Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van s.v. RKDES
d.d. maandag 26 november 2018.
1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Frans Kuipers de vergadering met een hartelijk welkom aan
alle aanwezigen, ouders, sponsors en leden. Speciaal welkom aan voorzitter Anja
Vermeulen van VZOD en aan Gert Kok en Jan Hoogenbosch (komt later) van de Stichting
Supporting Kudelstaart. Ook uitgenodigd zijn de heren Van der Baan en Van Maastrigt van
de ESA maar zij hebben zich helaas afgemeld.
Er zijn verder afmeldingen ontvangen van G. Zuidgeest, L. Burgers, P. du Pau jr., S.
Buskermolen, K. Stoffels en B. Ubink.
Aanwezig zijn 24 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 20 november 2017
De notulen zijn gepubliceerd in de Treffer van 12 november 2018 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 2017-2018 is gepubliceerd in de Treffer van 12 november
2018 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.
RKDES is geen bedrijf, maar draait dankzij leden, en vele vrijwilligers en sponsors.
De voorzitter loopt het jaarverslag door en legt daarbij enkele accenten.
De ledenadministratie is gelukkig al jaren in de vertrouwde handen van Theo Raadschelders.
De seniorenploeg wordt genoemd. Deze enthousiaste groep vrijwilligers zorgt er voor dat
ons sportpark er elke week weer netjes uitziet.
Bij de Treffer heeft Anita Gravendeel afscheid genomen. Gelukkig is er al een opvolgster:
Dieuwertje v.d. Jagt.
Sponsors en loterijcommissie worden bedankt. De inkomsten hieruit zijn zeer belangrijk.
De technische commissie doet veel werk op de achtergrond.
De evenementencommissie organiseert veel activiteiten met een grote groep vrijwilligers.
De kantinecommissie draait prima onder leiding van Mariëlle Buskermolen. RKDES doet
volop mee met nieuwe ontwikkelingen en we hebben het (ook kijkend naar wet- en
regelgeving) heel goed voor elkaar.
Frans Kuipers noemt de Jeugdcommissie, die onder leiding van Belinda Buskermolen heel
veel werk verzet voor de grote jeugdafdeling. De meisjesafdeling groeit snel.
Zaalvoetbal loopt prima. Hier is Nancy van Eck opgevolgd door Antoine Groot als
coördinator.
De afd. Handbal draait goed. Er zijn nieuwe leden en nieuwe sponsors gekomen. Nieuwe
voorzitter is René van Bers. Hij heeft Debbie van Grieken opgevolgd. Zie ook punt 5 van dit
verslag.
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. Het wordt goedgekeurd
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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.
4. Financieel verslag van de penningmeester.
4.1 Tweede penningmeester Nico Luijten licht het financieel jaarverslag toe over het
boekjaar van 1 juli 2017 – 30 juni 2018.
Hij meldt dat het jaar, voor het eerst in 5 jaar, met een klein negatief resultaat van 900 euro
moest worden afgesloten. Totaal gaat er zo’n 3 ton om in de vereniging. Inkomsten uit
contributie, sponsors en kantine.
Speciale dank aan Supportersvereniging Kudelstaart, Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart en
Rabobank (ledenactie) voor hun financiële bijdragen.
L. van Kessel vraagt naar de balans-specificatie. Dit wordt door N. Luijten toegelicht.
Er zijn geen verder vragen over de Winst- en Verliesrekening of over de Balans.
4.2 Verslag kascontrolecommissie. Wim van Loon meldt dat Robert van Loon 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 Robert van Loon en Wim van Loon, die voor het tweede en laatste jaar lid
was van deze commissie.
4.3 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. Robert van Loon blijft nog een jaar lid en
Angelique Gorter treedt tot deze commissie toe als nieuw lid. De Algemene
Ledenvergadering stemt met applaus in met deze benoeming.
4.4 De Algemene Ledenvergadering stemt in 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 Toelichting begroting 2018-2019. Deze is namens het Bestuur door Nico Luijten en Jan
van Leeuwen opgesteld. Nico licht de begroting toe. De kantineopbrengsten worden wat
lager begroot dan vorig jaar omdat er in 2019 geen schoolvoetbaltoernooi bij RKDES
plaatsvindt. De kosten voor verwarming en elektra zullen omhoog gaan. Verder geen
bijzonderheden. De begroting laat een licht negatief resultaat van 700 euro zien.
4.6 De begroting wordt vastgesteld.
4.7 Vaststellen contributie 2019-2020.
Het contributievoorstel is gepubliceerd in de Treffer van 12 november en op de website.
Het voorstel is de contributie licht te verhogen.
Voorzitter Kuipers meldt dat er nog enkele onzekere factoren zijn die invloed kunnen hebben
op de totale kosten bij RKDES. Bijv. wijzigingen in BTW-regeling, wijziging in doorbelasting
vanuit ESA vanwege BTW (hierover voert bestuur intensief overleg met ESA) en ook de
hogere energiekosten in de nabije toekomst (zijn al 20% hoger begroot, maar je weet
nooit…..).
Het bestuur houdt zich wel het recht voor om voor de start van het seizoen 2019-2020 de
contributie extra te verhogen, indien zij hiertoe gedwongen wordt door (onder andere de
hiervoor genoemde) externe factoren. Er moet immers een verantwoorde exploitatie zijn.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord en de contributie wordt vastgesteld conform
voorstel.
