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

d.d. maandag 22 november 2021. 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent voorzitter a.i. G. Ubink de algemene ledenvergadering met een hartelijk 
welkom aan alle leden, vrijwilligers, ouders, sponsors, bestuursleden en commissieleden. En 
speciaal welkom aan onze erevoorzitter F. Kuipers.  
De vergadering vindt plaats in de kantine van RKDES, met inachtneming van de geldende 
Corona-regels. ESA ging hiermee akkoord. Geïnteresseerden kunnen ook via Zoom 
meeluisteren en -kijken (J. Hoogenbosch is de facilitator van deze Zoom-vergadering). 
De gebruikte PowerPointpresentatie is als losse bijlage bijgevoegd bij deze notulen. 
De voorzitter memoreert dat het een heel bijzonder jaar was. Vanwege opnieuw Corona, 
maar ook vanwege het historische besluit om met voetbal helemaal naar de zaterdag over te 
gaan. 
Er wordt, volgens traditie, een moment stilte gehouden voor hen die ons afgelopen seizoen 
zijn ontvallen binnen de vereniging, familie en vriendenkring. 
 
Voorzitter G. Ubink stelt vervolgens de bestuursleden voor. 
 
Aanwezig zijn in de kantine 19 leden en 9 bestuursleden. Via Zoom nemen 7 mensen deel.  
 
Secretaris P. Lentjes meldt afmeldingen van J. Springintveld, L. Stieva, P. Meijn en A. Groot. 
Er is één ingekomen stuk: een brief van M. v.d. Horst over JO12-1. Deze krijgt het woord om 
de brief toe te lichten. 
G. Ubink reageert dat het erg jammer is als kinderen niet kunnen spelen, omdat Plezier, 
Passie en Prestatie immers voorop staan. De Technische Commissie (TC) doet elk jaar erg 
zijn best om tot goede teamindelingen te komen, ook dit jaar weer. Het blijft lastig en soms 
moeten er knopen worden doorgehakt. Er is afgesproken dat op heel korte termijn een 
gesprek plaats zal vinden tussen G. Ubink, K. Nieuwendijk (namens de TC) en dhr. V.d. 
Horst. 
 

2. Vaststellen notulen ALV 23 november 2020 

De notulen zijn gepubliceerd op website van RKDES en zijn (als link) meegestuurd in de 
uitnodiging voor deze ALV. 
De notulen worden doorgenomen en er wordt geconcludeerd dat ze juist en volledig zijn. De 
notulen worden door de ALV goedgekeurd met dank aan de samensteller, P. Lentjes. 
 

3. Jaarverslag over seizoen 2020-2021 

Het Jaarverslag over het seizoen 2020-2021 is gepubliceerd op de website en is (als link) 
meegestuurd in de uitnodiging voor deze ALV. Het is met de bijdragen van verschillende 
bestuursleden samengesteld door de secretaris P. Lentjes. 
Hij licht toe dat er dit jaar gekozen is voor een compact jaarverslag met aandacht voor 
actuele ontwikkelingen en onderwerpen waar het bestuur in afgelopen seizoen mee bezig is 
geweest. Het verslag wordt door de betrokken bestuursleden per onderwerp kort besproken. 
In het Jaarverslag staat bij H.2 vermeld dat er op 28 november 2021 een feestelijk afscheid 
is ingepland voor de vier bestuursleden die in 2020 uit het bestuur gegaan zijn. P. Lentjes 
meldt dat vanwege de nieuwe Corona-maatregelen besloten is deze bijeenkomst wederom 
uit te stellen. Hopelijk kan deze in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. 
Opmerking van Th. Raadschelders: er staat op pag. 1 tweemaal Jan Zethof.  
P. Lentjes zegt dat dit inderdaad een foutje is en dat er éénmaal Jan van Leeuwen had 
moeten staan. 
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Er zijn verder geen vragen over het Jaarverslag.  
Het wordt door de ALV goedgekeurd en vastgesteld. 
De voorzitter dankt de schrijvers van de stukken voor het Jaarverslag en secretaris P. 
Lentjes voor de coördinatie en eindredactie. 
 

4. Financieel jaarverslag over 2020-2021 

4.1 (Tweede) penningmeester N.  Luijten licht het financieel jaarverslag toe over het boekjaar 
van 1 juli 2020 – 30 juni 2021.  
Hij meldt dat het jaar met een positief resultaat van ongeveer 14.000 euro kon worden 
afgesloten. Begroot was, vanwege Corona,  een negatief resultaat van 28.000 euro.  
 
