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N O T U L E N  

Vergadering Algemene Ledenvergadering 2014 
Datum 29 december 2014  
 
1. Opening 

Ben Rietveld (VZ) opent 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de ALV. Is blij dat er 
zoveel leden aanwezig zijn. 
Ben stelt voor: de bestuursleden van Reiger Boys 

 
2. Afberichten: 

Afbericht ontvangen van: Koen van der Horn. 
 
3. Agenda 

Ben neemt de agenda door met de aanwezige leden. De presentielijst is getekend (42 aanwezigen 
inclusief bestuur). 

 
4.  Mededelingen bestuur 

 
Gedragscodecommissie (Ben): 
Per 1 januari start de gedragscodecommissie met het toezien op het naleven van de gedragscode. In 
een informatieavond voor de Jeugd en via de Nieuwsbrief van december is binnen de vereniging de 
gedragscode met de 10 gouden regels kenbaar gemaakt. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal de 
voorzitter van de gedragscodecommissie (Kees van Diepen) de gedragscode in de vorm van 10 gouden 
regels overhandigen aan de wethouder sport (Leo Dickhoff) van de gemeente Heerhugowaard.  
 
Verlenging contract Heren 1 trainer Marc van Wonderen (Ben): 
Bestuur van Reiger Boys is tevreden met Marc en heeft zijn contract met de vereniging verlengd met 2 
jaar. Ook Marc is tevreden en voelt zich bij de vereniging als een ‘vis in het water’. 
 
VVE (Sipke/Andre): 
In 2012 is met de gemeente een splitsingsacte van eigenaren opgesteld voor het Reiger Boys gebouw. 
Dit was in de tijd van verhuizing naar de nieuwe locatie één van de voorwaarden van de gemeente om 
de opstal in gesplitst eigendom op te delen.  
In de splitsingsacte is notarieel vastgelegd dat het beheer van de eigendommen middels een 
Vereniging van Eigenaren moet worden aangestuurd. Naast de afzonderlijke eigendommen zijn er ook 
afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke ruimtes die volgens een bepaalde verdeelsleutel 
moeten worden beheerd. 
In 2015 wordt dit samen met de gemeente opgepakt en dit betekent dat vanaf 2015 organisatorische 
wijzigingen in het financieel en technisch beheer van het pand.  
Namens Reiger Boys zal Sipke de Vries dit gaan oppakken en financieel en technische worden 
ondersteund door respectievelijk Andre Elsinga en Wil Verkooijen. 
 
Eredivisie Zaalvoetbal (Ben): 
Dit jaar is Reiger Boys met een dames zaalvoetbal team vertegenwoordigd in de Eredivisie. De 
toetreding heeft geleid tot voldoende sponsoren en sportief gezien kunnen wij het 1e jaar niet 
degraderen. 
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3 januari Nieuwjaarsreceptie (Ben): 
Met dank aan de organisatie die in handen is van Hans van der Veldt en Peter Coesel wordt zaterdag 3 
januari de Nieuwjaarsreceptie gehouden met daar aan voorafgaand de Nieuwjaars wedstrijden 
 
IYT (Ben): 
16 mei zal wegens groot succes het 6e International Youth Tournament worden georganiseerd 
 
Vragen naar aanleiding van de mededelingen bestuur: 
VVE: 
Robbert Arxhoek:  
Zou Reiger Boys voor de VVE willen kiezen als wij de vrije keus zouden hebben? 
Bestuur:  
Nee, vraagt veel afstemming met de gemeente. Daarbij kunnen verschillende belangen de afstemming  
bemoeilijken en leiden tot discussie. 
Aalt Klaassen: 
Wordt er voor de VVE ook statuten opgesteld?  
Bestuur:  
Ja, in de splitsingsacte wordt gesproken van een huishoudelijk reglement met een aantal specifieke  
voorwaarden.  
Aalt Klaassen: 
Doet de suggestie om expertise van buiten (Bank voor Bouwnijverheid) te betrekken bij het opzetten 
van de VVE. 
Bestuur:  
Neemt voorstel in overweging. 
 
