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

d.d. maandag 28 november 2022. 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent voorzitter a.i. G. Ubink de algemene ledenvergadering met een hartelijk 
welkom aan de aanwezige  leden, vrijwilligers, sponsors, bestuursleden en commissieleden.  
De vergadering kan, na alle Corona-perikelen van de laatste jaren, gelukkig weer gewoon 
plaatsvinden in de kantine van RKDES. 
G. Ubink maakt excuses voor de temperatuur in de kantine. De verwarming is defect; aan 
herstel wordt gewerkt. 
Er wordt, volgens traditie, een moment stilte gehouden voor hen die ons afgelopen seizoen 
zijn ontvallen binnen de vereniging, familie en vriendenkring. 
 
Er zijn 22 mensen aanwezig, waaronder 7 bestuursleden..  
 
Secretaris P. Lentjes meldt afmeldingen van bestuurslid A. Vishnudatt (wegens droevige 
familieomstandigheden), van J. Hoogenbosch en van M. Buskermolen.  
K. Nieuwendijk zal iets later aansluiten. 
 

2. Vaststellen notulen ALV 22 november en 16 december 2021 

De notulen van beide ledenvergaderingen zijn gepubliceerd op website van RKDES en zijn 
(als link) meegestuurd in de uitnodiging voor deze ALV. De ALV van 16 december was een 
extra ALV in verband met het voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten. 
De notulen van beide vergaderingen worden doorgenomen en er wordt geconcludeerd dat 
ze juist en volledig zijn. Beide notulen worden door de ALV goedgekeurd met dank aan de 
samensteller, P. Lentjes. 
N.a.v. de notulen van 22 november merkt P. Lentjes op dat het bestuur in mei 2022 besloten 
heeft de contributie met 5% te verhogen. Dit is gecommuniceerd in een Nieuwsbrief aan de 
leden en op de website. Ten tijde van de ALV was het nog niet duidelijk of 
contributieverhoging nodig was.  
 

3. Jaarverslag over seizoen 2021-2022 

Het Jaarverslag over het seizoen 2021-2022 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. 
Er is, net als vorig jaar, door het bestuur gekozen 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. 
G. Ubink bedankt de vele vrijwilligers voor hun grote inzet. We krijgen nog steeds heel veel 
complimenten van bezoekers voor ons mooie sportcomplex. We zitten hier nu ruim 20 jaar 
en zo langzamerhand zijn er wel wat onderdelen aan vervanging toe (ketels, binnenkort 
mogelijk de sloten). 
Veel aandacht is besteed aan de overgang van zondag- naar zaterdagvoetbal. Dat is in het 
algemeen goed verlopen; een paar pijnpuntjes worden nog opgelost.  
Samen met de ESA wordt gekeken naar LED-verlichting op veld 3 en 4.  
Het nieuwe rookbeleid (rookvrij op zaterdag met ingang van 1 oktober jl.) wordt geëvalueerd 
in januari. RKDES wil zeker meegaan in het maatschappelijk belang (rookvrije generatie). 
Het schoolvoetbaltoernooi voor alle basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart is uitstekend 
verlopen en heeft nieuwe leden opgeleverd. 
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Gedurende het hele seizoen zijn er activiteiten gepland in verband met het 90-jarig bestaan 
van RKDES per september 2021. 
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar ziet het bestuur een aantal kostenstijgingen aankomen, 
onder andere voor energie. De eventuele consequenties voor de contributie wil het bestuur 
in het voorjaar van 2023 vaststellen. 
 
F. Kuipers vraagt hoe het nieuwe vrijwilligersbeleid voor de kantine uitpakt.  
B. Buskermolen antwoordt dat er per team clubtaken worden toegewezen die door 
leider/ouders zelf mogen worden verdeeld. Over het algemeen loopt dit goed en worden de 
“kantinediensten” en/of andere taken netjes verdeeld. Degenen die niet hun steentje 
bijdragen worden daarop aangesproken, een vervelende maar noodzakelijke klus. F. Kuipers 
complimenteert het bestuur met alles wat gedaan en bereikt is. 
 
