
	

	
	
	

De agenda digitale ALV 19 april 2021 19:30 
 

1. Opening 
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 
U wordt welkom geheten door onze voorzitter Dick Kuijl. 
Een paar huishoudelijke regels: 

- Als u niet spreekt, zet dan uzelf op mute 
- Als u iets wilt vragen, maak dit dan via het handje kenbaar en wacht tot u het woord krijgt. Ga dan van 

mute af en zodra u bent uitsproken gaat u weer op mute.  
- Stemmen doen we via het tellen van de handjes in Zoom 

 
We staan 1 minuut 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) 
 
 
Het huidige bestuur 

• Voorzitter, Dick Kuijl 
• Vice-Voorzitter, Stefanie Hoogland 
• Secretaris, Michael Willems 
• Penningmeester: vacant 
• Commerciële Zaken & Kantine, Wilko Bakker 
• Voetbalzaken Facilitair, Rick Zwanenburg a.i. 
• Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld 
• Notuliste, Wendy Otsen 

 
Het bestuur is in gesprek met een serieuze kandidaat voor de rol van penningmeester. Indien er anderen 
geïnteresseerd zijn is het profiel opvraagbaar bij de secretaris.  
 



	

	
	
	

2 Vaststellen verslag vorige ALV 16 december 2019 
Op 24 december 2019 is de samenvatting van de notulen op de website verschenen en opvraagbaar gemaakt, 
op 29 december 2019 hebben alle aanwezige leden de notulen pro-actief in hun mailbox ontvangen. 
Er zijn geen aanpassingen op c.q. vragen n.a.v. de notulen ontvangen.  
We zullen de notulen van de ALV 16 december 2019 vaststellen. 
 

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. 
 
Vraag binnengekomen van Ed de Jong over de status van de VVE. 
Deze is beantwoord. Separate verslag van Vastgoed & Terreinen incl. VVE is opvraagbaar bij 
secretaris@reigerboys.nl 
 
Hoogtepunten van het jaarverslag: 

• MO17-1 Najaarskampioen! 
• In gebruik name van het vernieuwde kunstgrasveld 
• Afscheid hoofdtrainer van de Herenselectie Raymond Huisman, opgevolgd door Tom Boukes 
• Afscheid genomen van hoofdtrainer van de Damesselectie Raimondo Palmas, tijdelijk opgevolgd door 

Maurice van Dienst  
• Riny Smidt is de nieuwe hoofdtrainer van de Damesselectie 
• Afscheid genomen hoofd jeugdopleiding Kamil Karaer, opgevolgd door Scott Swart   
• Besloten einde van dit seizoen te stoppen met de zaal, de teams hebben zich elders aangemeld en de 

KNVB is hierover geïnformeerd 
• Verlenging van het kledingcontract met JAKO/SMP en inmiddels alle kleding te vervangen 
• Onderzoek gestart naar het verder verduurzamen van het complex en hiervoor een subsidie aanvraag 

ingediend die inmiddels is goedgekeurd 
• Voetbalschool op de zondagen op initiatief van trainer Sten Schellingerhout 
• Groot aantal georganiseerde activiteiten door de activiteitencommissie waaronder Keezen, 

voetbaldagen en de Reiger Boys vakantie voetbalschool  
• Ondertekening van het Sportconvenant door alle Heerhugowaardse sportvereniging, de gemeente 

Heerhugowaard en Heerhugowaard Sport NV 
• Invoering strakke sturing op de cashflow en maandelijkse rapportage van de cijfers 
• Aanvragen diverse Covid-19 subsidies 
• Investeringen in diverse materialen en vervanging van de schoonmaakmachine 
• Jeugd BBQ’s verplaatst naar het begin van het seizoen 2020/21 
• Gedrags Code Commissie uitgebreid en op sterkte.  
• Complex Corona-proof gemaakt 
• Stewards ingezet (Bedankt!!!!!) 
• Covid protocol gerealiseerd in overleg met andere HHW-sportverenigingen en gemeente 

 
  



	

	
	
	

Financieel 
Ondanks een negatief operationeel bedrijfsresultaat toch een positief nettoresultaat gerealiseerd. Door de 
diverse steunmaatregelen vanuit de overheid wordt het negatieve bedrijfsresultaat een positief nettoresultaat. 
Steunmaatregelen zoals NOW, TVL en eenmalige regelingen van de KNVB hebben geresulteerd in bijzondere 
baten ter compensatie van bijzondere lasten (bijzondere afboekingen). 
Door de genomen besparingsmaatregelen is het verlies aan opbrengst door de sluiting van de kantine 
gecompenseerd. 

