
Algemene Ledenvergadering 
RKDES

N.a.v. seizoen 2020-2021
22 november 2021



Agenda

1. Opening en ingekomen stukken
2. Vaststellen notulen ALV 23 november 2020
3. Jaarverslag seizoen 2020/2021
4. Financieel jaarverslag 2020/2021
5. Bestuursverkiezing
6. Begroting 2021/2022
7. Voorstel tot statutenwijziging
8. Voorstel tot benoeming twee vrijwilligers tot lid van 

verdienste
9. Rondvraag
10. Sluiting Algemene Leden Vergadering



Notulen ALV 23-11-2020

• Gert Ubink, voorzitter RKDES
• Zie www.rkdes.nl
• Clubinfo – Bestuur – Algemene ledenvergadering

• Sectie Algemene Leden Vergadering

http://www.rkdes.nl/
https://www.rkdes.nl/algemene-leden-vergadering
https://streving-my.sharepoint.com/personal/jhoogenbosch_streving_onmicrosoft_com/Documents/Priv%C3%A9/RKDES/2021-11-22%20-%20ALV%202021-2022/ALV-notulen-23-november-2020-def-versie-3-12-2020.pdf


Jaarverslag 2020-2021

• Peter Lentjes, secretaris RKDES
• Zie www.rkdes.nl
• Clubinfo – Bestuur – Algemene 

ledenvergadering
• Jaarverslag 2020-2021

http://www.rkdes.nl/
https://www.rkdes.nl/wp-content/uploads/rkdes/Jaarverslag-sv-RKDES-seizoen-2020-2021-versie-definitief-5-11-2021.pdf
https://www.rkdes.nl/wp-content/uploads/rkdes/Jaarverslag-sv-RKDES-seizoen-2020-2021-versie-definitief-5-11-2021.pdf


Financieel jaarverslag RKDES

• Nico Luijten, penningmeester RKDES
• Inkomsten en uitgaven 2020-2021

https://streving-my.sharepoint.com/personal/jhoogenbosch_streving_onmicrosoft_com/Documents/Priv%C3%A9/RKDES/2021-11-22%20-%20ALV%202021-2022/Jaarafrekening%20Balans%202020-2021%20+%20begroting%20-%20kopie.xlsx


Verslag kascontrolecommissie

• Leden kascontrolecommissie
2020-2021:

• Piet du Pau jr.
• Bart Vreken

• Goedkeuring financiën 2020/2021 
heeft plaatsgevonden

• Voorstel leden kascontrolecommissie
2021-2022:

• Bart Vreken
• Annelien ten Broek 

https://streving-my.sharepoint.com/personal/jhoogenbosch_streving_onmicrosoft_com/Documents/Priv%C3%A9/RKDES/2021-11-22%20-%20ALV%202021-2022/Kascontrole%20Document_2021-11-10_090128.pdf


Bestuursverkiezing

• Aftredend en herkiesbaar is secretaris Peter Lentjes.
• Het Bestuur stelt hem kandidaat.

• Vacature: penningmeester
• Inlichtingen en suggesties naar Gert Ubink (via voorzitter@rkdes.nl)

• Huidige voorzitter is voorzitter ad interim
• Het bestuur wil in de loop van 2022 een nieuwe voorzitter inwerken
• Inlichtingen en suggesties naar Gert Ubink (via voorzitter@rkdes.nl)



Begroting seizoen 2021-2022

• Nico Luijten, penningmeester RKDES
• Begroting 2021-2022

https://streving-my.sharepoint.com/personal/jhoogenbosch_streving_onmicrosoft_com/Documents/Priv%C3%A9/RKDES/2021-11-22%20-%20ALV%202021-2022/Jaarafrekening%20Balans%202020-2021%20+%20begroting%20-%20kopie.xlsx


Voorstel statutenwijziging: WBTR (1)

• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
• Per 1 juli 2021
• Voor verenigingen en stichtingen
• Hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als het misgaat
• Aanleiding: misstanden zoals:

• Vestia woning corporatie (speculatie derivaten)
• Penningmeester met geld verdwenen
• Crimineel geld binnen verenigingen



Voorstel statutenwijziging: WBTR (2)

• Bestuurlijke huishouding en toezicht goed op orde
• Bescherming tegen ongewenste situaties; goed vastleggen in statuten hoe je dit 

invult.
• “Mooie” aanleiding om statuten tegen het licht te houden / te moderniseren

• Belang van vereniging voorop stellen. Optreden als “goed huisvader”.



