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

d.d. maandag 23 november 2020. 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent voorzitter F. Kuipers de algemene ledenvergadering met een hartelijk 
welkom aan alle leden, vrijwilligers, ouders, sponsors, bestuursleden en andere 
belangstellenden.  
In verband met de beperkingen opgelegd vanuit de Corona-wetgeving, is besloten een 
digitale ALV (via Zoom) te organiseren. Er dient immers volgens de statuten binnen een half 
jaar na afronding van het voetbalseizoen/boekjaar een ALV te worden gehouden. 
J. Hoogenbosch is vanavond de facilitator van deze Zoom-vergadering en geeft een korte 
toelichting op de technische aspecten (microfoon uit, camera zelf kiezen, vragen en 
opmerkingen via chat-functie). De gebruikte PowerPointpresentatie is als losse bijlage 
bijgevoegd bij deze notulen. 
Er wordt, volgens traditie, een moment stilte gehouden voor hen die ons afgelopen seizoen 
zijn ontvallen binnen de vereniging, familie en vriendenkring. 
De voorzitter stelt dat, met zo’n 750 leden bij RKDES, toch al gauw zo’n 3000 mensen nauw 
bij de vereniging betrokken zijn. 
Aanwezig zijn in de kantine 11 voormalige en nieuwe bestuursleden en J. Hoogenbosch. Er 
hebben bij het begin van de vergadering 31 mensen ingelogd. Uit de presentielijst die J. 
Hoogenbosch heeft bijgehouden blijkt dat er in totaal 37 mensen hebben deelgenomen via 
Zoom.  
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

2. Actualiteiten en aanpak Corona bij RKDES 
 

G. Ubink geeft toelichting. In de ALV van 25 november 2019 is een extra ALV in het vroege 
voorjaar van 2020 aangekondigd waarin het nieuwe bestuur geïnstalleerd zou worden. Deze 
ALV was gepland op 16 maart 2020, inclusief een receptie voor de bestuursleden die 
afscheid zouden nemen. Maar dit werd geannuleerd vanwege de Corona-maatregelen die op 
15 maart van kracht werden. Het bestuur ad interim moest direct aan de slag vanwege de 
Corona-situatie. Er is een Crisis Management Team opgericht en er werd frequent via Zoom 
vergaderd door het CMT en het bestuur ad interim. Welke maatregelen moest RKDES 
nemen, hoe kon er getraind worden, hoe krijgen we grip op de financiële gevolgen, etc. 
RKDES kreeg te maken met steeds wisselende maatregelen en regels vanuit de regering, de 
veiligheidsregio, de gemeente en de sportbonden (KNVB, NHV en NOC*NSF). 
Het streven is steeds geweest om de leden zoveel mogelijk te laten sporten. Het complex is 
in overleg met ESA (Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer) ook beschikbaar gesteld 
aan verenigingen, zoals Omnia, die niet binnen mochten sporten, maar wel buiten.  
De kantine is een tijd dicht geweest. Voorraden zijn verkocht tegen inkoopprijs. Na 
heropening werden protocollen opgesteld, en looproutes gemaakt zodat alles Corona-proof 
was. Ook zijn voorbereiding getroffen voor een cashloze kantine (dringend verzoek van de 
vele vrijwilligers achter de bar; mede ingegeven door Corona; en is ook een algemene 
tendens in de maatschappij). Helaas is de kantine na de zomer maar een paar weken open 
geweest en is een paar keer besloten de kantine op zondagmiddag al om 17 uur te sluiten. 
Zeer spijtig is dat RKDES een paar keer geconfronteerd is met vandalisme door de jeugd, 
waarbij vernielingen werden aangericht. In o.a. een Nieuwsbrief werden de ouders 
opgeroepen hun jeugd in de gaten te houden. Er is hierover wel contact met de gemeente en 
ESA maar handhaving (bijv. cameratoezicht) is lastig te realiseren. 
 
Waar staan we nu? Het vorige seizoen is financieel nog goed afgesloten, mede dankzij 
enkele financiële tegemoetkomingen, minder afdracht aan KNVB en NHV en enkele 
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kostenbesparingen. De begroting voor dit lopende seizoen ziet er vooralsnog minder 
rooskleurig uit omdat er nog geen concrete toezeggingen zijn vanuit overheid, gemeente en 
KNVB over tegemoetkomingen en subsidies. 
Ons streven blijft om de leden zoveel mogelijk te laten sporten. 
Helaas zien we op dit moment geen instroom van nieuwe (jeugd)leden en was er afgelopen 
zomer sprake van een grotere uitstroom dan normaliter. 
We zijn erg blij dat de sponsors ons trouw zijn gebleven, ook omdat we weten dat sommige 
bedrijven het moeilijk hebben. 
G. Ubink bedankt iedereen die het, op welke manier dan ook, mogelijk heeft gemaakt dat de 
vereniging blijft draaien. Dat is een mooi voorbeeld van saamhorigheid, Door Eendracht 
Sterk. 
 

