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Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van s.v. RKDES 
d.d. maandag 20 november 2017. 

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 de heren Van der Baan en 
Van Maastrigt van de ESA en voorzitter Vermeulen van VZOD, maar zij hebben zich helaas 
afgemeld. Verder zijn afmeldingen ontvangen van Nancy van Eck en Sylvia v.d. Aardweg. 
Aanwezig zijn 21 leden en 9 bestuursleden.  
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 21 november 2016 

De notulen zijn gepubliceerd in de Treffer van 6 november 2017 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 2016-2017 is gepubliceerd in de Treffer van 6 november 
2017 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 
voorzitter meldt dat er in 2018 een evaluatie zal plaatsvinden om na te gaan of RKDES de 
bijdrage van de gemeente doelmatig besteedt. 
De rol van de vele vrijwilligers en van onze sponsors wordt genoemd.  
Hoogtepunten waren het 40-jarig bestaan van onze handbalafdeling (inclusief “glossy”) en de 
Koninklijke Onderscheiding die Sjaak Kok kreeg uitgereikt op de vrijwilligersavond op 11 
februari 2017. 
De voorzitter loopt het jaarverslag door en legt daarbij enkele accenten.  
De seniorenploeg wordt genoemd. Deze enthousiaste groep vrijwilligers zorgt er voor dat 
ons sportpark er elke week weer netjes uitziet. 
Sponsors en loterijcommissie worden bedankt. Weet je een nieuwe sponsor, meld dit dan 
aan de commissie, aldus roept de voorzitter de aanwezigen op.  
De website gaat deze zomer over op Sportlink. Matthijs van de Wetering stopt hier zeer veel 
tijd in, dank daarvoor. 
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.  
Frans Kuipers noemt de Jeugdcommissie, die heel veel werk verzet voor de grote 
jeugdafdeling. 
Zaalvoetbal loopt prima.  
De afd. Handbal draait goed en heeft haar 40-jarig bestaan gevierd in de Proosdijhal. 
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. Het wordt goedgekeurd 
De voorzitter dankt alle vrijwilligers die een bijdrage leveren aan RKDES en hij dankt de 
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 Tweede penningmeester Nico Luijten licht het financieel jaarverslag toe over het 
boekjaar van 1 juli 2016 – 30 juni 2017.  

Hij meldt dat het jaar, voor de vierde keer op rij, met een klein positief resultaat kon worden 
afgesloten.  
De vervanging van het dak is betaald uit de post “groot onderhoud”. 
Speciale dank aan Supportersvereniging Kudelstaart, Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart en 
Rabobank (ledenactie) voor hun financiële bijdragen. 
Er zijn geen vragen over de Winst- en Verliesrekening of over de Balans.  
 
4.2 Verslag kascontrolecommissie. Wim van Loon meldt dat Han Jooren 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 Wim van Loon en Han Jooren, die voor het tweede en laatste jaar lid was 
van deze commissie. 
 
4.3 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. Wim van Loon blijft nog een jaar lid en Robert 
van Loon 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 2016-2017. Deze is namens het Bestuur door Nico Luijten en Jan 
van Leeuwen opgesteld. Nico licht de begroting toe. De kantineopbrengsten worden wat 
hoger begroot vanwege het schoolvoetbaltoernooi dat RKDES in 2018 gaat organiseren. 
Verder geen bijzonderheden. De begroting laat een licht positief resultaat zien.  
De begroting wordt vastgesteld. 
 
4.6 Vaststellen contributie 2018-2019. 
Het contributievoorstel is gepubliceerd in de Treffer van 13 november en op de website. 
Het voorstel is de contributie niet te verhogen. Alleen wordt er bij de afd. Handbal een 
toeslag van € 15 opgenomen in het bedrag ten behoeve van een kledingpakket (net als bij 
jeugdvoetbal). 
Het bestuur houdt zich wel het recht voor om voor de start van het seizoen 2018-2019 de 
contributie extra te verhogen, indien zij hiertoe gedwongen wordt door externe factoren.  
 
Wim van Loon vraagt of het ledenaantal terugloopt. Hierop worden een aantal reacties 
gegeven: 
Theo Raadschelders meldt dat er afgelopen zomer relatief veel aanmeldingen zijn gekomen. 
Belinda Buskermolen meldt dat er zeer veel mini’s bij komen (jongens én meisjes). 
Joke Ubink meldt dat het aantal meiden sterk groeit. 
Belinda meldt ook nog dat er een dames 30+ team is gekomen. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord en de contributie wordt vastgesteld conform 
voorstel. 
 
De voorzitter bedankt Nico Luijten en Jan van Leeuwen voor het prima verzorgen en 
beheren van de RKDES financiën. 
 
  5. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Frans Kuipers (voorzitter), Gert Ubink 
(evenementencommissie) en Jan Zethof (algemene zaken) 



3 
 

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. 
 
