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Notulen van de Extra algemene ledenvergadering (ALV) van s.v. 

RKDES d.d. woensdag 19 april 2017. 

1. Opening 

Om 19.30 uur opent voorzitter Kuipers de vergadering met een hartelijk welkom aan de 
aanwezigen.  
Aanwezig zijn 8 leden en 6 bestuursleden. 
Voorzitter Kuipers heeft geconstateerd dat de uitnodiging en agenda voor deze extra 
algemene ledenvergadering (ALV) meer dan 14 dagen voor de vergadering zijn gepubliceerd 
op de website en in het clubblad van RKDES, zoals in de statuten vereist wordt (art. 16 lid 5). 
De extra ALV is nodig omdat er enkele belangrijke besluiten moeten worden genomen, 
waarvoor goedkeuring van de ALV nodig is. 
Er wordt een notulen commissie benoemd, waarin de heren Brands, Stieva en Van Hulsen 
zitting nemen. Dit is nodig omdat de goedgekeurde notulen op korte termijn beschikbaar 
moeten zijn voor de door het bestuur te ondernemen vervolgstappen. 
 

2. Lening t.b.v. aanleg zonnepanelen 

Een commissie, bestaande uit de heren Ubink, Van Leeuwen, Buskermolen en Kuipers heeft 
een plan uitgewerkt m.b.t. aanleg van zonnepanelen op het dak van het gebouw van 
RKDES. Het gaat om 2 rijen panelen over de hele lengte van het dak. RKDES heeft al SDE-
subsidie toegezegd gekregen. Er moet dan wel in de maand mei uitsluitsel gegeven worden, 
anders vervalt de subsidie. 
De heer Ubink licht het plan toe m.b.v. een Powerpointpresentatie.  
Hierin behandelt hij o.a.: 
Waarom zonnepanelen; Feiten RKDES; Subsidies; Investeringsplaatje; Jaarkosten; 
Jaaropbrengst en Netto-opbrengst. 
De terugverdientijd wordt begroot op 6,5 jaar.  
Voor de totale financiering is ongeveer € 60.000 nodig. Hiervan komt € 30.000 uit eigen 
middelen. De maximaal benodigde financiering door derden bedraagt derhalve € 30.000. 
RKDES is nog bezig om sponsors hiervoor te zoeken, en probeert nog giften/subsidies te 
verkrijgen.  
Er zijn enkele vragen: 
Dhr. Stieva. Welke vorm krijgen de zonnepanelen? Dit hangt af van de leverancier die 
gekozen wordt. Kan dakpansgewijs zijn, kan ook in één lijn. 
Dhr. Van der Meer: kan er gesaldeerd worden? Nee, kan niet want RKDES is grootverbruiker 
(boven de 80 KVA). RKDES kan als grootverbruiker wél SDE subsidie krijgen. Dat kan een 
kleinverbruiker niet. 
De heer Ubink wordt bedankt voor zijn toelichting. 
 
De heer Kuipers stelt het volgende: de vraag aan de ALV, die het bestuur vandaag voorlegt, 
is of de ALV het bestuur van RKDES wil machtigen om een lening van ten hoogste € 30.000 
aan te gaan, ten behoeve van de aanleg van zonnepanelen. Volgens art. 14, lid 4 van de 
Statuten moet voor het aangaan van een lening goedkeuring van de ALV worden verkregen. 
 
Er is niemand tegen. Het bestuur wordt door de ALV gemachtigd.  
Voorzitter Kuipers dankt de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen. 
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3. Recht van opstal 

Het tweede punt waarvoor deze extra ALV is uitgeschreven betreft het verwerven van het 
recht van opstal voor de grond onder het beachhandbalveld. 
Voorzitter Kuipers licht dit kort toe.  
De grond onder de gebouwen en onder het terras is eigendom van RKDES. Hiervoor betaalt 
RKDES jaarlijks € 7,50 erfpacht. 
De voetbalvelden en handbalvelden huurt RKDES van de gemeente.  
Nu is enkele jaren geleden de beachhandbalbak (gebouwd op één van de oorspronkelijke 
handbalvelden) wél eigendom van RKDES geworden maar de grond er onder niet. 
RKDES kan nu het recht van opstal verwerven voor een jaarlijkse retributie van € 100. Dit op 
een voorstel van College van B&W van de gemeente Aalsmeer. 
De totale erfpacht komt dan uit op € 107,50. 
De eenmalige kosten voor de verwerving van dit recht van opstal bedragen minder dan  
€ 1000. 
 
Voorzitter Kuipers stelt het volgende: is de ALV akkoord dat RKDES het recht van opstel 
verwerft voor een jaarlijkse retributie van € 100 en tegen eenmalige kosten, lager dan  
€ 1000? 
 
Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
Voorzitter Kuipers dankt de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen. 
 

4 Rondvraag 

Dhr. Brand: hoe worden de zonnepanelen schoongemaakt? Met regenwater of demi-water, 
niet met kraanwater i.v.m. kalkaanslag. 
Dhr. Stieva: is er ruimte genoeg in het ketelhuis voor de omvormers? Ja, dit is bekeken en 
het moet passen. 
 

5 Sluiting 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de extra ALV om 20.25 uur. 
 
 
 
Notulen opgesteld, namens het Bestuur van s.v. RKDES, door Peter Lentjes, secretaris 
 
Kudelstaart, 23 april 2017 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De notulen zijn beoordeeld en akkoord bevonden door de leden van de notulencommissie, 
benoemd op de extra ALV van 19 april 2017; de heren Brands, Stieva en Van Hulsen. 
_______________________________________________________________________ 