IYT: 
Mark Schuttenhelm: 
Levert dit toernooi geld op voor de vereniging ? 
Bestuur:  
Ja  
 
Zaalvoetbal: 
Erlo van der Hoeven: 
Vraagt of het verstandig is om op vrijdagavond te voetballen terwijl je de zaterdag daarna moet  
presteren op het veld. 
Bestuur:  
Is niet voornemens dit aan banden te leggen. Voorheen gebeurde dat ook, alleen speelden de dames  
toen bij andere verenigingen. 
 

5. Verslag van de vorige ledenvergadering: 
Verslag van de ALV van 28 november wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
6. Ingekomen stukken: 

Geen. 
 

7.  Stand van zaken projecten 
 
Kledingfonds 
Wil Verkooijen geeft aan dat veel werk is verzet om ruim 1000 leden te voorzien van nieuwe kleding.  
Na selectie van mogelijke leveranciers is in februari dit jaar de keuze gevallen op Jako/SMP. Daarna is 
de organisatie opgezet en is overgegaan tot de bouw van de Demoshop en het Big Bag teamtassenrek.  
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Vervolgens zijn de bestellingen voor de zomer gedaan en 95 % is goed gegaan. Leerpunt komt uit de 
hoek van onverwachte mutaties in aantallen en de individuele wensen ten aanzien van de maten van 
de tenues. 
 
Het draait nu allemaal goed en RB wordt zelfs als referentie gebruikt voor andere verenigingen. 
Demoshop levert zo’n 20 -25 bestellingen per week op. 
 
Vanwege het vele werk dat nu ook nog wordt verzet bedankt Wil vanuit deze plek Jan Pluister, Geert 
Spaan en Sven van de Berg voor de organisatorische ondersteuning en de vrijwilligers die zaterdags de 
Demoshop willen bemannen. 
 
Vragen naar aanleiding van toelichting Kledingfonds 
Robbert Arxhoek: 
Vraagt naar een financiële uitleg van het kledingfonds. Haalt dit niet zo direct uit het financieel verslag. 
Bestuur:  
Legt dat uit dat fonds is aangemaakt om de komende drie jaren door te kunnen komen. Naast  
aanschaf van de kleding hebben we ook te maken met investeringen (Demoshop, Big Bag  
teamtassenrek), rentekosten op de benodigde lening en post onvoorzien in verband met kosten die  
voortvloeien uit de net toegelichte mutaties en individuele wensen.  
Na drie jaar kunnen we evalueren en bezien in hoeverre de € 20,= bijdrage per lid per jaar een juiste  
keuze was. 
 
Robbert Arxhoek: 
Vraagt naar de procedure van de opdracht voor de bouw van de Demoshop en Big Bag tassenrek. 
Bestuur:  
Deze is aanbesteed bij bouwbedrijven waar leden betrokken dan wel eigenaar van zijn. Keuze is  
gevallen op de meest economische aanbieding. 
 
Organisatie Reiger Boys: 
Ben geeft een toelichting op de noodzakelijke uitbreiding van het bestuur. Met het huidige zestal gaan  
wij het niet redden. Geeft enerzijds aan dat de huidige bestuursleden teveel gedwongen worden zich  
bezig te houden met operationele zaken. In de toekomst moet dat gaan veranderen en er zal vanuit  
de commissies meer ondersteuning moeten worden gegeven aan het bestuur. 
Anderzijds willen we in de breedte meer beleidsmatig kunnen nadenken waar het eigenlijk om draait  
en dat is Voetbal. Vandaar ook de uitbreiding van het bestuur met Voetbalzaken Dames (Pattry Blok),  
Voetbalzaken Zaal (Ron Veerman) en Voetbalzaken Jeugd (Ben/Alex). 
Tenslotte geeft Ben aan dat een notulist wordt gezocht voor notuleren van de bestuursvergaderingen. 
 

