
 

Notulen ALV 17 september 2021.  

 

 

 

Opening van deze bijzondere algemene ledenvergadering seizoen 2019-2020 door 
waarnemend voorzitter Mat Cuypers 

• Mat heet als waarnemend voorzitter alle aanwezigen van harte welkom. Mat vervult 
tijdelijk de rol van voorzitter in plaats van Bart Reuter, totdat Bart hersteld is.  

• Doel van de ALV: verantwoording afleggen aan leden. Mogelijkheid tot vragen, delen 
van zorgen en dergelijke.  

• Deze bijzonder ALV is bijeen geroepen als vervolg op de ALV van 23 april j.l.. Tijdens 
die digitale vergadering zijn met name de financiën over het seizoen 2019-2020 
besproken. Dat was de uiterste datum waarop volgens de statuten, het bestuur aan 
de vereniging verantwoording moest afleggen over de financiën seizoen 2019-2020. 
De andere onderwerpen voor een ALV zijn toen doorgeschoven naar een ALV op een 
later moment, een moment waarop het mogelijk zou zijn weer fysiek bij elkaar te 
komen.   

• De agenda wordt vastgesteld 
• Op de notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 23 april 2021 zijn geen 

opmerkingen, notulen wordt vastgesteld. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Jan geeft aan dat RKVV Bergeijk erg blij is met alle vrijwilligers. We hebben in totaal 
ongeveer 250 vrijwilligers en dat is een stabiel aantal.  

Er wordt nog versterking gezocht in allerlei functies maar expliciet scheidsrechters. Hier zijn 
we actief naar opzoek. Ook de functie als jeugdsecretaris is belangrijk om invulling aan te 
geven geeft Jan aan. 

RKVV Bergeijk is tevens opzoek naar een jeugd coördinator, dit geeft Frans Luijten aan. We 
moeten wellicht zelfs een jeugdteam opheffen omdat er geen trainer beschikbaar is. Jan 
geeft aan dat hier ouders zelf ook belangrijk in zijn en de jeugdcommissie heeft hier ook een 
rol in. RKVV Bergeijk dient de ouders hier actief in te benaderen omdat de functie van 
jeugdvoorzitter dicht bij de ouders staat.  



Wellicht is het goed om de ouders van o.a. de mini’s uit te nodigen voor een gesprek of er 
animo is om training te geven, of een andere vorm van ondersteuning voor de vereniging. 
Tevens zijn er geluiden dat de mini’s niet altijd op woensdagen kunnen i.v.m. zwemles. 
Bestaat de mogelijkheid om ook donderdagen de mini’s te trainen? Dit in overleg met 
Wilbert van de Maasakker en eventuele ondersteuning realiseren. 

Frans geeft ook aan dat er jonge spelers zich vlak voor het seizoen begint zich afmelden. 
Kunnen we dit als club voorkomen? Dit gaat besproken worden in het bestuur, 
terugkoppeling volgt.  

Gerard Hermans geeft aan dat de vrijwilligers bij andere verenigingen minder contributie 
betalen, is dit iets voor onze club? Dit gaat besproken worden in het bestuur, terugkoppeling 
volgt. 

Huldiging jubilarissen 

De huldiging van jubilarissen wordt doorgeschoven naar de ALV seizoen 2020-2021, in 
november 2021.  

Bestuursverkiezing 

Herkiesbaar bestuurslid seniorenzaken: Jac Slenders, iedereen akkoord 
Herkiesbaar Penningmeester: Jac Sleddens, iedereen akkoord 
Niet herkiesbaar secretaris: Wil Wils, iedereen akkoord 
Verkiesbaar secretaris: Marielle Vervest, iedereen akkoord 
Vacature: PR en sponsoring 

Rondvraag 

Gerard Daams geeft aan dat er weinig scheidsrechters zijn voor de C-jeugd. Hoe zien wij dat 
als bestuur? 

• Er zijn een paar mensen die willen fluiten maar het is niet zeker of deze het 
daadwerkelijk  gaan doen. Jan Kuijken komt er bij Gerard op terug. 

Harm Jansen geeft aan dat het materiaal voor zijn team, pionnen en ballen, erg pover is. 
Vooral de structuur in de ballen en ballenkarren is ver te zoeken in het ‘witte hok’. 

• Mat geeft aan dat we er als bestuur alles aan doen maar dat dit aan de trainers en 
spelers zelf ligt. De trainers en leiders moeten echt zelf zorg dragen voor het 
materiaal. Mat geeft aan dat enkele weken geleden het gehele ‘witte hok’ te hebben 
opgeruimd inclusief het sorteren van de ballen, pionnen, hesjes etc. maar het is 
noodzakelijk dat de trainers en leiders de materialen correct terug leggen en dat de 
ballen in het juiste rek worden terug gelegd.   

• Wim geeft aan dat de deur van het wit hok altijd open staat. Hier moeten de trainers 
en leiders ook beter op letten.  



Harm Jansen vraagt of alles nog een keer gesnoeid wordt. Over enkele weken wordt dit weer 
ingepland, een zogeheten klusdag. In oktober of anders in de winterstop. 

• Jan is hier mee bezig en er volgt op korte termijn een definitieve datum. 
o Definitieve datum is vastgesteld op 23 oktober. 

Wim vraagt hoe het zit met de commissie van de stichting.  

• Jack geeft aan dat de stichting gaat gewoon door en staat er financieel goed voor. De 
stichting moet blijven bestaan om de BTW teruggave van het kunstgras te blijven 
waarborgen. 

Sluiting 
 
Mat Cuypers bedankt iedereen voor de aanwezigheid en voor de constructieve bijdrage. Hij 
sluit de vergadering. 