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De voorzitter bedankt Nico Luijten en Jan van Leeuwen voor het prima verzorgen en
beheren van de RKDES-financiën. En hij dankt de Algemene Ledenvergadering voor het
gestelde vertrouwen.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Peter Lentjes (secretaris), Nico Luijten (tweede
penningsmeester), Eppo Buskermolen (algemene zaken/velden/loterij) 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.
Debbie van Grieken (voorzitster handbal) is vorig jaar al afgetreden. Als haar opvolger is
(volgens bestuursbesluit van februari 2018; vooruitlopend op de Algemene
Ledenvergadering) René van Bers benoemd. Hij is sinds maart 2018 ook al als RKDESbestuurslid bij de Kamer van Koophandel ingeschreven omdat de handbalcommissie
zelfstandig moet kunnen handelen en beslissen (denk aan aspecten als tekenbevoegdheid
bij huurcontracten sportzalen e.d.).
Silvia v.d. Aardweg is gestopt als bestuurslid PR en Communicatie. Het bestuur heeft in de
vergadering van 17 januari 2018 afscheid van haar genomen. Als opvolger stelt het bestuur
Rody de Graaf voor.
Hiermee is het bestuur weer voltallig.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met deze benoemingen. 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, Antoine Groot (sinds september 2018, als opvolger van Nancy
van Eck), Mariëlle Buskermolen, Hans Brand, Theo Raadschelders en Matthijs van de
Wetering.
6. Mededelingen.
Frans Kuipers informeert de aanwezigen over de AVG. De oude wet Bescherming
Persoonsgegevens is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Bij RKDES heeft een werkgroep onder leiding van Theo Raadschelders, met Peter
Lentjes, Belinda Buskermolen, Matthijs v.d. Wetering en Wendy Verzeilberg gewerkt aan de
benodigde acties. Enkele mensen zijn twee avonden op cursus geweest. RKDES heeft als
vereniging inmiddels een AVG-verklaring ontvangen, waaruit blijkt dat we aan de eisen
voldoen. Daarbij hoort o.a. een Privacy-beleid (dat is gepubliceerd op onze website) en een
Geheimhoudingsverklaring (getekend door mensen die toegang hebben tot
persoonsgegevens, bijv. via Sportlink). Ook zijn er afspraken m.b.t. het maken en het gebruik
van foto’s. Verder is het aanmeldingsformulier nieuwe leden aangepast en zijn de data in
Sportlink beveiligd. Zoals gezegd voldoet RKDES hiermee aan de AVG.
Er zijn geen vragen.
Belinda Buskermolen licht de nieuwe wedstrijdvormen toe, die bij de jeugd worden
gehanteerd. Hiermee is in het seizoen ’16-’17 gestart en dit is nu verder uitgebreid, t/m de
Jeugd onder 12 jaar. Er wordt op een kleiner veld gespeeld; 6 tegen 6 of 8 tegen 8. Het doel
is: meer balcontacten.
Belinda Buskermolen bedankt de Stichting Supporting Kudelstaart voor bijdragen aan de
kleine doeltjes, en voor hun bijdragen voor andere jeugdactiviteiten.
Wim van Loon vraagt of er bij 6 tegen 6 geen scheidsrechters zijn. Dat is juist: er zijn wel
spelbegeleiders. Gaat vaak goed. Soms zijn helaas ouders te fanatiek. Op zaterdagochtend
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zijn wel de scheidsrechterscoördinatoren Bas Ubink en Ruben Visser aanwezig voor
begeleiding.
Verder geen vragen.
Gert Ubink vertelt de aanwezigen over het stappenplan om in de toekomst tot een rookvrij
sportcomplex te komen. Er wordt in Nederland toegewerkt naar een “rookvrije generatie”.
RKDES moet hiertoe ook stappen zetten. De eerste stap is nu gezet: op zaterdagochtend is
het complex rookvrij tot 13 uur. Hierbij wordt een beroep gedaan op de sociale controle; het
is niet de intentie van het bestuur om als politieagent te gaan optreden.
Er wordt nog verder nagedacht over vervolgstappen. Vanuit wetgeving zou er binnen 3 jaar
wel eens een verplichting kunnen komen om het sportcomplex geheel rookvrij te maken. De
vraag is hoever we hierop vooruit willen lopen. Mogelijk wordt er wel een rookplek gecreëerd.
We willen immers geen leden of vrijwilligers verliezen.
Voorzitter Vermeulen van VZOD meldt dat hun complex vanaf 1-1-2019 al helemaal rookvrij
zal zijn.
Er zijn geen vragen.
Frans Kuipers meldt de aanwezigen dat RKDES bezig is na te denken over de toekomst.
Hiervoor is een commissie met Gert Ubink, Belinda Buskermolen, Jan van Leeuwen en Peter
Lentjes opgericht. Er is contact met de KNVB voor proces-begeleiding.
Aspecten die aan de orde komen zijn: toekomstvisie; behoud leden en vrijwilligers;
organisatie en structuur. Op enig moment wordt waarschijnlijk de mening van leden
gevraagd. Hopelijk komt er dan veel respons.
In elk geval komt dit onderwerp in de Algemene Ledenvergadering van november 2019
terug.
Op dit moment zijn er geen vragen.
7. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter vermeldt nog even de data voor de
nieuwjaarsreceptie (incl. puzzelrit) en de vrijwilligersavond.
8. Sluiting.
Voorzitter Frans Kuipers sluit de vergadering om 21.05 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
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