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Samenvatting notulen Online Algemene Leden Vergadering 19 april 2021 19:30 
Aanwezige leden: 30 
 
Agenda digitale ALV 19 april 2021 19:30 via Zoom 
 

1. Opening, voorstellen, afberichten, ingekomen stukken. 
2. Vaststellen verslag vorige ALV 
3. Jaarverslag  
4. Verkiezingen, nieuwe bestuursleden 
5. Stand van zaken vanuit het bestuur 
6. Voorstel korting contributie seniorenseizoen 20-21 
7. Jubilarissen en onderscheidingen 
8. Vooruitblik ALV december 2021 
9. Rondvraag & afsluiting 

1 Opening 
Voorzitter Dick Kuijl opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voor de eerste, en hopelijk ook de laatste 
keer online via Zoom. 
 
We staan 2 minuten stil bij het overlijden van: 
Jaap Bakker, Erelid (83 jaar) 
Herman Wuis, Erelid (88 jaar) 
Wim Beaufort, Lid van Verdienste (82 jaar) 
Peter Koper (74 jaar) 
 
Ingekomen stukken 
Binnen gekomen vraag: 
Om de vrijwilligersbijdrage terug te geven aan de leden of als korting op de contributie van volgend jaar. 
Kan dit besproken worden? 
 
Antwoord bestuur: 
Het bestuur is van mening dat slechts een selecte groep vrijwilligers (maximaal 30) is, die zich reeds heeft inzet 
en nog niet aan de volledige 8 uur inzet heeft voldaan. Deze vrijwilligers stellen we in de mogelijkheid om op de 
zaterdagen de koffie/thee en limonade te schenken om toch zo op hun 8 uur te komen. Daarnaast zijn er nog tal 
van functies beschikbaar om zo de vrijwilligersbijdrage terug te kunnen verdienen.  
Mocht je interesse hebben in een van de functies, dan kan je je melden bij Stefanie Hoogland. Voor de 
kantineplanning, kan je je melden bij kantineplanning@reigerboys.nl 

2 Vaststellen verslag vorige ALV 16 december 2019 
Er zijn vooraf geen vragen en/of opmerkingen binnen gekomen. De notulen zijn vastgesteld en akkoord. 
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3 Jaarverslag 2019-2020 
Het jaarverslag over 2019-2020 is op 27 oktober 2020 via de website gepubliceerd en opvraagbaar gemaakt. 
Deze is in totaal 5 keer opgevraagd. Het is ook verstuurd aan alle deelnemers van de ALV december 2019 en ook 
aan de deelnemers van vandaag als voorbereiding op deze ALV. 
 
Secretaris Michael Willems, benoemt de hoogtepunten van seizoen 2019-2020. 
 
Financiën  
Het seizoen 2019-2020 wordt mede door de steunmaatregelen positief afgesloten. 
Geen vragen vanuit de leden over de financiën seizoen 2019-2020. De voorzitter bedankt Dave en Judith ook 
voor hun bijdrage in deze.  
 
Kascommissie heeft de cijfers op 20 maart 2021 gecontroleerd en akkoord bevonden.  
 
Gevraagd besluit 1:  
Het bestuur vraagt aan de leden decharge te verlenen voor het in 2019-2020 gevoerde (financiële) beleid.  
Dit besluit is unaniem akkoord.  
 

4 Verkiezingen	
Vacature / uitbreiding bestuur 

1. Voorzitter 
• Kandidaat = Dick Kuijl  

2. Penningmeester 
• Kandidaat = Eric de Hart 

3. Bestuurslid Voetbalzaken facilitair  
• Kandidaat = Rick Zwanenburg  

4. Bestuurslid Commerciële zaken 
• Kandidaat = Wilko Bakker 

 
Gevraagd besluit 2: 
Het bestuur vraagt aan de leden akkoord op de benoeming van bovengenoemde bestuursleden 
Unaniem akkoord vanuit de aanwezige leden. 
 
Kascommissie 
Nieuwe leden: 

• Peter Oud    
• Carlo Sanna    
• Els Wezepoel    
• Hudson Louis (reserve)    
• Norman Talma (reserve) 
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Gevraagd besluit 3:  
Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor alle kandidaten. 
Unaniem akkoord vanuit de leden. 
 
Commissie van beroep 
Voorzitter Dick Kuijl bedankt de ‘oud’ commissie leden van beroep. 
 
Nieuwe leden:  

• Simone van der Kraan 
• Martin Bras    
• Eric Smit    
• Robin Messerschmidt (reserve) 
• Marcel Terweij (reserve) 

 
Gevraagd besluit 4:  
Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor alle kandidaten. 
Unaniem akkoord vanuit de leden. 
 

5 Stand van zaken vanuit het bestuur 2020/2021 
Vice-voorzitter Stefanie Hoogland informeert de leden over de stand van zaken vanuit het bestuur m.b.t. 
seizoen 2020/2021. 
Algemeen 

• Aantal veldleden nagenoeg gelijk gebleven 
• Ouderavonden start seizoen 
• Corona 

• Corona coördinatoren aangesteld (Dick, Wil, Rick en Stefanie) 
• Kantine registratie 
• Voetballen zonder publiek 
• Kantine & kleedkamers moeten sluiten 
• Competitie stil gelegd 
• Continu bijstellen van beleid 
• Maximaliseren mogelijkheden binnen de toegestane ruimte 

Voetbalzaken 
• Twee weken Reiger Boys Vakantie Voetbalschool. Willen we deze zomer ook weer realiseren 
• Voetbalseizoen tot oktober -> Trainingen en onderlinge interne wedstrijden en mini-toernooien 
• Indeling trainers voor komend seizoen gereed 
• Aanstelling Junior Pourier als hoofdtrainer Vrouwenselectie voor komend seizoen 
• Verlenging contract Tom Boukes 

 
Voetbal Facilitair 

• Jeugdbarbecues. Hopen we dit seizoen ook weer mee te eindigen en volgend seizoen weer mee te 
beginnen. 

