
 

 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering 12 december 2022 19.30 uur 

Aanwezige leden:  

 

Agenda ALV 12 december 2022, 19.30 uur 
 
1. Opening 
2. Vaststellen verslag vorige ALV 

3. Jaarverslag & decharge seizoen 2021-2022 

4. Verkiezingen, nieuwe bestuursleden 
5. Stand van zaken vanuit het bestuur 

6. Jubilarissen en onderscheidingen 

7. Vooruitblik volgende ALV 
8. Rondvraag & afsluiting 
 
 

1 Opening 
Voorzitter Dick Kuijl opent de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezige leden welkom. Fijn om deze 
vergadering na 2 jaren weer live op het sportcomplex te kunnen houden. De voorzitter loopt door de 
agendapunten van vanavond heen. 
 
André: wil graag een stuk van het jaarverslag inbrengen en wat zijn rol betreft en zaken die nu lopen en voor 2023 
van belang zijn.  
Jan: Ik verzorg al jaar in jaar uit het trekken van de lijnen, ik zou graag willen kijken naar een opvolger hiervoor. 
Vanuit de MOT is er wel iemand die wel eens heeft meegelopen, maar het vergt wat meer inwerktijd dan een 
enkele keer. Het betreft ca. 8 km aan te trekken lijnen. 
 
Klaas: Stukken pas zondag (gisteren) ontvangen, te kort tijd om de stukken door te nemen. Fijn als het in de 
toekomst eerder wordt toegezonden.  
Dick: Dit nemen we mee bij de volgende ledenvergadering. 
 
Voorstellen huidig bestuur 
Het huidige bestuur wordt voorgesteld aan de aanwezigen. 
• Voorzitter, Dick Kuijl 
• Vice-voorzitter, Stefanie Hoogland 
• Secretaris, Simone van der Kraan a.i. 
• Penningmeester: Eric de Hart 
• Commerciële Zaken & Kantine, vacant 



 

 

 
• Voetbalzaken Facilitair, Rick Zwanenburg 
• Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld 
• Notuliste, Carina Mathot 
• Commissies onder het bestuur: 
  - Kleding en materialen: Wil Verkooijen/Claudia Visjager 
  - Vastgoed en terreinen: Sipke de Vries 
  - Activiteiten en kantine: Simone van der Kraan 
 

Afmeldingen ontvangen van: 
Dirk van Barneveld 
Dave Moors 
Michael Willems 
Wilko Bakker 
Rick Zwanenburg 
Sipke de Vries 
 
Ingekomen stukken 
 
Ontvangen vragen: 
 
1. Waarom vooraf aanmelden voor de ALV? 
2. Waarom publiceren we niet gewoon het jaarverslag? 
3. Waarom hebben we een persoon nodig in geval van ontstentenis of belet van het bestuur, zoals vermeld in 

besluit 5? 
4. Waarom moeten vragen vooraf ingediend worden? 

 
Antwoorden bestuur: 
 
Antwoord vraag 1: Dan weten we hoeveel mensen/leden wij kunnen verwachten. Dit i.v.m. klaarzetten stoelen etc. 
Antwoord vraag 2: Hiermee zorgen we dat het jaarverslag alleen bij de geïnteresseerde leden terechtkomt. 
Antwoord vraag 3: Dit is om te voldoen aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
Antwoord vraag 4: Zodat wij ons hier goed op kunnen voorbereiden. 
 

2 Vaststellen notulen vorige ALV 9 december 2021 
Op 6 februari 2022 is de samenvatting van de notulen op de website verschenen en opvraagbaar gemaakt. 
We zullen de notulen tijdens de ALV 12 december 2022 vaststellen. 
Als voorbereiding van deze ALV is deze nogmaals verstuurd onder de aanmelders.  
 
Geen op- en aanmerkingen. De notulen zijn hierbij vastgesteld en akkoord. 
 
 
 



 

 

 
 

3 Jaarverslag 2021-2022 
Het jaarverslag over 2021-2022 is 6 keer opgevraagd. Het is ook verstuurd aan de deelnemers van de ALV van 13 
december 2021 alsmede aan de deelnemers van vandaag ter voorbereiding op deze ALV. 
 