3. Vaststellen notulen ALV 25 november 2019 

De notulen zijn gepubliceerd op website van RKDES (voor de geplande ALV van 16 maart, 
en nu opnieuw) 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. Er 
komen via de chat geen vragen binnen. De notulen worden door de ALV goedgekeurd met 
dank aan de samensteller, P. Lentjes. 
 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2019-2020 

Het Jaarverslag over het seizoen 2019-2020 is gepubliceerd op de website en zijn (als link) 
meegestuurd in de uitnodiging voor deze ALV. Het is met de bijdragen van velen 
samengesteld door de secretaris.  
P. Lentjes citeert uit de inleiding, waarin staat dat het een heel bijzonder seizoen is geweest, 
vanaf 16 maart vanwege Corona. Competities stilgelegd, geen kampioenen, geen 
degradanten. 
Fijn dat inkomsten uit contributies en sponsoring nagenoeg gelijk zijn gebleven. 
De secretaris loopt het jaarverslag door en legt daarbij enkele accenten. Hij noemt met name 
enkele vrijwilligers dit nu om verschillende redenen gestopt zijn. J. Blom en P. Piet 
(donateurs); N. de Ron en D. van der Jagt (redactie van de Treffer); M. van de Wetering 
(webmaster; gaat toch nog door met website en een aantal gerelateerde klussen) en A. 
Groot (wedstrijdsecretaris zaalvoetbal) 
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. Het wordt door de ALV goedgekeurd en 
vastgesteld. 
De voorzitter dankt alle vrijwilligers die een bijdrage leveren aan RKDES. Hij dankt de 
schrijvers van de stukken voor het Jaarverslag en secretaris P. Lentjes voor de coördinatie 
en eindredactie. 
 

5. Financieel jaarverslag over 2019-2020 

5.1 (Tweede) penningmeester N.  Luijten licht het financieel jaarverslag toe over het boekjaar 
van 1 juli 2019 – 30 juni 2020.  
Hij meldt dat het jaar met een heel klein positief resultaat van ongeveer 500 euro kon worden 
afgesloten (begroot was een positief resultaat van ongeveer 2500 euro). Totaal gaat er bijna 
3 ton om in de vereniging. Inkomsten vooral uit contributie, sponsors en kantine. 
Dit jaar heeft RKDES inkomsten gemist, vooral uit de kantine (die een aantal maanden dicht 
moest) en ook doordat de loterij in mei niet door kon gaan. 
Er kon echter ook op diverse posten (huisvesting, afdrachten, personeelskosten, 
wedstrijdkosten) bespaard worden. Hierdoor is het eindresultaat nog net positief. 
Er zijn geen verder vragen over de Winst- en Verliesrekening.  
 
5.2 Verslag kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit A. Gorter en P. du 
Pau jr.. Zij hebben de boeken hebben gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden 
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aangetroffen en alles zag er keurig uit. De penningmeester heeft goed werk gedaan, aldus 
de kascontrolecommissie. Hun schriftelijke verklaring wordt door voorzitter Kuipers 
voorgelezen en is als bijlage bij deze notulen worden gevoegd. 
De voorzitter dankt P. de Pau jr. en A. Gorter, die voor het tweede en laatste jaar lid was van 
deze commissie. 
 
5.3 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. P. de Pau blijft nog een jaar lid en B. Vreken 
treedt tot deze commissie toe als nieuw lid. Hij stelt zich via Zoom kort voor (speler van 
RKDES 4, wil actiever worden binnen de vereniging). 
De Algemene Ledenvergadering stemt in met deze benoeming. 
 
5.4 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. 
 

6. Bestuursverkiezing 
 

Op verzoek van voorzitter F. Kuipers leidt G. Ubink dit kort in. Zoals al eerder gemeld was 
het de bedoeling om op 16 maart jl. in een extra ALV een nieuw bestuur te installeren. Dat 
kon vanwege Corona niet doorgaan. De beoogde nieuwe bestuursleden zijn echter wel 
meteen aan de slag gegaan, in samenspraak met de oude bestuursleden die 
eindverantwoordelijk bleven. Nu kan het nieuwe bestuur formeel gekozen worden. Een 
feestelijk afscheid van de oude bestuursleden hopen we in de zomer van 2021 te kunnen 
organiseren. 
 
