. Van belang om inzicht te houden in financiën van de Stichting. Graag
hier ook aandacht aan geven.
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iii. De penningmeester onderkent dat marges laag zijn; inkoop in
verhouding hoog en verkoop in verhouding laag. Goederenbeweging is
niet goed te zien op kassasysteem. Consumptiebon = geen goed te
registreren middel. Dit pakken we aan en daarom moet volgend jaar
wel te zien zijn wat de goederen stroom is.
iv. Gerard Hoeks, vraag: pinmogelijkheden? Wordt onderzocht, kostenbaten. Wordt mogelijk ingevoerd. Kosten worden in principe
doorberekend in de prijzen
v. 2 jaar lang geen prijsverhoging; nu wel. 1) pin 2) btw 3)
inkoopcorrectie 4) bijdragen aan exploitatie.
vi. Erwin Aarts: enkel consumptiebonnen? Nee in Juni ook kassastoring
gedurende sponsortoernooi en 8e feest. Registratie heeft niet in de
kassa gestaan.
vii. Erwin Aarts,vraag: heeft bestuur vertrouwen in dat het probleem in de
toekomst is ? Jacky geef aan dat hij het probleem van de kascommissie
niet onderkent. Kascommissie geeft aan dat het niet 1 op 1 door te
rekenen valt.
viii. Gaat om controlemaatregelen en door de vier genoemde maatregelen
wordt controle op de kantine beter.
ix. Luyten: nog te ontvangen contributie, € 5000 is veel. Hoe komt dat het
zo veel is? Jacky: invordering loopt nog1e herinnering geweest; 2e in de
maak en daarna bellen.
x. Notoire wanbetalers: beëindigen lidmaatschap is zeker een optie.
ALV ontleent decharge aan het bestuur / penningmeester.
i. Jacky Hoeks bedankt de kascommissie en benadrukt het belang voor
de club van de kascommissie
ii. Normaal gesproken verkiezing; niemand treed af en dus commissie
hoeft niet aangevuld te worden.
Penningmeester Jacky bespreekt begroting voor seizoen 2018 – 2019.
Wim van Woerkum:
i. Mogelijkheid tot uitbreiding van het Witte Hok
ii. Voorzitter Bat Reuter licht toe; achter de schermen mee bezig,
vergunningtechnisch is het wat lastig. Vraag is wel bekend en gaat het
bestuur mee aan de gang.
Bart licht als voorzitter bestuursvisie toe
i. Secretaris blijft moeilijk invulbare positie en er vallen gaten op
belangrijke posities. O.a. wedstrijdsecretarissen jeugd en senioren en
coördinator scheidsrechters jeugd.
Wervingscommissie door Jan Kuijken
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i. Resultaten zijn goed; Jac Slenders toegetreden en afgelopen periode
PR en sponsoring-commissie. Ondertussen ook een
vertegenwoordiger in het bestuur namens PR, Rob Vermeulen
ii. Vraag: nieuwe leden voor de wervingscommissie?
VOG: bewijs van goed gedrag. We vinden het belangrijk om een veilige
omgeving te hebben, zeker voor onze jeugdleden. Verminderd de kans op
mensen die in de mist zijn gegaan om nogmaals te doen. Is nooit dicht te
spijkeren. Maar goed voor risico verkleinen en aandacht aan te geven.
Opmerking: mail kwam in de spambox let op om dit nogmaals te doen en te
communiceren dat deze in de spambox komt: dus opvolgen van uitsturen.
Social Media Beleid  vaststellen door middel van handopsteking.
Beleid vastgesteld.
Opmerking: rondmailen? Is reeds gedaan
Dennis Tummers, Communicatie
i. Verregaande automatisering
ii. Sjef van Montfort: belangrijk om gegevens te actualiseren
iii. Opmerking Wilbert: weergeven op de website om basisadministratie
op orde te krijgen. Samen met Sjef aanpakken. VOG registratie kan
voor de kaderleden bij aanmelding.
Bart Reuter, Jubileum
i. Dankwoord voor onze vrijwilligers. Het verenigde binnen de club.
ii. Resultaat is nu nog niet bekend. Dit komt vanuit de stichting.
Afwachten op zaken als kansspelbelasting. Doelstelling is bereikt.
Tegen 0. Harm Jansen, voorzitter stichting, wordt naar voren geroepen
en bedankt voor de organisatie namens de 160 vrijwilligers die hieraan
mee hebben geholpen. Bestuur wordt nog bedankt in het
jubileumjaar.
Bestuursverkiezing
i. Voorstel: Rob Vermeulen voor PR en Sponsorcommissie
ii. ALV stemt hiermee in
iii. Aftredend en herkiesbaar: Bart Reuter als voorzitter.
iv. ALV stemt hiermee in
Tijdens huldigen: lidmaatschap inschrijving check inschrijfdatum meenemen
in de algemene ledeninformatiegegevens. Meteen ALV check meesturen bij
de check-up van ledeninformatiegegevens.
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x. Rondvraag
i. Wim van Woerkum: verzoek aan leiders/trainers; doe de kleedlokalen
op slot! Vooral met de schoolvakanties en we hebben geen overzicht:
Bart zullen mail versturen naar alle leiders om onder de aandacht te
brengen.
ii. Gerard Hoeks: krijgen we WIFI?, zelfde vraag als vorig jaar
iii. Mario van Dinther: wedstrijdapp scheids aanstellen op de dag zelf pas.
Waarom? Schijnbaar is het mogelijk om scheidsrechter eerder
toevoegen. Actie; kijken bij Reusel en Bladella kan het wel.
iv. Jan: Scheidsrechtersprobleem. B&C is het probleem. Aandachtpunt
om dat onder de ouders te brengen om wat jeugd binnen te krijgen.
Bart Reuter: is scheidsrechtercommissie mee bezig maar concurrentie
met lokale bijbaantjes. Ook in het vrijwilligersbeleid mee nemen.
v. Harm Jansen: Zand gebruiken voor ophoging voor een bult om op te
kijken.
vi. Wilbert van Maasakkers: Kledinglijn en tassen en jassen. Shirts ook op
toerbeurt vervangen. Kijken naar reserveshirts? Deze zijn een ramp en
hebben we te weinig? Actie voor kledingcommissie om dit mee te
nemen.
vii. Wil Moeskops: moeten we de kaartjes nog inleveren? Bart Reuter: Ja.
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