Vice-voorzitter Stefanie Hoogland benoemt de hoogtepunten van seizoen 2021-2022: 
 
Hoogtepunten van het jaarverslag: 
 
• Kampioenen: JO10-2, JO10-5, JO11-3, JO11-6, JO12-4, JO12-5, JO15-1, JO16-2 en MO17-2. 
• Jeugd is grotendeels op hetzelfde niveau gebleven, idem voor senioren. 
• Alles eraan gedaan om tijdens Corona maatregelen te trainen en onderlinge wedstrijden te spelen. 
• Trainer Vrouwen 1 Arnold de Block aangetrokken met ervaring bij Reiger Boys. 
• Trainer Heren 1 Tom Boukes heeft contract verlengd. 
• HJO is Sten Schellingerhout met ondersteuning van diverse technische coördinatoren en adviseurs. 
• Ondanks Corona goede omzet kantine, sponsoren behouden en nieuwe aangetrokken (o.a. Vomar).. 
• Eerste Vomar vrijwilligersactie en na 2 jaar weer een vrijwilligersfeest. 
• Aandacht voor VOG’s, veiligheid en nieuw vrijwilligersprotocol. Op de website is een lijst te vinden wie er 
  een VOG moeten inleveren. Je moet je via de website aanmelden als trainer, dan moet je akkoord gaan  
              met het protocol.  
• Eerste Stefanie van der Gragt toernooi en Vomar Jeugdtoernooi gehouden. 
• Activiteiten: voetbaldagen doorgegaan, diverse activiteiten afgelast dan wel verplaatst. 
• Onderzoek gestart naar het verder verduurzamen van het complex en hiervoor een subsidieaanvraag  
  ingediend die inmiddels is goedgekeurd, toch vooralsnog besloten dit niet te doen in verband met 
  hoge/stijgende kosten en voorwaarden Gemeente (open complex).  
  Dick: We hebben ca. 9 scenario’s doorgerekend, er is veel gebeurd door corona en nu zitten we middenin  
  een energiecrisis. We hebben een prijs gewonnen voor LED-verlichting (armaturen) voor het hoofdveld. In 
  het verlengde daarvan ook gekeken naar de overige masten om deze van LED te voorzien. 
  De grondstofprijzen zijn verhoogd. Concept hebben we iets aangepast om het binnen de exploitatie 
  passend te krijgen. Energiekosten worden per januari ‘23 3x zo hoog, alles goed afwegende ervoor gekozen 
  om het niet door te zetten. En de voorwaarde van de gemeente om een open complex te worden heeft  
              ook meegewogen in ons besluit. We verwachtten ook vanuit de gemeente meer support wat betreft 
  verduurzaming en dat is vooralsnog uitgebleven. 
 
  BOSA subsidie aanspraak op gemaakt, daarmee krijgen we 35% van de investering terug. Maar de  
  investering zou daarmee nog steeds op 50K uitkomen. Uitstel tot 2023 van de vergunning gekregen. In  
  januari gaan we weer in gesprek met de gemeente om te kijken wat er mogelijk is. Onder de BOSA kunnen 
  ook andere investeringen geschaard worden. We hebben al een bedrag van 67K gestort gekregen, de 
  investeringen zullen we hiervoor overleggen en indienen waarmee de subsidie definitief afgegeven kan 
  worden.  
 

 



 

 

 
• Financieel goed resultaat, in belangrijke mate door overheidssubsidies 
• Diverse materialen aangeschaft: doelen, koffiezetapparaten (ook beneden). 
• Dug out, TV-scherm en beamer gekregen met dank De Vrienden van Reiger Boys voor de bijdrage. 
• Schenking stichting NUT voor voetbaldoelen. 
• Na gedegen onderzoek heeft het bestuur besloten de vrijwilligersbijdrage ongewijzigd te laten. 
• Onderhoud vastgoed en terreinen volgens plan, ruime reserve binnen de VVE opgebouwd. 
• Kleding en materialen volgens planning: 300 nieuwe ballen en 25 plunjezakken voor ballen. 
• Demoshop op volle bezetting. 
• Meldingen bij Gedragscode commissie zijn nu overwegend over situaties buiten het veld, meer dan op het  
  veld. Gedrag, veiligheid en grensoverschrijdend gedrag zijn en blijven belangrijke thema’s. Hier moeten we 
  met z’n allen aan werken en elkaar op aanspreken!  
 