F. Kuipers legt uit dat er in 2019 4 bestuursleden aftredend waren en niet herkiesbaar: R. 
Buskermolen (al in de loop van 2019 gestopt als bestuurslid), J. van Leeuwen, B. 
Buskermolen en F. Kuipers zelf. Omdat er ten tijde van de ALV in november 2019 nog geen 
nieuwe bestuursleden waren, hebben F. Kuipers, J. van Leeuwen en B. Buskermolen de 
lopende zaken behartigd en zoveel mogelijk overgedragen aan nieuwe bestuursleden die 
intussen in beeld gekomen waren. De bedoeling was: tot 16 maart 2020. Maar zoals al 
gemeld, kon er toen geen ALV worden gehouden dus ook geen bestuursverkiezing. 
Vandaag kan dat wel. 
F. Kuipers bedankt het “demissionaire” bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar. 
 
Per vandaag is aftredend en niet herkiesbaar: J. Zethof. Hier komen we later in de 
vergadering op terug. 
 
6a. Het bestuur stelt B. Buskermolen, A. Vishnudatt, A. Alders voor als nieuwe 
bestuursleden. 
R. de Graaf is aftredend en herkiesbaar. 
De drie nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De bestuursleden worden benoemd door de 
ALV. Voorzitter Kuipers bedankt hen, namens de leden, voor hun bereidwilligheid zich voor 
RKDES in te zetten. 
 
6b. F. Kuipers meldt dat volgens de statuten (art. 12) de voorzitter, secretaris en 
penningmeester door de ALV gekozen dienen te worden uit en door de leden. Vandaar dat 
dit aparte agendapunten zijn (6b en 6c).  
Als penningmeester is J. van Leeuwen aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt R. 
van Loon voor als nieuwe penningmeester. R. van Loon introduceert zichzelf. 
Hij wordt met instemming van de ALV benoemd. 
N. Luijten is aftredend en herkiesbaar, en wordt op voorstel van het bestuur door de ALV 
benoemd tot tweede penningmeester.  
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6c. F. Kuipers is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om G. 
Ubink, die al jarenlang tweede voorzitter is,  te benoemen tot voorzitter ad interim. De ALV 
stemt hiermee in.  
 
F. Kuipers bedankt zes mensen die geen lid zijn van het bestuur maar actief en 
aanspreekbaar waren op bepaalde deelterreinen en daarin veel werk verzet hebben: A. van 
Hulsen, A. Groot, M. Buskermolen, H. Brand, Th. Raadschelders en M. van de Wetering. 
 
Hierna spreekt F. Kuipers een dankwoord uit. 
Hij is 22 jaar voorzitter geweest van RKDES. Hij bedankt de leden, vrijwilligers en bedrijven 
die RKDES gesteund hebben. Hij spreekt zijn waardering uit en noemt met name de 
afdelingen Jeugd (grootste afdeling van RKDES), handbal, zaalvoetbal en de 
kantinecommissie. 
Hij bedankt J. Hoogenbosch voor zijn rol bij het opzetten van de nieuwe bestuursstructuur en 
het zoeken naar nieuwe bestuursleden. 
F. Kuipers bedankt zijn vrouw en drie kinderen (die allen via Zoom deelnemen vanavond), 
dat hij 10 uur per week in RKDES mocht steken. 
Hij bedankt Attie en Kees Spaargaren voor hun werk als penningmeester/boekhouder in de 
eerste helft van zijn jaren als voorzitter. 
Hij bedankt Th. Raadschelders die jarenlang secretaris is geweest en nu de 
ledenadministratie voetbal doet. Samen hebben zij veel met de gemeente overlegd en 
onderhandeld.  
Hij bedankt ook Theo’s opvolger als secretaris, P. Lentjes, voor de goede samenwerking. 
Met J. van Leeuwen en N. Luijten heeft F. Kuipers samen “het bedrijf” RKDES gerund. Veel 
samengewerkt op het gebied van regelgeving, verzekering, BTW-regels, kunstgrasvelden (2 
velden aangelegd) en veel contacten met gemeente en ESA.  
Hij bedankt B&W en de gemeenteraadsleden, en enkele ambtenaren noemt hij met name: 
Ad Renting, Marja Hoek en Doortje Kuin. Ook de ESA wordt bedankt voor de samenwerking. 
Hierna geeft F. Kuipers de voorzittershamer (letterlijk) over aan G. Ubink.  
 

