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

d.d. maandag 21 november 2016. 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent voorzitter Frans Kuipers de vergadering met een hartelijk welkom aan 
alle aanwezigen, ouders, sponsors en leden. Ook uitgenodigd zijn ESA en de gemeente 
maar zij zijn helaas niet vertegenwoordigd.  
Aanwezig zijn 35 leden en 9 bestuursleden. 
Schriftelijke afzeggingen zijn ontvangen van de familie Gravendeel en van Ivo Lentjes.  
Er wordt moment stilte gehouden voor hen die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen binnen 
de vereniging, familie en vriendenkring.  
Terugkijkend memoreert de voorzitter een jaar waarin weer veel gebeurd is. Dit komt later in 
de vergadering aan de orde. De voorzitter dankt alle vrijwilligers die er mede voor zorgen dat 
we een financieel gezonde vereniging zijn. 
De voorzitter stelt de aanwezige bestuursleden voor aan de aanwezigen. 
 

2. Vaststellen notulen ALV 23 november 2015 

De notulen zijn gepubliceerd in de Treffer van 7 november 2016 en op de website van 
RKDES. De notulen worden doorgenomen en er worden geen onregelmatigheden 
geconstateerd zodat ze zijn goedgekeurd met dank aan de samensteller, Peter Lentjes. 
 

3. Jaarverslag van de secretaris 

Het Jaarverslag over het seizoen 2015-2016 is gepubliceerd in de Treffer van 7 november 
2016 en op de website. Het is met de bijdragen van velen samengesteld door de secretaris. 
De voorzitter leest de inleiding voor, waarin gesteld wordt dat RKDES een belangrijke 
maatschappelijke en sociale functie heeft binnen de gemeenschap van Kudelstaart. De rol 
van de vele vrijwilligers en van onze sponsors wordt genoemd. Hoogtepunten waren de 
ingebruikname van het eerste kunstgrasveld en de aanleg van het tweede kunstgrasveld. 
Verder was de vervanging van de dakbedekking belangrijk. Het nieuwe dak moet 25 jaar 
meegaan. We hebben 15 jaar garantie. 
De voorzitter loopt het jaarverslag door en legt daarbij enkele accenten.  
De seniorenploeg wordt genoemd. Deze enthousiaste groep vrijwilligers vraagt aandacht 
voor het afsluiten van de deuren van de kleedkamers na de trainingen. Als men ’s morgens 
aankomt en men ziet open deuren, dan weet men niet wat er aan de hand is (open gelaten, 
of inbraak?). En we moeten zuinig zijn op onze spullen. Ook wordt gevraagd om de lichten 
op de velden zo snel mogelijk na de training uit te doen.  
Sponsors en loterijcommissie worden bedankt. Weet je een nieuwe sponsor, meld dit dan 
aan de commissie, aldus roept de voorzitter de aanwezigen op.  
De Grote Clubactie was een groot succes. 
De kantinecommissie draait prima onder leiding van Mariëlle Buskermolen. Het blijft een 
grote klus om alles goed te organiseren. Alle ouders worden geacht een bijdrage te leveren 
in de barploegen. Dank daarvoor. 
Frans Kuipers noemt de Jeugdcommissie, die heel veel werk verzet voor de grote 
jeugdafdeling. Heel goed is het dat C-junioren op zaterdag fluiten. Er wordt door RKDES 
geïnvesteerd in trainers en leiders, o.a. door cursussen en begeleiding aan te bieden. 
Zaalvoetbal loopt prima.  
Bij de afd. Handbal groeit de jeugd. A.s. zaterdag viert deze afdeling zijn 40-jarig bestaan in 
de Proosdijhal. 
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. Het wordt goedgekeurd 
De voorzitter dankt alle schrijvers van de stukken voor het Jaarverslag en secretaris Peter 
Lentjes voor de coördinatie en eindredactie. 
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4. Financieel verslag van de penningmeester. 

4.1 Penningmeester Irene van Leeuwen (die eigenlijk als is afgetreden maar waarvoor 
we helaas nog geen vervanger hadden) licht het financieel jaarverslag toe over het 
boekjaar van 1 juli 2015 – 30 juni 2016.  

Ze meldt dat het jaar, voor de derde keer op rij, met een positief resultaat kon worden 
afgesloten. M.n. de contributie- en kantineopbrengsten (mede door het 
schoolvoetbaltoernooi) lieten een mooi resultaat zien. Ook dank aan Supportersvereniging 
Kudelstaart, Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart en Rabobank (ledenactie) voor hun 
financiële bijdragen. 
Qua uitgaven kunnen we merken dat het gebouw ouder wordt. We hadden bijvoorbeeld te 
maken met vervanging van de verwarmingsketel en het koelaggregaat. De algemene kosten 
vielen hoger uit o.a. door verbetering van de internetvoorzieningen bij RKDES. 
M.b.t. de balans vermeldt Irene dat de vervanging van de dakbedekking is betaald uit de 
voorzieningen die de afgelopen jaren getroffen zijn. 
Er zijn geen vragen over de Winst- en Verliesrekening of over de Balans.  
 