  Stefanie geeft een voorbeeld van een min of meer aangekondigde alcoholcontrole door de gemeente 2 
  weken geleden, waarbij gebleken is dat er minderjarige aanwezigen met alcohol in de hand geconstateerd
 werden. Het lijkt bij een waarschuwing te zijn gebleven, maar een boete bedraagt meer dan € 1.300 voor 
  de club. Er staan momenteel 3 personen op de lijst die het diploma Sociale Hygiëne hebben, Simone gaat  
  het in januari halen, Eric zal ook aan de lijst worden toegevoegd.  
 
Stand van zaken vanuit het bestuur: Financieel 
Door het resultaat van ‘21/’22 kijken we als bestuur positief naar de toekomst. 
Onzekere tijden (oorlog Oekraïne, inflatie, hoge energiekosten) maken vooruitzichten weer onduidelijker. Voor het 
seizoen ‘22/’23 is dan ook voorzichtig begroot. Wel hebben we een aantal investeringen door laten gaan: 
voetbalmaterialen, trainers en vrijwilligers en investeringen in de kantine en het gebouw. 
Als gevolg van de onzekere uitkomsten van het huidige economische tij, is de begroting voor ‘22/’23 op afgerond  
€ 20.000 negatief ingestoken. In ‘22/’23 wordt veel in de voetbalambitie geïnvesteerd. 
 
Contributie, sponsor en kantine zijn onze belangrijkste pijlers voor inkomsten. De penningmeester geeft een 
toelichting op de cijfers die getoond worden.  
 
Peter Coesel: Er wordt gesproken over dat we zaken kwalitatief goed willen doen, maar in de begroting is een lager 
bedrag opgenomen dan afgelopen seizoen.  
André: Het seizoen ervoor hebben we een flinke aanschaf van ballen gehad, mogelijk daardoor dit jaar een lagere 
investering.  
 
De balans wordt getoond en toegelicht. De cijfers laten positieve bedragen zien. Er zit een post voor de BOSA en de 
vrijwilligerspot is flink hoog, deze zal naar verwachting aflopen dit seizoen. Er worden verderop voorbeelden voor 
gegeven voor de besteding. 
 
Vraag vanuit de zaal: NOW zit dit er al in? Ja, aldus Eric.  
André: Er zit bijna 100K in van NOW en TVL-subsidie. 
 
André: Vast energiecontract bij Main Energie afgesloten vanaf 1 januari 2023 voor 1 jaar. Enige mogelijkheid om 
nog af te kunnen sluiten. Toont flinke verhoging van de energiekosten. Stroom 21K plus, gas 19K plus in 2023 t.o.v. 
2022.  



 

 

 
Met alles wat er op ons afkomt in 2023 gaan we het vet op de botten kwijtraken. Ook de marges van de kantine 
staan onder druk, we gaan kijken naar het verhogen van de prijzen.  
Voorstel: Benoeming van financiële commissie van 3 personen om financiële situatie goed in de gaten te houden. 
Administratie moderniseren, financiële administratie in Sportlink opschonen en opnieuw inrichten, zodat we snel 
kunnen reageren als er zaken niet goed gaan. Betere verslaglegging van de cijfers. Is het boekhoudpakket in 
Sportlink wel voldoende aan hetgeen wij nodig hebben? We moeten sneller automatiseren om niet op achter te 
raken.  
 
Eric onderschrijft het relaas van André volledig en goed dat we hier serieus en tijdig naar gaan kijken. We zullen 
hier uiterlijk in februari mee starten als we een dergelijke werkwijze in het nieuwe seizoen kunnen laten draaien.  
 
Jaarverslag 2021-2022: Vrijwilligersbijdragepot 
De reservering voor de vrijwilligersbijdrage bedraagt ca 38K. Dit komt doordat we 2 jaar minder uitgaven hebben 
gedaan (ca € 20k) voor vrijwilligers (met name door Corona). Denk bijvoorbeeld aan: 
- Eigen gebruik vrijwilligers (commissies, bestuur, scheidsrechters, kantine, activiteiten enz.) 
- Vrijwilligersfeest 
- Waarderen en belonen volgens overzicht 
  
Naar de toekomst toe wordt dit bedrag o.a. ook gereserveerd voor: 
- Opleidingen, o.a. BHV, EHBO (noodzakelijk voor grote vereniging) 
- Vrijwilligersvergoeding keukenhulp – ‘keuken altijd open’ 
- Vrijwilligersfeest 
- Aardigheidje vrijwilligers in jubileumjaar 
- MOT medewerkers worden ouder, wellicht inhuren technische hulp/schoonmaakhulp noodzakelijk in de 
  toekomst, hiervoor creëren we alvast een reserve voor toekomstige uitgaven.  
 