8. Verkiezingen leden van het bestuur: 
Zie het stuk dat is ingesloten bij het jaarverslag. Ben Rietveld is aftredend en wordt met enthousiast 
applaus herkozen. Sipke de Vries gaat Wil Verkooijen ondersteunen in de portefeuille Algemene Zaken 
zodat bij aftreden van Wil Verkooijen deze kan worden overgenomen. Bestuursfunctie van Secretaris 
wordt hierdoor vacant en zolang er geen vervanger is zal Sipke de Vries deze tijdelijk gaan invullen. Dit 
geldt ook voor de vacature Voetbalzaken Heren. Deze wordt voorlopig door Jack Koopmans ingevuld 
zolang er geen vervanger is. 
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Peter Coesel:  
Rooster van aftreden is niet handig gekozen waardoor er bij tegelijk aftreden een onevenwichtig 
bestuur kan ontstaan en doet een voorstel voor aftreedschema 2014/2015 dat gelijk wordt 
aangenomen: 
Jaar 1:  Voorzitter, Commerciële Zaken en Bestuurslid Voetbalzaken Zaal; 
Jaar 2: Penningmeester, Bestuurslid voetbalzaken Heren, Bestuurslid Algemene Zaken; 
Jaar 3: Secretaris, Bestuurslid Voetbalzaken Jeugd, Bestuurslid Voetbalzaken Dames. 
 
In dezelfde lijn van een evenwichtig aftreedschema zal door het bestuur aan de kascontrolecommissie 
en commissie van beroep een verspringend rooster van aftreden worden gevraagd die voor 
2014/2015 aan de ALV zal worden voorgelegd. 

 

9. Jubilarissen: 
Er zijn 3 jubilarissen die namens het bestuur worden gefeliciteerd en op de Nieuwjaarsreceptie 
worden gehuldigd: 
50 jaar lid 
Relatienummer: GKUCUPD 
Naam: Dhr. P. Weeland 
Lid sinds: 1 augustus 1964 
25 jaar lid 
Relatienummer:  D77PHM6 
Naam: Mevr. P. Bourgonje 
Lid sinds: 1 oktober 1989 
Relatienummer: CBRD33Q 
Naam: Dhr. G.J. Horn 
Lid sinds: 1 oktober 1989 
 
Het bestuur draagt geen kandidaten naar voren voor Lid van Verdienste. 
De ALV kan ook een voorstel doen voor voordracht van Lid van verdienste. Er wordt een voordracht  
gedaan, maar vanwege het ontbreken van een duidelijke procedure wordt deze even geparkeerd. Het  
bestuur overweegt daarom allereerst een procedurevoorstel te maken.  
Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt een voordracht aan bestuur en ALV  te doen op basis van  
vooraf overeengekomen criteria. 

 
10 Jaarverslagen:  
 

Jaarverslag Secretaris 
Aalt Klaassen: 
Vraagt naar beëindigen contract met Voetbal Technisch Manager. Is deze moeilijk in te vullen vanwege  
de regelmaat van voortijdig beëindigen ? 
Bestuur:  
Dit contract is beëindigd vanwege duo functie van Robin Ernest. Was moeilijk te combineren. Bestuur  
wil nu zorgvuldig op zoek gaan naar vervanger. Voor seizoen 2014-2015 is er begrotingstechnisch geen  
rekening mee gehouden.    

 
Jaarverslag Algemene Zaken: 

 Jan Peekel: 
Vraagt naar aanpak van (achterstallig) onderhoud van gebouw (hang en sluitwerk, dak etc). 
Bestuur:  
Er ligt voorlopig een ‘Hold’ op onderhoud totdat overeenstemming is bereikt over het onderhoud in de  
VVE. 
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Jaarverslag Commerciële zaken 

 Robbert Arxhoek:  
Vraagt naar stand van zaken Villa Kakelbont. 
Bestuur:  
Dossier ligt bij advocaat en er worden begin januari 2015 nadere afspraken gemaakt over het vervolg.  
Robbert Arxhoek:  
Vraagt naar de huidige opbrengst van de grote clubactie en de relatie met de begroting van dit jaar. 
Bestuur:  
Relatie is er. De begrotingspost ‘Acties’ is begroot op € 2500,= waarin ook de opbrengst zit van Oud  
Papier en Vomar. De netto opbrengst van de grote clubactie was vorig jaar € 1623,=. 
 