Een aantal opbrengsten was lager dan begroot, zoals kantine (groot deel van seizoen 
gesloten geweest), contributies (voor bepaalde groepen tweede termijn niet geïnd), sponsors 
(toch paar sponsors kwijtgeraakt) en bazaar/ Loterij (niet kunnen organiseren). 
Op een aantal kostenposten kon bespaard worden zoals veldhuur (minder afdracht naar 
gemeente), zaalhuur (geen handbal en zaalvoetbal), elektra, afdracht KNVB, 
personeelskosten, spelmateriaal en kleding. 
 
Het positieve resultaat is vooral te danken aan subsidies die RKDES heeft verkregen. Het 
gaat hierbij om NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, een tegemoetkoming 
i.v.m. doorbetaling lonen); TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en TASO (Tegemoetkoming 
Amateur Sport Organisaties). 
 
K. Nieuwendijk merkt op dat dit een mooi resultaat is in het Coronajaar. 
Er zijn geen verder vragen over de Winst- en Verliesrekening.  
 
4.2 Verslag kascontrolecommissie.  
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De kascontrolecommissie bestaat uit P. du Pau jr. en B. Vreken. Zij hebben de boeken 
hebben gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en alles zag er keurig 
uit. De penningmeester heeft goed werk gedaan, aldus verklaart P. de Pau namens de 
kascontrolecommissie. Hun schriftelijke verklaring is als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
De voorzitter dankt B. Vreken en P. de Pau jr., die voor het tweede en laatste jaar lid was 
van deze commissie. 
 
4.3 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. B. Vreken blijft nog een jaar lid en A. ten Broek 
treedt op voorstel van het bestuur tot deze commissie toe als nieuw lid. Zij stelt zich kort voor 
(begeleidster van Handbal C1-team). 
De Algemene Ledenvergadering stemt 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 leden voor het in 
het bestuur gestelde vertrouwen. 
 

5. Bestuursverkiezing 
 
P. Lentjes is aftredend en herkiesbaar. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  
P. Lentjes wordt (onder applaus) herbenoemd door de ALV. Voorzitter Ubink bedankt hem 
namens de leden, voor zijn bereidwilligheid zich weer enkele jaren voor RKDES in te zetten. 
 
Voorzitter a.i. G. Ubink meldt dat er binnen het bestuur een vacature is voor 1e 
penningmeester, die o.a. contact onderhoudt met kantinecommissie, sponsorcommissie e.d.  
Suggesties zijn zeer welkom. 
Datzelfde geldt voor suggesties voor kandidaat-voorzitter. G. Ubink hoopt dat er komend 
voorjaar iemand is die ingewerkt kan worden en op de ALV van 2022 benoemd kan worden. 
 
G. Ubink richt daarna het woord tot Th. Raadschelders. Hij is van 1991 tot 2007 secretaris 
van het bestuur geweest en heeft op de ALV van 3 december 2007 het erelidmaatschap van 
RKDES ontvangen.  
Hij heeft ook 1991 tot juni 2021 de ledenadministratie gedaan (mutaties leden bij de KNVB 
en inning contributies van zowel de voetbal- als handballeden). Dit werk is nu door andere 
overgenomen (zie Jaarverslag hoofdstuk 3). 
Th. Raadschelders wordt met cadeaubonnen en bloemen bedankt voor zijn zeer 
gewaardeerde jarenlange inzet en wordt met applaus beloond door de aanwezigen. 
 

6. Begroting 2021-2022 
 

6.1 Tweede penningmeester N.  Luijten licht de begroting 2021-2022 toe.  
Door de nu geldende Corona-maatregelen zijn er wederom nog veel onzekerheden. De 
grootste onzekerheid is wat er met de kantine gaat gebeuren.  
Er wordt toch nog een kleine plus van 900 euro begroot.  
Er zijn geen vragen. 
 
6.2 Vaststellen van de begroting 2021-2022 
De ALV stemt in met de gepresenteerde begroting. 
G. Ubink bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen. 
 
6.3 Vaststelling van de contributie 2022-2023 
Zoals het er nu naar uitziet, hoeft de contributie voor het seizoen 2022-2023 niet verhoogd te 
worden. Het zijn echter, door Corona, onzeker tijden. Het bestuur stelt voor om, als bestuur, 
in maart/april 2022 te bezien wat nodig is en dan eventueel tot aanpassingen besluiten. 
De ALV geeft stemt hiermee in. 
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G. Ubink bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen. 
 