Hans van der Veldt: Ik hoorde van een Vriend dat er betaalde keukenhulpen zijn. Deze vriend is daar verbolgen 
over en heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Als bestuur vinden we dit jammer te meer we juist als bestuur binnen de 
mogelijkheden van het vrijwilligersprotocol de kantine open te houden. In het protocol staat dat het bestuur kan 
besluiten om derden in te huren indien er geen vrijwilligers beschikbaar zijn. 
Hans Blokdijk: Vorig jaar Vomar jeugdtoernooi georganiseerd. Bij het vullen van alle vrijwilligersplekken bleek de 
keuken het minst geliefd, iedereen wil overal meehelpen behalve op die plek.   
 
Jaarverslag 2021-2022: Gevraagd besluit 
De Kascommissie heeft de cijfers op 16 november 2022 gecontroleerd en is akkoord. 
 
Verslag van de Kascommissie: 

● De commissie geeft het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. 
● Te verbeteren (optimaliseren): geen 
● Te onderzoeken: geen 

 
Gevraagd besluit 1: Het bestuur vraagt aan de leden decharge te verlenen voor het in 2021-2022 gevoerde 
(financiële) beleid. 
Het besluit is unaniem aangenomen.  



 

 

 
 

4 Verkiezingen, nieuw bestuur 
 
Rooster van aftreden: 
 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 

Secretaris Penningmeester Voorzitter 

Bestuurslid Voetbalzaken Technisch Bestuurslid Voetbalzaken Facilitair 
 
Bestuurslid Vice-voorzitter en 
vrijwilligerszaken 

 Bestuurslid Kantine & 
Commerciële zaken  

 

 

 
Dick: Rooster: geruild met positie van penningmeester, de voorzitter zat eigenlijk in het 2e jaar. Bestuursleden 
worden voor 3 jaar gekozen. Zit je in het derde jaar, dan ga je daarna (na herverkiezing) weer naar het eerste jaar. 
Veel tijd en energie ingestoken en met veel plezier de voorzittersrol vervuld. Ook omdat we financieel gezond zijn 
geworden. Besloten om ermee te stoppen. Er mag ‘meer voetbal’ in het bestuur komen.  
 
Vacature / uitbreiding bestuur 
1. Voorzitter: Kandidaat = Dirk van Barneveld 
2. Secretaris: Kandidaat = Simone van der Kraan* 
3. Vice-voorzitter en bestuurslid Vrijwilligerszaken: Kandidaat = Stefanie Hoogland a.i. 
4. Commerciële Zaken*: Vacature => kandidaten kunnen zich melden bij Simone 
 
*In overleg met Simone is afgesproken dat zij ook de kantinezaken gaat doen tezamen met de 
activiteitencommissie, gezien de grote overlap. 
 
Jack: Zorg geuit over de kandidatuur van Dirk over zijn voetbalpassie, dat er ook oog blijft voor de recreatieve tak 
van de club en niet alleen voor de selectieteams. Dick geeft aan de we hier binnen het bestuur expliciet over 
hebben gesproken dat er aandacht voor beiden moet zijn. 
Stefanie: Dank voor je opmerking, we hebben oog voor het totaalplaatje, we praten heel weinig over voetbal. Kijk 
maar eens op de website, het gaat weinig over voetbal.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Stefanie leest een tekst van Dirk voor, omdat hij vanavond niet aanwezig kan zijn:  
 
Beste leden, 
 
Dank voor uw aanwezigheid op deze ALV. 
 
Zoals u weet heb ik mij verkiesbaar gesteld als voorzitter van onze mooie club Reigerboys.  
 