4.2 Verslag kascontrolecommissie. Han Jooren meldt dat Ivo Lentjes en hij de boeken 
hebben gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en alles zag er keurig 
uit. De penningmeester heeft goed werk gedaan, aldus de kascontrolecommissie. De 
voorzitter dankt Han Jooren en Ivo Lentjes, die voor het tweede en laatste jaar lid was van 
deze commissie. 
 
4.3 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. Han Jooren blijft nog een jaar lid en Wim van 
Loon (met 50 jaar ervaring op financieel/administratief gebied) treedt tot deze commissie toe 
als nieuw lid. 
 
4.4 De Algemene Ledenvergadering kan instemmen (met een applaus) met het gevoerde 
financiële beleid en dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankt 
de aanwezige leden voor het gestelde vertrouwen. 
 
4.5 Vaststellen begroting 2015-2016. Deze is namens het Bestuur door Irene opgesteld. Zij 
licht de begroting toe. De verwachting is dat het een wat “zwaarder” jaar zal worden. We 
hopen dat sponsor- en contributie-inkomsten gelijk blijven. Kantineopbrengsten en diverse 
baten zijn lager begroot. Totale inkomsten zijn lager begroot. Aan de uitgavenkant krijgen we 
met hogere kosten voor veldhuur (kunstgras) te maken.  
De begroting laat een licht positief saldo zien.  
De begroting wordt vastgesteld. 
 
4.6 Vaststellen contributie 2016-2017 
Het voorstel is de contributie niet te verhogen. 
Het bestuur houdt zich wel het recht voor om voor de start van het seizoen 2017-2018 de 
contributie extra te verhogen, indien zij hiertoe gedwongen wordt door externe factoren.  
De voorzitter uit wel zijn zorgen over de kostenontwikkeling in de toekomst. De velden van 
RKDES zijn eigendom van de gemeente Aalsmeer en worden beheerd door ESA BV 
(Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer). De kosten voor de huur gaan jaarlijks omhoog 
(indexering). RKDES heeft nu een gunstig contract tot 2024. Maar daarna kan de huur wel 
eens fors omhoog gaan. 
Verder meldt de voorzitter de actuele discussie en zorgen over de rubberkorrels op de 
kunstgrasvelden. Niet duidelijk is of dit mogelijk nog tot extra kosten kan gaan leiden. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord en de contributie wordt vastgesteld conform 
voorstel. 
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  5. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Jan van Leeuwen (penningmeester en technische zaken), 
Eppo Buskermolen (algemene zaken, velden, loterij, contacten ESA) en Jan Zethof 
(algemene zaken). 
Het Bestuur stelt hen kandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten. 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde herbenoemingen. De aanwezigen bevestigen de 
herbenoemingen met een applaus. 
 

Voor de functie van tweede penningmeester stelt het Bestuur voor: Nico Luijten. 
Voor de functie PR/Communicatie stelt het Bestuur voor: Silvia van den Aardweg. 
Beiden vertellen kort hun achtergrond en hun link met RKDES (via kinderen die lid zijn).  
De ALV gaat akkoord met hun benoeming. Dit wordt bevestigd met een applaus. 
 

Voorzitter Frans Kuipers bedankt zes mensen in het bijzonder, die geen lid van het bestuur 
zijn maar actief en aanspreekbaar zijn op bepaalde deelterreinen en daar veel werk 
verzetten (A. van Hulsen, N. van Eck, M. Buskermolen, H. Brand, Th. Raadschelders en M. 
van de Wetering).  
 

Vervolgens bedankt de voorzitter de familie van Leeuwen (Irene, Hyke en Jan) voor al het 
werk dat zij verricht hebben op het gebied van de verenigingsfinanciën. 
 

6. Pauze 

 

7. Mededelingen. 

G. Zuidgeest informeert de aanwezigen over de onrust die ontstaan is m.b.t. het 
rubbergranulaat, gebruikt op de kunstgrasvelden. Aanleiding is een uitzending van Zembla 
van 27 september 2016. RKDES heeft begrip voor de onrust en heeft (voorlopig als 
“voorzorgsmaatregel”) besloten dat de jongste jeugd niet meer of in elk geval minder op 
kunstgras gaat spelen.  
Er zijn monsters genomen van het rubbergranulaat (SBR-check) en verder doet het RIVM 
een groot onderzoek waarvan de resultaten in december beschikbaar komen. We hopen op 
goede resultaten. In overleg met de gemeente en ESA zullen besluiten genomen worden 
hoe verder. Voorzitter Kuipers benadrukt dat RKDES veel gedaan heeft aan communicatie 
over dit onderwerp. 
 