 Jaarverslagen Jeugd, Heren, Vrouwen/Meiden 
 Geen vragen. 
 
 Jaarverslag Penningmeester 

Andre spreekt allereerst zijn waardering uit voor de vrijwilligers en het bestuur die hem hebben 
bijgestaan bij het opmaken  van het financiële jaarverslag en de begroting voor 2014-2015. De 
volledige boekhouding op kostensoort en grootboeknummers is in sportlink aangemaakt en gevuld. 
 
Andre geeft aan dat ondanks het exploitatieverlies geen contributieverhoging nodig is. De begroting 
voor seizoen 2014-2015 is sluitend.  
 
Andre geeft verder een mondelinge toelichting op de jaarcijfers zoals deze zijn gepubliceerd in het 
jaarverslag.  
 
Vragen naar aanleiding van financieel verslag en toelichting: 
Mark Schuttenhelm: 
Vraagt naar de besteding van de middelen uit het vrijwilligersfonds. Geeft aan dat hij het vreemd vindt 
dat het saldo (na terugbetaling vrijwilligers) wordt besteed aan bijvoorbeeld de medewerkers avond.  
Claudi van Dort: 
Voegt hieraan toe dat voorheen middelen waren vrijgemaakt voor de Jacks voor de jeugdbegeleiders. 
Vraagt zich af waarom het positief saldo uit het vrijwilligersfonds niet daar aan wordt besteed. 
Bestuur: 
Geeft aan dat de vrijwilligersbijdrage is bedoeld voor om de leden er toe te zetten wat te gaan doen 
voor de vereniging. Niet alle leden en/of ouders zullen van deze mogelijkheid gebruik maken. Op basis 
daarvan voert het bestuur thans het volgende afgesproken beleid: 
1. Een eventueel resterend positief saldo valt niet vrij via de resultatenrekening.  
2. Resterend saldo wordt besteed aan: jaarlijkse avond voor vaste medewerkers, consumptiegebruik 

van alle commissieleden tijdens de vergaderingen en overige verrichte diensten, de koffie kaarten 
en enkele kleine vergoedingen (telefoon) voor de extra gemaakte kosten door vaste medewerkers. 
Bij een overblijvend positief saldo zal het bestuur beslissen waaraan dit eventueel kan worden 
besteed.    

 
Aalt Klaassen: 
Heeft de indruk dat de begroting te optimistisch is opgezet. Aan de uitgavenkant ziet hij mogelijk 
hogere uitgaven ten gevolge van de eerder genoemde onderhoudswerkzaamheden uit de VVE. Aan de 
inkomstemkant vraagt hij zich af of deze wel realistisch zijn. 
Bestuur: 
Geeft aan achter de begroting te staan en heeft hier het volste vertrouwen in. De VVE is een uitdaging 
op zich om de onderhoudskosten binnen de beschikbare middelen van Reiger Boys te houden. Goed 
en constructief overleg met de gemeente is hiervoor een vereiste en het bestuur is zich hiervan 
bewust. 

  
 Aalt Klaassen: 
 Geeft aan dat kascontrole commissie geen decharge kan geven aan het gevoerde beleid. 
 Bestuur: 

Geeft aan dat dit in het jaarverslag inderdaad onjuist is geformuleerd en corrigeert deze fout door nu 
de ALV  de vraag te stellen decharge te geven aan het gevoerde beleid. 
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ALV: 

 Geeft decharge aan het gevoerde financiële beleid. 
  

11. Rondvraag 
Jan Peekel: 
Vraagt naar de aanpak van het waterbeheerssysteem (filter) en naar het onderhoud aan het hang en 
sluitwerk. 
Bestuur: 
Zoals eerder aangegeven ligt er voorlopig een ‘Hold’ op onderhoud totdat er in de VVE  
overeenstemming is bereikt over de kostenverdeling van het onderhoud. Dat betekent dat de filter  
niet wordt geplaatst en dat de risico’s voor Legionellaverontreiniging wordt besproken in de VVE.  
 