Men weet ik draag de club een warm hart toe en ben al jarenlang betrokken binnen de club en heb meerdere rollen 
vervuld in de afgelopen 10 jaar. Startende in de jeugd als trainer en meerdere lichtingen onder mijn hoede gehad 
t/m de JO11-1. Daarna met name functies gehad in en binnen de jeugdopleiding samen met een paar trainers die 
nog steeds werkzaam zijn bij ons. Zeker vanuit mijn rol binnen VTZ afgelopen jaren heb ik geprobeerd trainers en 
andere vrijwilligers aldoor te verbinden met onze club en elkaar, resultaat is dat we een goede samenwerking 
hebben in onze jeugdopleiding en oud jeugdtrainers die intussen doorgestroomd zijn naar de senioren en voor 
meerdere jaren een contract hebben bij ons. Hier zijn we erg content mee omdat velen van deze trainers intern zijn 
opgeleid zowel in de senioren als de jeugd via KNVB-opleidingen. 
 
Vertrekpunt is de huidige situatie te continueren en verder uit te bouwen. Afgelopen jaren hebben het (deels huidig) 
bestuur en mn Dick Kuijl die ons gaat verlaten ervoor gezorgd dat de club financieel weer op het rechte pad staat en 
er een nieuwe jeugdopleiding tot stand is gekomen. De samenwerking hierin heb ik altijd als erg prettig ervaren. Dit 
is fantastisch uiteraard maar moeten we verder proberen uit te bouwen om de (voetbal) ambities te gaan behalen 
de komende jaren. Enerzijds de doelstellingen bij de senioren, anderzijds om verder onze jeugdopleiding te gaan 
ontwikkelen die de toekomst kan borgen. Dit wordt nu verder uitgeschreven in een nieuw beleidsplan, uiteraard 
gekoppeld met een financiële begroting i.s.m. onze sponsor- en commerciële commissie. 
 
Juist vanwege het stuk voetbal heb ik mij verkiesbaar gesteld om dit alles dus club breed vanuit een voetbal/sport 
perspectief te kunnen benaderen. Het zal duidelijk zijn dat we hier iedereen in de huidige setting nodig hebben dit te 
gaan realiseren, nieuwe ideeën maar dan ook meewerken in de uitvoering hiervan zijn van harte welkom. Ook de 
overleggen met andere verenigingen en bijvoorbeeld de gemeente moeten zorgen dat we het pad plaveien voor 
onze toekomst. Komende periode zal ik vooral mijn tijd gebruiken om de overdracht tussen mij, Dick en het DB af te 
ronden, vanzelfsprekend ook de gesprekken te starten met kandidaten om de vacante posities te kunnen invullen.  
 
Velen van jullie spreek ik regelmatig op de club uiteraard, handiger is om een moment te plannen zodat er een 
gesprek kan plaatsvinden f2f in de vorm van een (half) uurtje met de voorzitter in de toekomst. 
 
Alvast fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar. 
 
Met sportieve groet, 
Dirk van Barneveld 
 
 



 

 

 
 
Klaas: Dirk zit nu in het buitenland, hoe is dat als hij gekozen is, is hij dan wel regelmatig op de club te vinden?  
Dick/Stefanie: We hebben allemaal banen en zijn altijd met elkaar aan het vergaderen, er is geen bestuur op 
afstand, als we op donderdag niet kunnen vergaderen, dan doen we dat op een andere avond. 
 
Klaas: Rol Simone, nu secretaris: 3 rollen is wel veel. 
Simone: Ik heb al veel gedaan, met weinig hulp, momenteel bezig om dit anders in te richten, bepaalde activiteiten 
worden niet meer opgepakt als niemand anders het doet. Activiteiten en kantine vallen in veel gevallen samen.  
Rol secretaris is goed te doen in combinatie met kantine en activiteiten, zolang er maar goede mensen bij 
betrokken zijn.  
 
Stefanie: Gaat op zoek gaan naar iemand voor de rol van Vrijwilligerszaken.  
Invulling rol vice-voorzitter a.i. is indien Dirk zelf een eigen vice-voorzitter wil zoeken, daarom stelt Stefanie zich als 
a.i. vice-voorzitter herkiesbaar.  
 
Gevraagd besluit 2: 
Het bestuur vraagt aan de leden akkoord op de benoeming van bovengenoemde bestuursleden. 
Unaniem eens vanuit de leden. 
 
