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Jaarverslag sv RKDES seizoen 2021-2022 
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag over 2021-2022, opgesteld door verschillende bestuursleden en 
samengesteld door de secretaris. 
Het bestuur heeft er voor gekozen een compact jaarverslag te maken, met aandacht voor de actuele 
ontwikkelingen/onderwerpen waar het bestuur in het afgelopen seizoen mee bezig is geweest. 
Daarmee leggen we verantwoording af naar de Algemene Leden Vergadering. Naast dit 
beschrijvende jaarverslag is er natuurlijk nog het financieel jaarverslag. 
 
Het afgelopen seizoen stond helaas wederom deels in het teken van de lockdown vanwege Corona, 
tot begin 2022. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden die dit met zich meebracht qua sporten is 
in nieuwsbrieven aan leden en vrijwilligers frequent gecommuniceerd. 
Verder was het belangrijkste thema in dit seizoen: de overgang naar het zaterdagvoetbal. Hierover 
later in dit jaarverslag meer. 
Een speciaal woord van dank voor de tomeloze inzet van vrijwilligers om onze leden in de afgelopen 
periode zo veel mogelijk handbal en voetbal te laten beoefenen en om te zorgen dat ons complex er 
verzorgd en goed onderhouden bij lag. Zo probeerden we het verenigingsleven waar mogelijk te 
behouden. Samen hebben veel vrijwilligers zich sterk gemaakt om in het afgelopen seizoen met name 
de jeugd hun favoriete spel met plezier en passie te kunnen laten beoefenen. Door Eendracht Sterk. 
 

2.  Het bestuur 
 
Sinds de ALV van 22 november 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:  

• Gert Ubink: Voorzitter 

• Rody de Graaf: Communicatie 

• Belinda Buskermolen: Voetbal (jeugd) 

• André Alders: Voetbal (senioren en zaal) 

• René van Bers: Handbal 

• Nico Luijten (en vacature commerciële zaken): Financiën 

• Peter Lentjes: Secretaris 

• Ashna Vishnudatt: Algemene Zaken 
 
Jan Hoogenbosch ondersteunde het bestuur als "Begeleider Bestuursverandering RKDES". 
 

3. Afscheid bestuursleden 15 mei 2022 
 

Op zondag 15 mei is er bij RKDES afscheid genomen van drie zeer gewaardeerde oud-bestuursleden.  
Eigenlijk van vier, maar helaas is Jan Zethof op 12 maart jl.. overleden op bijna 84-jarige leeftijd.  
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De bijeenkomst, waar zo’n 65 gasten bij aanwezig waren,  begon daarom met een indrukwekkende 
minuut stilte, ter nagedachtenis aan Jan Zethof. Jan is maar liefst 60 jaar bestuurslid van RKDES 
geweest, een unicum. 
 
De bestuursleden van RKDES hadden in november 2020 bij een digitale Algemene Ledenvergadering 
al afscheid genomen en nieuwe bestuursleden werden toen geïnstalleerd. Een feestelijk afscheid was 
echter nog niet mogelijk geweest: dit was al tweemaal eerder gepland maar moest telkens worden 
afgelast vanwege nieuwe Corona-maatregelen. Nu kon het eindelijk doorgaan.  
De volgende bestuursleden werden nu in het zonnetje gezet.: 
 

• Frans Kuipers, ruim 22 jaar voorzitter geweest van RKDES 

• Eppo Buskermolen, tientallen jaren actief in bestuur en vele commissies 

• Jan van Leeuwen, 8 jaar penningmeester en lid Technische Commissie 
 
Vier sprekers stonden stil bij de verdiensten van de oud-bestuursleden. 
 
Voorzitter a.i. Gert Ubink roemde hun jarenlange inzet voor de vereniging. Frans Kuipers was eerder 
al benoemd tot erevoorzitter; Eppo Buskermolen en Jan Zethof tot erelid; en Jan van Leeuwen tot lid 
van verdienste. 
 