Sj. Nieuwendijk vraagt of nieuwe leden weten wat er van hen verwacht wordt.  
B. Buskermolen antwoordt dat dit op het inschrijfformulier vermeld staat. En ouders van 
nieuwe jeugdleden krijgen een welkomstbrief waarin dit staat. Dit begint al bij de ouders van 
de mini’s. 
 
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 2021-2022 

4.1 (Tweede) penningmeester N.  Luijten licht het financieel jaarverslag toe over het boekjaar 
van 1 juli 2021 – 30 juni 2022.  
Hij meldt dat het jaar met een positief resultaat van ongeveer 4000 euro kon worden 
afgesloten. Begroot was een positief resultaat van 3600 euro.  
 
Door de tijdelijke lockdown wegens Corona kwamen de kantine-opbrengsten lager uit dan 
begroot. Dit werd echter goedgemaakt door de overheidssubsidies vanwege Corona, waar 
RKDES gebruik van heeft gemaakt. 
F. Kuipers vraagt naar de balans, naar het bedrag bij Voorzieningen. Dit is omlaag gegaan 
met name door de aanschaf van 3 nieuwe ketels. Maar is nog steeds een mooi bedrag, zo 
stelt F. Kuipers. 
 
Er zijn geen verder vragen over de Winst- en Verliesrekening.  
 
4.2 Verslag kascontrolecommissie.  

 
De kascontrolecommissie bestaat uit B. Vreken en A. ten Broek. Zij hebben op 9 november 
2022 de boeken hebben gecontroleerd. De penningmeester heeft hen keurig inzage 
verleend. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en alles zag er overzichtelijk uit. De 
penningmeester heeft goed werk gedaan, aldus verklaart B. Vreken namens de 
kascontrolecommissie. Hun schriftelijke verklaring is als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
De voorzitter dankt A. ten Broek en B. Vreken, die voor het tweede en laatste jaar lid was 
van deze commissie. 
 
4.3 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. A. ten Broek blijft nog een jaar lid en J. Huijts 
treedt op voorstel van het bestuur tot deze commissie toe als nieuw lid. Hij stelt zich kort voor 
(voetballer in RKDES 4). 
De Algemene Ledenvergadering stemt in met deze benoeming. 
 



3 
 

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. 
 
(noot notulist: het is niet gemeld tijdens de ALV maar volgens de nieuwe statuten, art. 12, lid 2b, zijn 
de Verlies- en Winstrekening en de Balans per 30-6-2022 door alle bestuursleden ondertekend voor 
akkoord). 
 

5. Bestuursverkiezing 
 
R. de Graaf (PR/Communicatie) is aftredend en niet herkiesbaar. G. Ubink bedankt hem voor 
zijn inzet de afgelopen jaren en bedankt hem met een bierpakket. 
R. van Bers, vertegenwoordiger van de afdeling Handbal, is aftredend en herkiesbaar. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Hij 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. 
B. Buskermolen is aftredend als vertegenwoordig van de afdeling Jeugd maar is herkiesbaar 
voor de functie PR/Communicatie. Zij wordt onder applaus benoemd door de ALV. 
Als nieuwe vertegenwoordiger van de afdeling Jeugd stelt het bestuur P. Meijn voor. Hij stelt 
zich voor. Hij heeft het bestuurswerk van huis uit meegekregen en is graag actief bij de 
Jeugd. 
 
Voorzitter a.i. G. Ubink meldt dat er binnen het bestuur nog steeds een vacature is voor 1e 
penningmeester, die o.a. contact onderhoudt met kantinecommissie, sponsorcommissie e.d.  
Suggesties zijn zeer welkom. 
 