Voorstel statutenwijziging -
WBTR gaat over:
• Positie en plichten bestuursleden
• Aansprakelijkheid bestuursleden
• Financieel beleid, procedures en goedkeuring uitgaven/investeringen
• Regels omtrent belangverstrengeling
• Belet- en ontstentenisregeling

• Waarom willen we dat?
• Geen gedoe in je vereniging
• Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid
• Leden en nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken op orde zijn



Voorstel statutenwijziging: Acties (1)

• Check lopende Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• Via AIG (€ 500 per jaar, ex BTW)
• Verzekerd bedrag € 1.000.000 per claim en per jaar
• Geen uitsluitingen, ook nieuwe WBTR afgedekt (volgens e-mail tussenpersoon Lovéba van 18 mei 

2021)

• Check KNVB (en NHV)
• Stappenplan KNVB doorlopen
• Conclusie: statuten moeten aangepast. Hoeft niet direct maar:

Als statuten van vóór 1992 zijn, dan wel met spoed aanpassen/moderniseren
• RKDES statuten zijn van 1989



Voorstel statutenwijziging: Acties (2)

• Modelstatuten van KNVB als basis gebruikt
(groot deel is Dwingend Recht op basis van Burgerlijk Wetboek)

• Aangepast, besproken en goedgekeurd in Bestuur (8-7-2021)
• Goedgekeurd door KNVB (26-7-2021) en NHV akkoord (13-9-2021)
• Nu laten goedkeuren door ALV (22-11-2021), extra ALV op 16-12-2021
• Daarna naar notaris en deponeren bij KvK



Voorstel statutenwijz.: Statuten (1)

• Groot deel artikelen is Dwingend Recht volgens BW
• WBTR aspecten:

• Art 9-5:  tekst over: “behoorlijke taakvervulling:” ;  “richten op belang vereniging” ; “aansprakelijk 
bij tekortkoming”. Dit kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid t.o.v. de vereniging, als 
bestuurder tekortschiet

• Art 9-8: punten uit WBTR: geen financiële belangenverstrengeling, bestuur functioneert 
zelfstandig en onafhankelijk

• Art 10-2: regels bij belet (= bestuurder kan tijdelijk functie niet uitoefenen) of ontstentenis (= 
bestuurder niet meer in functie)

• Art 10-6: geen direct of indirect persoonlijk belang bij besluitvorming
• Art 12-2-b: financieel jaarverslag wordt door alle bestuursleden ondertekend  (en daarna aan ALV 

ter goedkeuring voorgelegd)



Voorstel statutenwijz.: Statuten (2)

• Statuten verder gemoderniseerd, zoals:
• Art 9: Bestuur (tenminste 3 leden, voordracht door 3 leden, benoemd voor 3 jaar). En eerder 

genoemde WBTR aspecten
• Oude artikel 9 onkostenvergoeding is verdwenen
• Art 14: besluitvorming binnen organen van vereniging: uitgebreider omschreven
• Art 17-2b: ouders jeugdleden stemrecht m.b.t. goedkeuring jaarrekening en besluit over fusie, 

splitsing of ontbinding vereniging
• Art 18: elektronisch stemmen
• Art 19: statutenwijziging: voor wijziging niet meer 2/3 van aantal leden nodig (minimum aantal 

(“quorum”) is namelijk geen wettelijke eis).
• Art 12-6: stukken 7 jaar bewaren (was 10 jaar)



Eregalerij RKDES



Eregalerij RKDES



Rondvraag
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