Wethouder Bart Kabout sprak de oud-bestuursleden zeer waarderend toe en prees hun 
bereidwilligheid om als bestuurder verantwoordelijkheid te nemen. 
 
KNVB-ambassadeur Nico Lammers benoemde Jan Zethof postuum tot lid van verdienste van de 
KNVB, een zeer hoge onderscheiding. Het was nog niet eerder voorgekomen dat iemand 60 jaar 
bestuurslid was geweest dus dit was ook voor de KNVB een unicum. Mevrouw Zethof en haar 
kinderen namen de bijbehorende oorkonde en speld in ontvangst. De heren Kuipers en Buskermolen 
kregen beiden de gouden KNVB speld met oorkonde uitgereikt.. 
Als verrassing had dhr. Lammers voor de vereniging RKDES nog een prachtig bronzen beeldje 
meegenomen als cadeau voor het 90-jarig bestaan in september 2022. 
 
Tot slot heeft NKS vertegenwoordiger Bertijn Prins op een heel waardige manier Jan Zethof herdacht. 
Hij kreeg postuum de ’Lifetime Achievement Award’ van de NKS. Frans Kuipers kreeg de zilveren 
NKS speld uitgereikt, en Eppo Buskermolen de gouden (langer dan 25 jaar bestuurslid). 
 
Erevoorzitter Frans Kuipers vroeg nog even het woord en bedankte de mensen en organisaties waar 
hij gedurende zijn 22 jaar als voorzitter mee had samengewerkt. 
 
De bijeenkomst werd door ceremoniemeester en RKDES secretaris Peter Lentjes afgesloten met een 
dankwoord aan alle betrokken en hij bracht een toast uit op RKDES en ieders gezondheid. 
 

4. Statutenwijziging 
 
RKDES heeft in het afgelopen seizoen de statuten gewijzigd. Directe aanleiding vormde de 
inwerkingtreding van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021. Daarnaast 
was modernisering van de statuten op een aantal punten wenselijk. De oude statuten dateerden van 
1989. 
De (nieuwe) concept-statuten zijn op de RKDES website geplaatst en besproken in de ALV van 22 
november 2021. Voor een besluit tot statutenwijziging dient twee/derde van het aantal leden aanwezig 
of vertegenwoordigd te zijn (oude statuten, art. 19, lid 3). Dat was op die ALV niet het geval. Er kon 
dus geen besluit genomen worden. Toen is meteen een nieuwe ALV aangekondigd voor 16 december 
2021. Bij zo’n tweede, extra ALV kan er wel een besluit genomen worden, ongeacht het aantal 
aanwezigen (oude statuten, art. 19, lid 3). Er is toen unaniem besloten tot wijziging van de statuten 
van RKDES, conform het voorstel van het bestuur. 
Het passeren van de akte met betrekking tot de nieuwe statuten vond op 26 januari 2022 plaats bij 
notaris Van Gaalen. RKDES werd rechtsgeldig vertegenwoordigd door voorzitter Gert Ubink en 
secretaris Peter Lentjes. 
De nieuwe statuten zijn op de website van RKDES vermeld (RKDES Statuten | RKDES). 

 

https://www.rkdes.nl/rkdes-statuten
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5. Voorbereidingen contributie-inning door ClubCollect 

In de eerste helft van 2022  is het bestuur bezig geweest met voorbereidingen tot verbetering van een 

belangrijk aspect binnen de vereniging, namelijk het innen van contributiegelden. Het innen van 
contributie was een tijdrovende klus, waar veel administratie bij kwam kijken en waarbij een oud, niet 
meer ondersteund, computerprogramma werd gebruikt.  