7. Voorstel tot statutenwijziging 
 

Directe aanleiding om de statuten aan te passen vormt de inwerkingtreding van de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), per 1 juli 2021. Daarnaast was modernisering 
van de statuten op een aantal punten wenselijk. 
De nieuwe (concept)statuten staan vermeld op de RKDES website en zijn (als link) 
meegestuurd bij de uitnodiging voor deze ALV. 
P. Lentjes licht dit toe aan de hand van een aantal Powerpointsheets (zie losse bijlage). 
Hierbij worden de belangrijkste veranderingen in de statuten kort doorgelopen. 
Er zijn geen vragen over de voorgestelde statutenwijziging. 
Gezien het (beperkte) aantal aanwezige leden, kan er op deze ALV geen besluit worden 
genomen over de voorgestelde statutenwijziging. 
Voor een besluit dient namelijk, volgens de huidige statuten, twee/derde van het aantal leden 
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien dit niet het geval is, dient er binnen 4 weken 
een tweede vergadering te worden gehouden, waarbij een besluit kan worden genomen 
ongeacht het aantal aanwezige leden (volgens onze huidige statuten, art 19, lid 3).  
Het bestuur kondigt daarom meteen een volgende extra ALV aan op 16 december 2021 om 
19.30 uur, met als enige agendapunt: voorstel tot statutenwijziging. 
 
F. Kuipers vraagt of er ook een Huishoudelijk Reglement gemaakt is.  
G. Ubink antwoordt dat de wet niet verplicht tot het hebben van een Huishoudelijk 
Reglement. Het bestuur is wel bezig met een handboek waarin bijv. praktische afspraken 
over het werk van commissies worden omschreven. 
 
 

8. Voorstel tot benoeming van twee vrijwilligers als lid van verdienste 
 
G. Ubink stelt namens het bestuur aan de ALV voor te benoemen: 

• L. Fokker tot lid van verdienste. 

• L. Stieva tot lid van verdienste. 
De ALV stemt met luid applaus in met deze benoemingen. 
G. Ubink reikt het bijbehorende certificaat en een boeket bloemen uit aan L. Fokker. 
L. Stieva is helaas ziek en krijgt het certificaat en de bloemen z.s.m. thuisbezorgd. 
G. Ubink feliciteert de twee vrijwilligers namens alle leden en vrijwilligers. Beiden zijn al zo’n 
kleine 40 jaar actief bij RKDES. Samen aan de slag met allerlei technische zaken; samen 
achter de bar als kantinemedewerkers. L. Fokker is daarnaast jaren scheidsrechter geweest. 
L. Stieva was jarenlang actief bij het driedaagse Voetbalkamp. 
G. Ubink noemt het daarom voor beiden ook een soort “oeuvre-prijs”.  
 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de namen van erevoorzitters, ereleden en leden van 
verdienste vast te leggen op een “eregalerij”,  een bord dat bij de ingang van de kantine zal 
komen te hangen. Hiermee probeert het bestuur een stuk van de historie van de vereniging 
én waardering vanuit de leden vast te leggen.  
Het bord is aangepast en aan L. Fokker en L. Stieva het verzoek dit binnenkort op te 
hangen. 
 

9. Rondvraag     

K. Nieuwendijk vraagt waarom de contributie niet omhoog gaat, omdat alle kosten immers 
omhoog gaan. G. Ubink antwoordt dat het bestuur dit nu niet nodig acht en dat het in het 
voorjaar 2022 goed bekeken zal worden. 
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K. Nieuwendijk stelt, naar aanleiding van de brief van dhr. V.d. Horst die bij de opening van 
de vergadering kort besproken is, dat de Technische Commissie al zeer veel tijd heeft 
gestopt in de JO12-2. Hij hoopt dat het gesprek binnenkort tot een redelijke afronding zal 
leiden. 
 

10. Sluiting. 

Voorzitter a.i. G. Ubink bedankt iedereen voor de deelname en belangstelling en hij bedankt 
de medebestuursleden voor het mede-organiseren van deze ALV.  
De vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten. 
 
 
 
Namens het Bestuur van s.v. RKDES, Peter Lentjes, secretaris 
 
 
 
 
De gebruikte PowerPointpresentatie is als losse bijlage bijgevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