Het bestuur is dan als volgt: 
 

• Voorzitter, Dirk van Barneveld 
• Vice-voorzitter, Stefanie Hoogland a.i. 
• Secretaris, Simone van der Kraan 
• Penningmeester: Eric de Hart 
• Vrijwilligerszaken: Stefanie Hoogland a.i. 
• Commerciële Zaken: vacant 
• Voetbalzaken Facilitair, Rick Zwanenburg 
• Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld a.i. 
• Notuliste, Carina Mathot 

 
• Commissies onder bestuur: 

  - Kleding en materialen: Wil Verkooijen/Claudia Visjager 
  - Vastgoed en terreinen: Sipke de Vries 
  - Activiteiten en Kantine: Simone van der Kraan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rooster van aftreden na ALV 12 december 2022: 
 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

Bestuurslid vrijwilligerszaken Bestuurslid Voetbalzaken Technisch Bestuurslid Voetbalzaken Facilitair 

Vice-voorzitter  Bestuurslid Commerciële zaken 

 
 
Verkiezingen Kascommissie 
 
Huidige kascommissie: 
● Peter Oud (voorzitter)    Aftredend 2021/2022 (Is herkiesbaar) 
● Carlo Sanna       Aftredend 2021/2022 (Is herkiesbaar) 
● Els Wezepoel     Aftredend 2021/2022 (Is herkiesbaar) 
● Hudson Louis   Reservekandidaat 
● Norman Talma     Reservekandidaat 
 
Conform statuten art 15 lid 3 + 2 plaatsvervangende leden dienen tijdens ALV te worden benoemd. 
 
Beschikbare kandidaten: 
● Peter Oud (voorzitter)    Herkiesbaar 
● Carlo Sanna   Herkiesbaar 
● Els Wezepoel     Herkiesbaar 
● Hudson Louis     Stelt zich herkiesbaar als reserve kandidaat 
● Norman Talma     Stelt zich herkiesbaar als reserve kandidaat 
 
De termijn is 1 jaar, kascommissieleden worden elk jaar opnieuw gekozen. 
 
Gevraagd besluit 3: Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor alle kandidaten. 
Unaniem eens vanuit de leden. 
 
Verkiezingen, Commissie van Beroep 
Commissie van beroep: (3 + 2 reserve kandidaten) 
 
Conform statuten art 16 lid 1 dienen er 3 (nieuwe) + 2 plaatsvervangende leden tijdens de ALV te worden 
benoemd. Kandidaten zijn slechts eenmaal herkiesbaar. 
 



 

 

 
Beschikbare kandidaten: 
● Martin Bras   Aftredend 2022-2023 Stelt zich verkiesbaar 
● Robin Messerschmidt    Aftredend 2022-2023 Stelt zich verkiesbaar 
● Eric Smit     Aftredend 2022-2023 Stelt zich niet verkiesbaar 
● Simone van der Kraan  Aftredend 2022-2023 Stelt zich niet verkiesbaar 
● Michael Willems   Stelt zich verkiesbaar 
● Dick Kuijl     Stelt zich verkiesbaar als plaatsvervangend kandidaat 
● Nog een plaatsvervangend kandidaat gevraagd 
 
Gevraagd besluit 4: Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor alle kandidaten, die zich verkiesbaar stellen. 
Unaniem eens vanuit de leden. 
Norman Talma stelt zich beschikbaar als plaatsvervangend kandidaat. 
 
Verkiezing lid bij belet en ontstentenis van bestuur 
 
We hebben als bestuur in het kader van Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), Simone van der Kraan 
als lid welke een ALV bij elkaar roept bij in geval van belet of ontstentenis van het bestuur. Zij heeft nu de functie 
van secretaris en Michael Willems heeft zich verkiesbaar gesteld voor deze rol. 
 
Gevraagd besluit 5: Het bestuur vraagt aan de leden akkoord voor Michael Willems als lid om ALV bij elkaar te 
roepen in geval van belet of ontstentenis van het bestuur. 
Unaniem eens vanuit de leden. 
 

5 Stand van zaken vanuit het bestuur 2022/2023 
Vice-voorzitter Stefanie Hoogland informeert de leden over de stand van zaken vanuit het bestuur m.b.t. seizoen 
2022/2023. 
 