Eppo Buskermolen licht de stand van zaken toe m.b.t. het handbalveld, het tweede 
kunstgrasveld en belichting. 
Het handbalveld was vernieuwd in 2015 maar afgekeurd. Na affrezen en het opnieuw 
aanbrengen van belijning is het nu goedgekeurd. 
Veld 2 is na de nodige gesprekken met de gemeente inmiddels ook kunstgras geworden. 
RKDES heeft hierbij een aantal aspecten zelf geregeld, zoals het omzetten van de aarden 
wal tussen veld 1 en 2. Er is een andere mat gekozen dan op veld 1 (duurzamer).  
Eppo doet een oproep om geen rotzooi achter te laten (kunststofflesjes) op het kunstgras 
(overigens: daarvoor staan er genoeg prullenbakken); kauwgom op kunstgras mag al 
helemaal niet. Wees a.u.b. allemaal zuinig op onze mooie spullen! 
Tot slot geeft Eppo uitleg over de belichting. Op veld 2 is LED-verlichting gerealiseerd. 
Ondanks dat dit minder capaciteit vraagt dan de klassieke verlichting gaan we nog steeds 
over onze maximum-contracthoogte van 83 kilowattuur (kWh) heen als het licht op alle vier 
velden gelijk aan is, zeker als er ook nog elektriciteit gevraagd wordt in kleedkamers en 
kantine. Daarom hierbij nogmaals een oproep aan de trainers om niet op 4 velden tegelijk de 
lichten aan te hebben. Veld 2 kan per half veld apart geschakeld en gebruikt worden. Maak 
daar gebruik van, aldus Eppo. Kelly Stoffels maakt een trainingsschema met tijden en 
veldindeling om dit allemaal goed te laten gaan. 
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We werken er momenteel hard aan om zo spoedig mogelijk ook op veld 1 LED-verlichting te 
krijgen. Dan blijven we makkelijker onder de piekbelasting van 83 kWh. 
Op de iets langere termijn kijkt RKDES ook voor veld 3 en 4 naar LED (overleg met 
gemeente en ESA). 
 
G.Zuidgeest introduceert Charlotte Braat (opvolgster Marjorie den Boer) als 
scheidsrechterscoördinator voor jeugdwedstrijden. Zij doet dit samen met Ruben Visser, die 
als opleider voor jonge scheidsrechters fungeert. 
Charlotte licht toe dat het prima werkt om C-junioren op zaterdag te laten fluiten. Ze krijgen 
daardoor zelf ook meer inzicht en meer respect voor de scheidsrechter. En het is echt nodig, 
gezien het grote aantal jeugdwedstrijden.  
Ruben licht toe dat RKDES kinderen die willen fluiten cursussen kan aanbieden; bij 
voldoende belangstelling zelfs bij RKDES. 
 
G. Zuidgeest licht de geplande wijzigingen in het pupillenvoetbal met ingang van volgend 
seizoen toe. Het plan van de KNVB hierover heet “Winnaars van morgen”. RKDES vindt de 
plannen in principe goed. Onder andere door spelen op kleinere velden, met minder spelers, 
zal het aantal balcontacten per speler toenemen. Maar: er zijn dan ook meer veldjes, meer 
teams, meer scheidsrechters, meer leiders, enz. nodig. Daarom is er ook wel wat kritiek. Er 
loopt momenteel een enquête van de KNVB bij de clubs over dit plan. In het voorjaar 2017 
zal er uitsluitsel komen of dit in het nieuwe seizoen daadwerkelijk van start zal gaan. 
 
G. Ubink informeert de ALV met behulp van een powerpointpresentatie over een idee dat 
momenteel bij RKDES in onderzoek is: “Zonnepanelen, is RKDES er klaar voor?”. 
Toen het dak vernieuwd moest worden is er rekening mee gehouden dat er eventueel 
zonnepanelen op geplaatst moesten kunnen worden. Inmiddels is er SDE-subsidie (op 
opgewekte stroom) aangevraagd én toegezegd (voor komende 15 jaar). Er loopt nog een 
tweede subsidieaanvraag. Afhankelijk van de subsidie en al dan niet saldering in de 
toekomst kan een bepaalde terugverdientijd berekend worden. Gert rekent voor dat er in alle 
gevallen een positief jaarresultaat te behalen valt, hoewel er dus wat onzekerheden zijn.  
Het Bestuur krijgt toestemming van de ALV om dit idee verder uit te werken. Leden worden 
uitgenodigd om mee te denken. 
Voorzitter Kuipers stelt dat, als het door zou gaan, er vreemd kapitaal aangetrokken moet 
worden. Daarvoor is dan toestemming van de ALV nodig. Het bestuur zal dan een (extra) 
ALV uitschrijven. 
 

8. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

9. Sluiting. 

Voorzitter Frans Kuipers sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen. Alle 
medebestuursleden, commissieleden en vrijwilligers worden weer bedankt voor afgelopen 
jaar.  
 
 
Namens het Bestuur van s.v. RKDES, Peter Lentjes, secretaris 