Piet Weeland: 
Doet voorstel voor herhaling van de actie van de jeugd om A4-tjes te laten bezorgen in de wijken met  
de verwijzing van het brengen van oud papier naar de container op complex Reiger Boys. 
Bestuur: 
Vindt dit goed voorstel en zal deze actie met de Jeugd oppakken. 
 
Aalt Klaassen: 
Geeft complimenten aan de initiatiefnemers en uitvoerders van de digitale Nieuwsbrief.  
Geeft complimenten aan bestuur en de commissies die het afgelopen jaar weer veel werk hebben  
verricht voor de vereniging. 
Vraagt naar de koers van de vereniging. Wat is jullie visie. Waar willen jullie heen, via welke route en 
zijn daar meerdere scenario’s voor te bedenken (uiteraard met bijbehorende en benodigde financiële 
middelen). Doet daarbij de suggestie dit jaarlijks te beoordelen of de route kan worden gevolgd en/of 
deze moet worden bijgesteld. Heeft het beeld dat bestuur teveel operationeel bezig is. 
Bestuur: 
Geeft aan dat ook zij dit zo ook graag op willen pakken en dat daarom ook de bestuurlijke uitbreiding 
en een uitbreiding van commissies noodzakelijk zijn. Geeft daarbij aan dat 2 december 2014 het 
bestuurlijk beleidsplan 2014- 2019 is opgesteld en dat deze zal worden gedeeld via de site.  
 
Adella van der Linden: 
Vraagt om het financieel jaarverslag te visualiseren voor minder financieel gerichte leden. Dus 
eenvoudig zichtbaar maken wat er aan geldstroom inkomt en wat er aan geldstroom uitgaat. 
Bestuur: 
Zal hier in het volgende jaarverslag aandacht aan schenken. 
 
Adella van der Linden: 
Vraagt om oplossing voor de moeizame factuurstroom. 30% van de leden zijn via sportlink niet 
bereikbaar. Hoe kunnen we deze wel bereiken en kunnen we gebruik maken van meerdere 
emailadressen.   
 
Bestuur en na plenair overleg: 
Oplossing zal in eerste instantie gezocht worden via de leiders. Deze staan het dichtst bij de leden en 
van daaruit kunnen de ontbrekende gegevens worden achterhaald. Gesteld wordt om dit gelijk in 2015 
op te gaan pakken zodat voor volgend seizoen kan worden gewerkt met betrouwbaardere gegevens. 
De suggestie van Mandy de Bont om te gaan werken met automatische incasso wordt vooralsnog in de 
wacht gezet. 
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Peter Coesel: 
Geeft aan dat hij voor de Nieuwjaar wedstrijden ook de nieuwe bestuursleden zal uitnodigen. 

 Vraagt naar de datum voor het Mix toernooi. 
 Bestuur:  
 Zal met organisatoren van Mix toernooi datum afstemmen. 
 
 Erlo van der Hoeven: 

Vraagt in hoeverre nog wordt nagedacht over een derde trainingsveld. Toen hij werd aangesteld als 
trainer van de C1 was hier sprake van. 

 Bestuur: 
Geeft aan dat er onlangs een capaciteitscheck is uitgevoerd en dat in principe met de huidige velden 
ieder team in staat moet zijn twee keer in de week te trainen. 
Ondanks dat probeert het bestuur gezamenlijk met de andere verenigingen de gemeente te bewegen 
een tweede kunstgrasveld aan te leggen. Consequentie is echter wel dat € 8000,=/ jaar aan huur wordt 
gevraagd door de gemeente. 

 
12. Sluiting van de algemene leden Vergadering. 

Alvorens de voorzitter de vergadering gaat sluiten, bedankt hij de aanwezige leden voor hun komst en 
de positieve inbreng tijdens de vergadering 