Het bestuur heeft besloten met ingang van het nieuwe seizoen 2022-2023 met ClubCollect te gaan 
werken; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het 
versturen van betaalverzoeken, herinneringen, en het verwerken van betalingen. Dit bespaart heel wat 
uren inzet van bestuur en andere vrijwilligers binnen RKDES. Die uren willen we liever besteden aan 
andere belangrijke en actuele zaken. 

De leden ontvangen via ClubCollect een  betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke 
betaalpagina per e-mail (soms SMS of brief). RKDES heeft als standaard betaling in twee termijnen 
ingesteld. Dat gebeurt via automatische incasso. Stornering en te laat betalen kost extra geld. In 
uitzonderingsgevallen kan er met iDEAL worden betaald.  

6. Seizoen 2021-2022 seniorenvoetbal 

Afgelopen seizoen is ons laatste seizoen op zondag geweest. In september 2021 werd besloten om 
ingaande het seizoen 2022-2023 met alle teams op zaterdag verder te gaan. Het seizoen werd dan 
ook gezien als een tussenjaar. Dit betekende niet dat het afgelopen seizoen niet serieus werd 
genomen door hoofdtrainer Raymond de Jong en staf van RKDES 1. Corona was wederom een grote 
spelbreker en begin 2022 was de sfeer hierdoor binnen de selectie (mede ook door vele blessures en 
een tekort aan spelers) dan ook niet optimaal. Nadat de competitie weer werd vrij gegeven kwam de 
spelvreugde snel terug en het voetbal op de eerste plaats. RKDES 1 eindigde zijn laatste seizoen op 
zondag in de derde klasse C op een 5e plaats, RKDES 2 eindigde in de tweede klasse B op een 6e 
plaats. Tot op de laatste wedstrijddag speelde RKDES 1 nog voor een periodetitel. Thuis tegen 
Sporting Martinus moest het eerste na een geweldig gevecht in blessuretijd met 1-2 het hoofd buigen 
voor de tegenstander die hierdoor kampioen werd. Na deze wedstrijd, de allerlaatste wedstrijd ooit op 
zondag,  was het nog lang gezellig in de kantine. Kortom, het einde van een tijdperk. Speciale 
vermelding nog voor Jan van de Maarl die na zeven jaar afscheid nam als leider van het eerste.  
Afgelopen seizoen konden wij naast het 3e en 4e elftal nog een extra senioren team inschrijven. Dit 
was het elftal Onder 23. Inclusief Dames 1 brachten deze teams een hoop gezelligheid binnen de 
vereniging. De trainingsopkomst bij de overige senioren onder leiding van Frank van Tol was op de 
donderdagavond vaak een groot succes.  
 
Het vrijdagavond team 7 tegen 7 35+ kon er in vergelijking met  het vorige seizoen weer een leuk jaar 
van maken.  
 
Ook het zaalvoetbal had wederom te maken met coronamaatregelen maar ook zij konden aan het 
eind van het seizoen gewoon weer voetballen. Helaas moeten wij afscheid nemen van het enige 
damesteam in de zaal. Er kon voor het seizoen 2022-2023 geen team meer op de been worden 
gebracht. Hier een bijzonder eervolle vermelding voor Anita Voorn die na 50 jaar spelend lid te zijn 
geweest bij RKDES afscheid nam van onze vereniging. Zij werd dan ook terecht in het zonnetje gezet.  
 

7. Overgang van zondag- naar zaterdagvoetbal 
 

In het derde kwartaal van 2021 werd de beslissing genomen om te stoppen met zondagvoetbal ingaande 
seizoen 2022-2023. Dit betekende dat RKDES verder zou gaan als zaterdagvereniging. 
Het seizoen 2021-2022 werd dus een tussenjaar waarbij een actieplan werd opgesteld om de overgang 
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naar seizoen 2022-2023 zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. 
De volgende punten werden hier in meegenomen: 

• Aantal jeugd- en seniorenteams en speeltijden 

• Aanvangstijden 

• Veldbezetting 

• Kleedkamer (bezetting, indeling en lockers) 

• Trainingsdagen en trainingstijden 

• Randvoorwaardelijke zaken (bezetting wedstrijdsecretariaat en coördinatie, opslagruimte kleding, 
barbezetting, scheidsrechters, rook- en alcoholbeleid). 