Er zijn dit jaar twee bestuursleden die afscheid nemen. 
Debbie van Grieken is 7 jaar voorzitter van de afd. Handbal geweest en is 6 jaar lid van het 
RKDES-bestuur, als opvolgster van Paul Maarse. Zij heeft erg veel gedaan voor de 
handbalafdeling maar gaat nu stoppen. Helaas is er nog geen opvolg(st)er gevonden. 
Debbie zal voorlopig de afd. Handbal nog blijven vertegenwoordigen. Zij blijft daarnaast nog 
wel vertrouwenspersoon, in het kader van “In Veilige Handen”. Voorzitter Frans Kuipers 
overhandigt haar onder applaus een bloemetje en een cadeaubon. 
 
Gerard Zuidgeest, voorzitter Jeugdcommissie, stopt na drie jaar. Hij was de opvolger van 
Anton van Son. Hij heeft veel werk verzet voor de grootste afdeling van RKDES. Hij blijft 
actief in de Jeugdcommissie en gaat o.a. de coördinatoren ondersteunen. Hij krijgt ook een 
bloemetje en cadeaubon als bedankje van de voorzitter, onder applaus. 
 
Als zijn opvolgster stelt het Bestuur Belinda Buskermolen voor. Zij is sinds 2014 al actief in 
de Jeugdcommissie (m.n. in PR en Communicatie).  
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met haar benoeming. Dit wordt bevestigd met 
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: André van Hulsen, Nancy van Eck, Mariëlle Buskermolen, Hans Brand, Theo 
Raadschelders en Matthijs van de Wetering.  
 

6. Pauze  
 

7. Mededelingen. 

Frans Kuipers informeert de aanwezigen over de stand van zaken zonnepanelen. In een 
extra ALV van 19 april 2017 is het bestuur gemachtigd om hiervoor een investering te doen 
tot € 50.000. Er is subsidie aangevraagd en toegezegd. De Stichting Supporting Kudelstaart 
wilde RKDES een gunstige lening verstrekken, waarvoor dank. Er is aan drie installateurs 
een offerte gevraagd.  
Toen heeft RKDES de gemeente gevraagd naar constructieberekeningen en tekeningen. Die 
bleken om verschillende redenen niet meer voorhanden. RKDES heeft vervolgens zelf een 
constructeur ingehuurd en berekeningen laten maken. Volgens de huidige nieuwe normen 
zou het dak (de spanten) maar nét geschikt zijn om er zonnepanelen op te zetten. 
Vervolgens heeft de gemeente zelf weer onderzoek laten doen en na lang wachten maakte 
de gemeente op vrijdag 17 november bekend dat er geen zonnepanelen geplaatst konden 
worden omdat de draagkracht van het dak (ook als er bijv. nog onderhoud op gepleegd moet 
worden) te gering is. Daarmee is een project dat heel veel tijd en energie kostte, helaas 
voortijdig beëindigd. De voorzitter bedankt met name Jan van Leeuwen en Gert Ubink voor 
hun vele uren inzet in dit dossier. 
 
Frans Kuipers licht de situatie met betrekking tot kunstgras en rubbergranulaat, gebruikt voor 
het instrooien van de kunstgrasmat, toe. Na een Zembla-uitzending van eind 2016 ontstond 
er onrust over vermeende schadelijke effecten van de rubberkorrels op de gezondheid. In 
overleg met Gemeenten en ESA is er zeer veel aandacht besteed aan de communicatie 
hierover. Recent, in oktober 2017, kwamen er in een nieuwe Zembla-uitzending berichten 
over uitspoeling van schadelijke stoffen uit het rubber naar de ondergrond aan de orde. De 
voorzitter meldt dat onze velden aan alle normen voldoen. Uit vele onderzoeken is inmiddels 
ook gebleken dat het rubbergranulaat veilig is voor mens en milieu. 
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Er zijn hier vanuit de vergadering geen vragen over. 
 
Matthijs van de Wetering, de RKDES-webmaster, informeert allen over de website, Sportlink, 
social media e.d. 
Hij meldt dat het een heel drukke zomer is geweest, na het RKDES besluit om over te gaan 
op Sportlink, ook met de website. Er moest heel veel content (inhoud/teksten van de 
website) worden overgezet. Hierbij heeft Maike van der Jagt heel goed geholpen, waarvoor 
dank. 
Verder is de wedstrijdenzaken-app gelanceerd. Deze vervangt ook het gebruik van de 
wedstrijdformulieren. Dit werkt inmiddels goed. 
Voor de inplanning van de kantinediensten wordt de Voetbal.nl app gebruikt. Hiertoe moest 
eerst de basisadministratie in Sportlink helemaal op orde worden gebracht. Dit was een grote 
klus. Dit moet de komende tijd zijn vruchten gaan afwerpen. 
Social Media worden door RKDES steeds meer gebruikt. Dit wordt verder uitgewerkt, ook 
met betrekking tot beleid, pestprotocol, privacyregels e.d. 
Er zijn vanuit de vergadering geen vragen. Met applaus wordt Matthijs bedankt voor zijn 
grote inzet op dit terrein het afgelopen jaar. 
 