Stand van zaken vanuit het bestuur: 
 
Algemeen 
• We hopen op een volledig normaal seizoen na de Corona jaren en sportief en financieel staan we er goed voor. 
• Een belangrijk aandachtspunt vormt mogelijk noodzakelijke maatregelen om de stijging van de energiekosten te 

beperken ter voorkoming van impact op opgebouwde financiële reserves. 
 
Voetbalzaken Technisch 
• Jeugdplan wordt binnenkort gepubliceerd. 
• Strategisch plan maken voor komende jaren. 
• Doelstellingen: heren 1 staat bovenaan, vrouwen 1 staat in de top 4 in de Hoofdklasse. Redelijk onder controle 

ondanks blessures en andere zaken. 
• Competities, eerste kwart is beëindigd, paar kampioenschappen. 3 fasen bij de meiden is pilot. 



 

 

• Start pupillencursus in februari, maar de KNVB weet de cursussen niet te vullen met docenten, er staan 6 
trainers in de wacht die willen doorstromen van de 14 uit onze eigen opleiding. NB: Cursus gaat starten, aldus 
HJO Sten.  

 
Voetbalzaken Facilitair 
• Verenigingsdienst uitgebreid met enthousiaste coördinatoren, HJO en toernooicoördinator 
• Meer aandacht voor scheidsrechters en met name de werving. 
• Ontvangstdienst wordt over het algemeen goed bemand en wordt overgenomen door Mariëlle Moors. 
• Pupil van de week weer gestart. 
 
Activiteiten voor komende seizoen na Covid weer opgepakt: 
• Sinterklaas 
• Keezen 
• 7x7 
• Bart Blok Oliebollentoernooi 
• Voetbaldagen (februari en mei) 
• Nieuwjaarsreceptie (januari) 
• BBQ start seizoen 
• Jeugdtoernooi (juni) 
• Voetbalwedstrijden kijken in kantine 
• Stefanie van der Gragt toernooi (juni) 
• Vrijwilligersavond (januari) 
• Vrienden 25 jaar in combinatie met Businessclub avond 
 
Peter Coesel: Ik maak het seizoen af voor de 7x7, maar stop na dit seizoen. Wil graag een opvolger die het kan 
coördineren.  
 
Vrijwilligerszaken 
• Besteding vrijwilligersbijdrage nader uitgewerkt naar de toekomst toe 
• Werving vrijwilligers blijft grote uitdaging 
• Dankzij de Vomar weer een cadeau voor de vrijwilligers voor de Dag van de Vrijwilliger (7 december) 
• Vrijwilligersfeest is gepland op 28 januari 2023 
• VACATURES: scheidsrechters, keukenpersoneel, ontvangstcoördinator, jeugdcoördinatoren, 

verenigingsadministrateur, ledenadministratie, activiteitencommissieleden, kantinecommissieleden, bestuurslid 
commerciële zaken, assistent penningmeester.  

 
Commerciële zaken & Kantine 
• Businessclub avond op 20 januari 2023 met AZ 
• Verlengen sponsorcontracten dit seizoen 
• Eind november heeft Wilko aangegeven te stoppen als bestuurslid, om deze reden is kantinezaken 

samengevoegd met activiteitencommissie en staat er op dit moment een vacature voor bestuurslid 
Commerciële Zaken open. 

 
 



 

 

 
Kleding & Materialen 
• Portefeuille wordt einde van het seizoen overgenomen door Claudia Visjager, overdracht loopt. 
• In gesprek met SMP over invulling kledingcontract komende 3 jaren. 
 
Vastgoed & Terreinen 
• Keuze maken voor verdere verduurzaming verlichting. Ook gelet op nieuwe energiecontract 2023 waarin kosten 

x3 stijgen. Als laatste scenario is bekeken in hoeverre wij vanuit duurzaamheid en door de hoge energieprijzen 
het vervangen van de huidige armaturen naar LED met een acceptabele en dus verantwoorde businesscase 
kunnen voorleggen aan de komende ALV in april/mei 2023. Ervan uitgaande dat we gebruik kunnen maken van 
de BOSA subsidie. In de ALV van december zal de vooraankondiging worden ingebracht.  
 
RB is van mening dat de gemeente ook een bijdrage moet leveren vanwege de CO2-reductie die deze maatregel 
oplevert. Dit is tot op heden nog niet het geval geweest. 

• Onderhoud via de VvE loopt conform plan komend jaar; aandacht voor het metselwerk aan de zuidkant. 
 