7. Bedankwoord 
 

G. Ubink stelt dat hij blij is met het nieuwe bestuur en met de nieuwe structuur. Hij is 
voorzitter ad interim, dus tijdelijk. Het bestuur hoopt komende zomer, misschien nog wat 
eerder, een nieuwe voorzitter te kunnen presenteren. 
 
Op het scherm worden foto’s getoond van de overhandiging, afgelopen zaterdag 21 
november, van bloemen, als bedankje namens RKDES, aan een aantal vrijwilligers die 
gestopt zijn en aan twee bestuursleden die vanavond niet fysiek aanwezig zijn in de 
vergadering. 
Het gaat om de vrijwilligers die hiervoor bij behandeling van het Jaarverslag al genoemd zijn: 
P. Piet, N. de Ron, D. van der Jagt, M. van de Wetering en A. Groot.  
J. Blom kon i.v.m. ziekenhuisopname nu geen bloemetje in ontvangst nemen (beterschap 
vanaf deze plaatst gewenst). 
De twee oud-bestuursleden R. Buskermolen en J. Zethof kregen ook bloemen, en een 
dinerbon. 
 
Voorzitter a.i. G. Ubink bedankt de scheidende bestuursleden afzonderlijk. Hopelijk kunnen 
we komende zomer voor alle vier nog een keer een feestelijke receptie organiseren. 
R. Buskermolen heeft tientallen jaren heel veel gedaan, o.a. jeugdbestuur, NKS 
jeugdkampen, verslaggever en nog veel meer diverse klussen. Hij blijft nog vrijwilliger o.a. 
binnen de sponsorcommissie en hij blijft de loterij organiseren. 
J. Zethof was afgelopen september 60 jaar bestuurslid! Hieraan is destijds in de Nieuwe 
Meerbode een artikel gewijd. Hij is op zijn 22e onder voorzitter D. van Kleef begonnen. Heeft 
zeer veel verschillende werkzaamheden gedaan. Is ook als vrijwilliger actief geweest op 
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andere plekken (toneel, kerk). NKS en KNVB hopen op de receptie nog een mooie 
onderscheiding te kunnen uitreiken. 
J. van Leeuwen was aanvankelijk als voetbalkenner gevraagd als voorzitter Technische 
Commissie en werd later ook nog penningmeester. Hij heeft 8 jaar in het bestuur gezeten en 
trok daarin heel veel samen met F. Kuipers op (gemeente, ESA, kunstgrasvelden). G. Ubink 
overhandigt hem een boeket bloemen en dinerbon. 
F. Kuipers is 22 jaar voorzitter geweest. Heeft een topprestatie geleverd in de 
onderhandelingen met de gemeente over de verhuizing van ons sportpark van de 
Mijnsherenweg naar de Wim Kan Dreef, waar we vanaf 2002 zitten. Frans toonde zich daarin 
zeer standvastig en we zijn één op één, zonder bijbetaling overgegaan. Mede dankzij de 
inzet van de seniorenploeg hebben we nog steeds één van de mooiste complexen in de 
wijde omgeving. Frans was bijna dagelijks op de club, zeer betrokken bij alle commissies en 
vaste supporter van RDKES 1, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. Ook betrokken bij rouw en 
trouw. En goede lobbyist bij gemeente, politieke partijen, regionaal voorzittersoverleg 
voetbalverenigingen en bij KNVB in district West 1 en West 2. Hoogepunten waren zeker ook 
de twee kunstgrasvelden. We hopen Frans nog vaak te mogen ontmoeten en ook van zijn 
dossierkennis nog gebruik te mogen maken vanuit het nieuwe bestuur. 
G. Ubink overhandigt hem bloemen en een dinerbon. 
F. Kuipers bedankt daarvoor en doet meteen een oproep aan de leden: het nieuwe bestuur 
kan hulp/handjes gebruiken. Er is zoveel te doen en vele handen maken licht werk. 
 
(noot notulist: de teksten die G. Ubink uitsprak zijn later op papier aan de vier afscheidnemende 
bestuursleden gegeven). 

 
Vervolgens stelt G. Ubink namens het bestuur aan de ALV voor te benoemen: 

• F. Kuipers tot erevoorzitter 

• J. Zethof tot erelid (hij is al lid van verdienste) 

• R. Buskermolen tot erelid 

• J. van Leeuwen tot lid van verdienste. 
De criteria hiervoor zijn vastgelegd in een Reglement dat door het bestuur is vastgesteld op 
19 november jl.. 
De ALV stemt in met deze benoemingen. 
G. Ubink reikt de bijbehorende certificaten uit aan F. Kuipers en J. van Leeuwen. 
De certificaten voor J. Zethof en R. Buskermolen waren, vooruitlopend op de goedkeuring 
door de ALV, al afgelopen zaterdag 21 november uitgereikt. 
G. Ubink feliciteert de vier onderscheiden bestuursleden namens alle leden en vrijwilligers. 
 