Belinda Buskermolen licht de stand van zaken in de jeugdcommissie toe. 
De jeugd vormt de grootste afdeling binnen RKDES en kan alleen draaien door een enorm 
aantal vrijwilligers zich inzet, vaak meerdere keren per week. Fijn dat er in ons dorp zoveel 
betrokkenheid is. 
Aan het begin van het seizoen is er altijd heel veel werk te doen. Dit is een intensieve 
periode voor de jeugdcommissie. Gelukkig zijn bijna alle posities in de commissie weer 
ingevuld. Vele handen maken immers licht werk. Er worden buiten het directe voetbal om 
ook veel andere activiteiten georganiseerd. In het voorjaar 2018 wacht ons het grote 
schoolvoetbaltoernooi, dat nu om het jaar bij RKDES plaatsvindt. Dat is een hele organisatie 
waarvoor ook weer extra vrijwilligers nodig zijn.  
Verder meldt zij dat Michael Buskermolen en Hans van Kasteren zijn aangesteld als 
praktijkbegeleiders. Zij trainen en begeleiden de trainers van de jeugd. 
De vergadering bedankt Belinda met een groot applaus. 
  
Michael Buskermolen informeert de ALV vervolgens over “Opleiden Binnen de Club” (OBC). 
Dit is gericht op ontwikkeling van de teams en van de individuele spelers. Maar ook van de 
trainer en leiders. Elke vier weken worden trainer en leiders na een training geschoold. In 
techniek en tactiek; hoe maak je aspecten trainbaar: hoe vertaal je trainingen naar 
speelwijze. Alles rondom een wedstrijd (inclusies wedstrijdbespreking en nabespreking) komt 
dan aan bod. Daarmee worden trainers en leiders dus geholpen.  
Voor iedere leeftijdsgroep zijn er coördinatoren aangesteld. Spelers en trainers krijgen 
loopscholing. Er wordt gewerkt met keeperstrainers. Recent is een proef met aparte 
techniek- en krachttraining gestart.  
We willen er naar toe dat voor alle categorieën, jongens en meisjes, een uitgebreider pakket 
beschikbaar komt (looptraining, techniektraining, langer trainen). Speelwijzen per 
leeftijdscategorie moeten zo afgestemd zijn dat we er door de hele vereniging dezelfde 
filosofie op na houden. Uiteindelijk is het doel (zie missie RKDES): Plezier, Passie en 
Prestatie, ieder op zijn eigen niveau, zodat iedereen uiteindelijk een betere voetballer of 
voetbalster wordt. 
Als RKDES meer te bieden heeft, zullen spelers ook langer bij de vereniging blijven en zullen 
ze, mochten ze toch naar elders (hoger niveau) vertrekken, daarna graag weer terug komen. 
Voorzitter Kuipers bedankt Michael voor zijn enthousiaste verhaal en zijn inzet. 
 
Mariëlle Buskermolen vertelt hoe de kantinecommissie er voor staat. De meeste leden van 
de kantinecommissie zijn aanwezig bij deze ledenvergadering. Dat onderstreept hun 
betrokkenheid. 
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Zij zijn zeer blij met de nieuwe App. Geeft ook inzicht in het aantal wedstrijden per weekend, 
en dat is weer handig voor de planning van de inkoop. 
De kantinecommissie is blij met het nieuwe kassasysteem.  
Het loopt goed dankzij zeer veel vrijwilligers die bardiensten draaien. En een aantal mensen 
dat extra werk verzet, zoals de weekcoördinatoren en mensen die bijv. bij klaverjasavonden 
achter de bar willen staan. Toch zou Mariëlle graag meer mensen willen die in vaste 
bargroepen willen meedraaien. Ook zou de commissie graag iemand willen hebben die de 
rol van voorzitter op zich zou willen nemen.  
Tot slot meldt Mariëlle dat de RKDES kantine binnen het JOGG-project (Jongeren Op 
Gezond Gewicht) als voorbeeld wordt gesteld. Dat is een mooi compliment voor RKDES en 
een goed stukje PR. 
Aanvullend hierop meldt voorzitter Kuipers dat RKDES gaat werken aan een stappenplan 
“Rookvrij sportcomplex”. Bijvoorbeeld te beginnen op zaterdagochtend. We moeten immers 
meegaan met de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. 
Er zijn geen vragen. Dank aan Mariëlle en haar team. 
 

8. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter vermeldt nog even de data voor de 
nieuwjaarsreceptie (incl. puzzelrit) en de vrijwilligersavond. 

9. Sluiting. 

Voorzitter Frans Kuipers sluit de vergadering om 21.55 uur 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 