Personeel 
• Keukenmedewerkers indien nodig tegen vergoeding inzetten, bij uitgangspunt ‘keuken altijd open’ 
• Uitbreiding coördinatoren gewenst 
• Gedragscodecommissie vraagt uitbreiding, ook aandacht nodig voor gedrag ouders en leden om melding weer 

meer over het voetbal te laten gaan. 
 

6 Jubilarissen en onderscheidingen 
Om de 16 jubilarissen en 1 lid van verdienste een apart podium te geven volgt huldiging tijdens een nog te plannen 
aparte fysieke gelegenheid in februari 2023: 
 
25 jaar lid 
 
• Roland Verkijk (2022) 
• Robin Wezepoel (2022) 
• Jacco Bakker (2022) 
• Daniëlle Niet (2022) 
• Ronald Keesman (2021) 
• Eric Jong (2021) 
• Anneke Gijzen (2021) 
• Jacco Bulterman (2020) 
• Mark Schouten (2020) 
 
40 jaar lid 
 
• Martijn Rootring (2022) 
• Stefan Oost (2021) 
• Johan Langendijk (2020) 



 

 

 
 
50 jaar lid 
 
• Peter Coesel (2020) 
• Hans Spaander (2020) 
• Ab de Haas (2019) 
 
60 jaar lid 
 
• Wijnand Kossen (2022) 

Lid van verdienste 
 
• Els Wezepoel (2020) 
 
 
7  Vooruitblik 2022-2023  
 
● Jubileumjaar 75 jaar Reiger Boys: feestweek start begin seizoen 2023-2024. 
● Waard Cup bij Reiger Boys van 21 t/m 26 augustus 2023. 
● Energiebesparende maatregelen zijn noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld korter of niet meer douchen, andere 

vorm van verwarming in kantine en elektrische frituur, ventilaties in bier opslagruimte uit, ijsmachine uit, zijn 
allen energievreters. Zonnestroom PV-installatie zeer laag rendement maar circa 15%. Veldverlichting op de 
juiste manier hanteren, staat teveel nodeloos aan. 

● Onderzoeken wens gemeente voor Open Complex onder leden en buurtbewoners. 
 
Belangrijke onderwerpen ALV april 2023: 
● Contributie wellicht aanpassen n.a.v. stijgende (energie)kosten. 
● Mogelijk uitbesteden contributie administratie. 
● Verdere verduurzamingsmaatregelen en mogelijkheden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8  Rondvraag & Sluiting 
 
Dick: Heeft de ALV aan de verwachtingen voldaan? 
 
Wil Verkooijen:  

● Mis het jeugdplan 
● Ketel onderhoud/vervanging, gaat de frituur stuk, zijn hier wel reserves voor gereserveerd? PV-panelen 

moeten geüpdatet worden wegens brandveiligheid.  
Dick: het pand is 20 jaar oud, het is goed om een lijstje te maken wat we kunnen verwachten. Met de 
gemeente over de PV-panelen in gesprek of we bepaalde kosten vergoed kunnen krijgen.  
André: Binnen het groot onderhoud reservering plegen voor dergelijke uitgaven die op enig moment 
komen.  

 
Klaas: Bij vele andere verenigingen worden de leden voor de bemensing van de kantine ingezet. Kunnen we dat 
niet bij RB doen? 
Stefanie: Het is niet eenvoudig om dit uit te rollen.  
 
Piet: Mail van PWN ontvangen, dat het water volgend jaar ook duurder wordt. 
Dick: Dit zullen we niet vergeten. 
Stefanie: Prijzen kantine zullen we naar kijken. 
 
Jan: De deuren van de gangen staan wagenwijd open. Als we een dranger aan de buitenzijde doen, kunnen de 
deuren gewoon dicht en blijft de warmte binnen. 
Dick: Fijn als dergelijke ideeën worden aangeleverd, deze zijn van harte welkom. 
 
André: complimenten aan alle vrijwilligers binnen de vereniging voor ieders inzet. We staan er goed voor. 
Stefanie: Dank aan Dick voor jouw inzet als voorzitter. We nemen op een ander moment nog officieel afscheid.  
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en overige bestuursleden voor hun deelname en hun bijdrage aan de ALV en 
sluit de vergadering om 21.00 uur. 