- Door sluiting kantine geen inkoop meer de laatste maanden 
- Door bevriezing vrijwilligersbijdrage, lagere personeelskosten 
- Geen competitie waardoor lagere kosten selectieteams (heren en dames, veld en zaal) 
- Sluiting gebouw waardoor lagere nutskosten 
- Geen toernooien en feesten 
- Geen additionele reservering voor vervangingen   

 
Kascommissie heeft de cijfers op 20 maart 2021 gecontroleerd 
 
Gevraagd besluit: Het bestuur vraagt aan de leden decharge te verlenen voor het in 2019-2020 gevoerde 
(financiële) beleid. 
 
 

4 Verkiezingen, nieuw bestuur 
Rooster van aftreden: 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 

Penningmeester Secretaris Voorzitter 
Bestuurslid Vice-Voorzitter & 
Vrijwilligers Bestuurslid Voetbal Technische zaken Bestuurslid Voetbal Zaken Facilitair 

  Bestuurslid Commerciële Zaken & 
Kantine 

 
Aftredend conform rooster: 

5. Voorzitter 
- Dick Kuijl (herkiesbaar) 

6. Bestuurslid Voetbal Zaken Facilitair (a.i. ingevuld) 
- Kandidaat Rick Zwanenburg (reeds a.i. actief) 

7. Bestuurslid Commerciële Zaken 
- Wilko Bakker (herkiesbaar) 

 
  



	

	
	
	

Verkiezingen nieuwe bestuursleden: 
Conform artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen tegen kandidaten tenminste door 3 leden worden gesteld mits 
hiervan uiterlijk 2 x 24 uur voorafgaand aan de ALV worden aangemeld via secretaris@reigerboys.nl. 
 
Gevraagd besluiten: 

1. Voorzitter Dick Kuijl 
2. Bestuurslid Voetbalzaken Facilitair Rick Zwanenburg 
3. Bestuurslid Commerciële Zaken & Kantine 

 
Kascontrole commissie: 

• Peter Oud (voorzitter)   Aftredend 2020/2021 (herkiesbaar?) 
• Carlo Sanna     Aftredend 2020/2021 (herkiesbaar?) 
• Els Wezepoel    Aftredend 2020/2021 (herkiesbaar?) 
• Eric de Hart (reserve)   Aftredend 2020/2021 (herkiesbaar?) 
• Rene van Kalderen (reserve)  Aftredend 2020/2021 (herkiesbaar?)  

Conform statuten art 15 lid 3 + 2 plaatsvervangende leden dienen tijdens ALV te worden benoemd.  
 
Commissie van beroep*: 

• Peter Coesel    Aftredend  
• Cindy de Ruijter   Aftredend  
• Jeroen Eversdijk    Aftredend  

Conform statuten art 16 lid 1 dienen er 3 (nieuwe) + 2 plaatsvervangende leden tijdens ALV te worden 
benoemd.  
 

 

5 Stand van zaken vanuit het bestuur 
Algemeen 

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

• Corona coördinatoren aangesteld (Dick, Will, 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 
• 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 
• Strandtraining (aangepaste vorm) 
• Verenigingsdienst uitgebreid met enthousiaste coordinatoren 
• Ontvangstdienst wordt over het algemeen goed bemand en nu per team ingepland.  
• Pieten voetbal met de kabouters 
• 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 vrijwilligers  
• Voorbereiding besluitvorming vrijwilligersbijdrage (ALV mei 2021) 
• Vrijwilligers van de maand 
• Overzicht waarderen en belonen per 1 april 2021  

 
Commerciële zaken & Kantine 

• Veel nieuwe sponsoren en contracten verlengd o.a. 
• ING 
• Sina Voetballab 
• Amigo Plant 
• Vomar 
• Arco Luchttechniek  

• 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 agv Corona. 
• Uitstel subsidies verduurzaming zijn aangevraagd 

 
Personeel 

• Contracten met trainers getekend 
• Trainers ingepland voor opleidingen 

 
Financiën: 

1. Begroting 2020-2021 
2. Stand van zaken financiën tot nu toe 
3. Prognose tot einde seizoen (Continuïteits plannen t.b.v. verschillende scenario‘s agv Corona)  
Details zijn op te vragen bij secretaris (secretaris@reigerboys.nl) 

 
 

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.  
 
De leden van 18 jaar en ouder zijn 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. 
Voorwaarden: 

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

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

contributie ontvangen. 
 
Gevraagd besluit: Akkoord op voorstel korting senior leden over seizoen 2020/2021 te verrekenen met 
contributie seizoen 2021/2022 
 
  



	

	
	
	

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 

 
Onderscheidingen: 
Voordrachten tot erelid c.q. leden van verdiensten kunnen ook nog schriftelijk worden aangeboden aan het 
bestuur van v.v. Reiger Boys (mits uiterlijk 2 x 24 uur voor ALV). 
 

8 Vooruitblik ALV december 2021 
Belangrijke (uitgestelde) onderwerpen: 

a. Verduurzamen incl. financiering 
b. Vrijwilligersbijdrage 

 

9 Rondvraag & Sluiting 
Voorzitter Dick Kuijl zal alle belangstellenden bedanken en de ALV sluiten. 
 
	