• Strandtraining (aangepaste vorm) 
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• Verenigingsdienst uitgebreid met enthousiaste coördinatoren 
• Ontvangstdienst wordt over het algemeen goed bemand en nu per team ingepland.  
• Pieten voetbal met de kabouters (80 kabouters op dit moment) 
• Activiteiten voor komende periode vastgesteld:  

• BBQ (juni) 
• Jeugdtoernooi (juni) 
• EK voetbal kijken (juni) 
• Stefanie van der Gragt toernooi (juni)  
• Vrijwilligersavond (juli) 

• Activiteiten vanwege Covid moeten annuleren zoals (Keezen, Nieuwjaarsreceptie, Vrijwilligersfeest, 7x7, 
Bart Blok Oliebollen toernooi) 

 
Vrijwilligerszaken 

• Gouden fluit voor de scheidsrechters 
• Reiger Boys plantje van Amigo Plant voor alle 300 vrijwilligers.  
• Voorbereiding besluitvorming vrijwilligersbijdrage (ALV december 2021) 
• Vrijwilligers van de maand Ook betaalde trainers kunnen nu gekozen worden tot vrijwilliger van de 

maand.  
• Overzicht waarderen en belonen per 1 april 2021.  
• Belangrijkste vacante posities zijn: 

• DB: Notulist(e), PR & Communicatie, Consul (velden keuren) 
• VZF: Planning scheidsrechters, scheidsrechters en jeugdcoördinator(en) 
• Kantine: Bar en keuken 

 
Commerciële zaken & Kantine 

• Veel nieuwe sponsoren en contracten verlengd o.a. 
• ING 
• Sina Voetballab nieuw 
• Amigo Plant nieuw 
• Vomar vanaf komend seizoen 

• Mandarijnen actie van de Vomar 
• Lampen kantine vervangen 
• Kantine + complex coronaproof gemaakt 

 
Kleding & Materialen 

• Coachjassen uitgereikt 
• Alle Reiger Boys tenues vervangen, JAKO/SMP contract met 3 jaar verlengd met een optie voor nog 3 

jaar. 
• Nieuwe ballen en E-Goals volledig vernieuwd 
• Nieuwe opslagruimte op 1e verdieping  

 
Vastgoed & Terreinen 

• Voorbereiding besluitvorming verduurzaming incl. financiering uitgesteld a.g.v. Corona. (ALV december 
2021) 
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• Uitstel subsidies verduurzaming zijn aangevraagd 
• Jordy Wijdenes wordt voorgesteld als kandidaat penningmeester van de VVE 

 
Personeel 

• Contracten met trainers getekend 
• Trainers ingepland voor opleidingen 

 

6 Voorstel korting contributie senioren seizoen 20-21 
Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie voor seizoen 2021/2022 gelijk te houden met de 
contributie van 2020/2021.  
  
Hoewel wij juridisch niet verplicht zijn om contributie teruggave of korting te verlenen, zijn de leden van 18 jaar 
en ouder afgelopen jaar bijzonder hard geraakt a.g.v. de corona maatregelen. Daarom stelt het bestuur voor om 
de contributie van de senioren leden van de teams vanaf 019 een eenmalige korting over het seizoen 2020/2021 
te geven van 75 euro ter compensatie.  
Voorwaarden: 

• Leden blijven lid in het seizoen 2021/2022.  
• De contributie voor het seizoen 2020/2021 reeds volledig is voldaan of de betalingsregeling die is 

afgesproken volledig is nagekomen.  
• Senioren met een B-lidmaatschap zijn uitgezonderd voor deze korting, aangezien zij reeds korting op de 

contributie ontvangen. 
 
Op verzoek van de leden wordt het gevraagd besluit 5 wordt opgedeeld in 3 stemmingen:  

1. Korting voor senioren -> Aangenomen 
2. Het senioren lid moet zelf kenbaar maken als hij/zij in aanmerking wil komen voor deze korting -> 

Aangenomen 
3. Hoogte korting 75 euro  -> Aangenomen 

7 Jubilarissen en onderscheidingen 
Huldiging tijdens een eerstvolgende fysieke gelegenheid: 
25 jaar lid 

• Jacco Bulterman 
• Mark Schouten 

40 jaar lid 
• Johan Langendijk 

50 jaar lid 
• Ab de Haas (vorig jaar afwezig) 
• Peter Coesel 
• Hans Spaander 
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Lid van Verdienste  
• Els Wezepoel, doet al 11 of 12 jaar ledenadministratie! 

 
Gevraagd besluit 6:  
Akkoord op voorstel onderscheiding Els Wezepoel als Lid van Verdienste.  
Unaniem akkoord vanuit de leden! 
 

8 Vooruitblik ALV december 2021 
Belangrijke (uitgestelde) onderwerpen: 

a. Bestuurlijk beleidsplan 2021-2025 
b. Verduurzamen incl. financiering.  
c. Vrijwilligersbijdrage.  

9 Rondvraag & Sluiting 
Via Zoom vergadering is een fijne manier gebleken. Weinig tot geen technische problemen ondervonden. Als is 
het natuurlijk wel veel gezelliger om de ALV in de kantine te houden.  

 
Voorzitter Dick Kuijl bedankt alle aanwezigen en overige bestuursleden. 
 
De volledige notulen zijn opvraagbaar via secretaris@reigerboys.nl 
 
	