P. Lentjes neemt het woord en meldt dat G. Ubink aanvankelijk twee jaar geleden als 
voorzitter a.i. (ad interim) is aangetreden. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft 
echter niets opgeleverd. G. Ubink heeft het goed naar zijn zin in zijn voorzittersrol en wil 
daarom als voorzitter doorgaan bij RKDES. De ALV stemt onder applaus in met deze 
benoeming. 
 

6. Begroting 2022-2023 
 

6.1 Tweede penningmeester N.  Luijten licht de begroting 2022-2023 toe.  
De contributie-inkomsten worden hoger begroot dan afgelopen seizoen. Er zijn echter ook 
nogal wat prijsstijgingen. Wat betreft energie heeft RKDES nog een contract tot oktober 
2023. Er wordt nu een kleine plus van 2000 euro begroot. Voor het seizoen 2023-2024 zal 
het lastiger worden.  
Er zijn geen vragen. G. Ubink bedankt N. Luijten. Hij stelt  dat acquisitie van nieuwe 
sponsors de komende maanden een speerpunt zal worden. Dat was lastig in de Coronatijd, 
ook omdat bedrijven het zelf financieel soms moeilijk hadden. Hoewel dat ook nu nog niet 
voorbij is (denk aan energietarieven) wil het bestuur toch inzetten op acquisitie. Als er 
mensen willen helpen, graag! 
 
6.2 Vaststellen van de begroting 2022-2023 
De ALV stemt in met de gepresenteerde begroting. 
G. Ubink bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen. 
 
6.3 Vaststelling van de contributie 2023-2024 
Het zijn door de hoge inflatie onzekere tijden. Het bestuur stelt voor om, als bestuur, in 
maart/april 2023 te bezien wat nodig is en dan eventueel tot aanpassingen van de contributie 
te besluiten. 
De ALV geeft stemt hiermee in. 
G. Ubink bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen. 
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7. Voorstel tot benoeming van twee vrijwilligers als lid van verdienste 

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

• Anita Voorn-Baars tot lid van verdienste. 

• Meintje Kok-Brunt tot lid van verdienste. 
De ALV stemt met luid applaus in met deze benoemingen. 
Anita Voorn is zeker 45 jaar spelend lid geweest bij dames(zaal)voetbal en daarnaast van 
jongs-af-aan vrijwilligster (bardienst, leidster, schoonmaakploeg, etc.). 
Meintje Kok draait al zeker 25 jaar de bestuursdienst op zaterdagen (al begonnen op ons 
vorige complex). En zij deed ook veel andere klussen zoals bardienst, scheidsrechter, 
typewerk voor de Treffer etc. 
G. Ubink reikt het bijbehorende certificaat en een boeket bloemen uit aan beide dames. Hij 
bedankt hen voor hun jarenlange inzet.  
Als verrassing voor Meintje Kok deelt G. Ubink mee dat de bestuursdienstkamer is 
omgedoopt tot “’t Domeintje”. Het bijbehorende straatnaambord is op de deur van de 
bestuurskamer bevestigd. 
 
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. De namen van Anita Voorn en Meintje Kok zijn 
toegevoegd op dit bord. 
 

8. Rondvraag     

Anita Voorn bedankt het bestuur voor haar benoeming tot lid van verdienste. En zij bedankt 
ook de seniorengroep die op maandag- en vrijdagochtend, maar ook nog op andere dagen, 
heel veel werk verzet. 
 

9. Sluiting. 

Voorzitter G. Ubink bedankt iedereen voor de deelname en belangstelling.  
De vergadering wordt om 21.15 uur afgesloten (waarna de voorzitter nog een rondje geeft). 
 
 
Namens het Bestuur van s.v. RKDES, Peter Lentjes, secretaris 
 
 
Bijlage: Verklaring kascontrolecommissie RKDES d.d. 9 november 2022 
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Bijlage bij Notulen ALV 28 november 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