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 is niet makkelijk om te achterhalen welke 
mensen er in het verleden onderscheiden zijn. In de afgelopen maanden heeft het bestuur al 
vier namen achterhaald die nog niet op deze eerste versie van de eregalerij staan. Mist u 
namen, geef dit dan door aan secretaris@rkdes.nl. 
 

8. Begroting 2020-2021 
 

8.1 Tweede penningmeester N.  Luijten licht de begroting 2020-2021 toe.  
Door de nu geldende Corona-maatregelen zijn er nog veel onzekerheden. De grootste 
onzekerheid is wat er met de kantine gaat gebeuren. Voorlopig wordt rekening gehouden 
met een halvering van de kantine-opbrengsten. 
Over financiële tegemoetkomingen en subsidies voor dit seizoen bestaat nog geen 
zekerheid.  
Er wordt daarom een tekort begroot van een kleine 30.000 euro.  
Er zijn geen vragen via de chat.  

mailto:secretaris@rkdes.nl
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J. van Leeuwen vraagt vanuit de zaal of de contributie-inkomsten lager begroot worden? N. 
Luijten bevestigt dit: er is uitstroom van leden geweest en nog maar weinig nieuwe instroom. 
 
G. Ubink vult aan dat het bestuur nog volop bezig is met tegemoetkomingen en subsidies 
maar dat veel pas de komende maanden duidelijk zal worden. Onzekerheden zijn verder: 
wanneer kan de kantine weer open; gaat het Schoolvoetbaltoernooi door; kunnen we een 
loterij organiseren? We doen ons best om het tekort te dichten. 
 
8.2 Vaststellen van de begroting 2020-2021 
De ALV stemt in met de gepresenteerde begroting. Er zijn geen verdere vragen. 
G. Ubink bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen. 
 
8.3 Vaststelling van de contributie 2021-2022 
Gezien alle ontwikkelingen m.b.t. Corona is het niet mogelijk nu aan te geven of de 
contributie voor het seizoen 2021-2022 verhoogd moet worden. Normaliter wordt er wel een 
contributievoorstel gedaan in de ALV van november van het voorgaande jaar. Maar nu kan 
dit niet. Het bestuur stelt voor om, als bestuur, in maart/april 2021 te bezien wat nodig is en 
dan eventueel tot aanpassingen besluiten. 
De ALV geeft toestemming aan het bestuur om eventueel de contributie voor het seizoen 
2021-2022 aan te passen. 
G. Ubink bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen. 
 

9. Mededeling 
G. Ubink meldt dat binnen RKDES dit jaar een onderzoek zal plaatsvinden m.b.t. zaterdag-/ 
zondagvoetbal. Het zal een brede discussie worden waarbij alle geledingen betrokken zullen 
worden en alle aspecten zullen worden meegenomen. Wat is realistisch en wat is haalbaar? 
B. Buskermolen en A. Alders zullen dit proces vanuit het bestuur leiden. 
 

10. Rondvraag (via de chat-functie van deze Zoom-vergadering)    

R. Buskermolen bedankt het bestuur en de leden voor het erelidmaatschap. 
 
N. de Ron bedankt het bestuur voor de bloemen die hij kreeg uitgereikt. 
 
M. van Bers vraagt wat er gebeurt met de loten die de handbalafdeling al had verkocht voor 
de loterij van afgelopen voorjaar. G. Ubink antwoordt dat het bestuur daar de komende 
weken op terugkomt. 
 
B. Vreken meldt dat hij met zijn team RKDES 4 graag iets groots wil organiseren bij RKDES, 
zodra het weer kan. Hij kan dan met G. Ubink contact opnemen. 
 
Esmée (..) dankt iedereen voor de goede vergadering en voor de inzet. 
 

11. Sluiting. 

Voorzitter a.i. G. Ubink bedankt iedereen die ingelogd is voor de deelname en belangstelling 
en hij bedankt de aanwezige (oud)bestuursleden. Ook bedankt hij alle commissieleden en 
vrijwilligers voor hun inzet voor RKDES. 
De vergadering wordt om 21.50 uur afgesloten. 
 
 
 
Namens het Bestuur van s.v. RKDES, Peter Lentjes, secretaris 
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De gebruikte PowerPointpresentatie is als losse bijlage bijgevoegd. 
 
Bijlage: verklaring kascontrolecommissie RKDES 
 
 

 