 
Verschillende sub-werkgroepen hebben hier aandachtig naar gekeken. De meeste punten konden door 
goed overleg en samenwerking uitstekend worden voorbereid. Voor een aantal andere punten werd een 
globale voorstelling gemaakt met het idee deze aan het begin van het seizoen 2022-2023 goed te gaan 
monitoren (denk hier dan bijvoorbeeld aan de kleedkamers, veldbezetting en barbezetting). Dit moeten wij 
dan met zijn allen ervaren en dan zo nodig bijsturen. 
 

8. Onderhoud veld 3  
 

De toestand van veld 3 was al kwetsbaar. Er was door de ESA nauwelijks onderhoud gepleegd in de 
laatste jaren. Om het veld zoveel mogelijk te ontzien, werd het voornamelijk gebruikt voor de jongere 
jeugd. In het licht van de verschuiving van zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal voorzagen we wel 
extra gebruik van veld 3, ook voor oudere (zwaardere) spelers. Afgelopen jaar zijn we in overleg 
geweest met ESA om het onderhoud van veld 3 op de onderhoudsprogramma te krijgen om zo een 
geschikt veld te krijgen voor het nieuwe seizoen. Helaas was het veld bij aanvang van het nieuwe 
seizoen nog niet beschikbaar. 
 

9. Verduurzaming 
 

Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar en minder te nemen. Er geldt verder ook een 
informatieplicht energiebesparing. RKDES had uiterlijk 1 juli 2019 in e-Loket van RVO moeten 
rapporteren welke energiebesparende maatregelen waren uitgevoerd. Dat is nog niet gebeurd.  
Met ondersteuning van de KNVB heeft het adviesbureau Klimaatroute /  De Groene Club een 
energiescan gemaakt in december 2020. Hierin zijn enkele aanbevelingen opgenomen. 
Het aanpassen van de verlichting in het clubgebouw is in 2021 uitgevoerd. Dit jaar 2022 zijn de ketels 
en boilers vervangen door zuinigere (gas)-ketels. Een gelijkwaardige duurzamere warmteoplossing 
was toen niet voorhanden. Het komend jaar wordt het laatste spoor opgepakt en dat is het 
verduurzamen van de veldverlichting. Dit hopen wij samen met de gemeente en de provincie te 
kunnen oppakken. 

 

10.   Actie voor Oekraïne 
 
Rond de thuiswedstrijd RKDES – FC Aalsmeer is er een inzamelingsactie geweest ter ondersteuning 
van de mensen in het oorlogsgebied in het westelijke deel van de Oekraïne. Samen met vrijwilligers 
vanuit de vereniging zijn er meerdere kratten met etenswaren ingezameld. Ook hebben de bezoekers 
aan de thuiswedstrijd tegen FC Aalsmeer hun bijdrage geleverd waardoor de vereniging een mooi 

bedrag van € 1.000,= heeft kunnen schenken aan de initiatiefnemers.  
 

11.  Schoolvoetbal  
 
RKDES mocht na de 2 coronajaren weer het schoolvoetbaltoernooi organiseren voor alle 
basisscholen in de gemeente Aalsmeer. Meer dan 1.500 kinderen hebben genoten van een heel 
gezellig en sportief toernooi. De toernooicommissie heeft (wederom) laten zien dat zij een toernooi in 
een dergelijke grote omvang zonder noemenswaardige incidenten hebben kunnen organiseren. Een 
groot compliment is hiervoor op zijn plaats.  
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12.  Rookbeleid  
 

Binnen het bestuur was het al een langere tijd punt van discussie: het rookbeleid op de club. 
Maatschappelijk staat dit overal hoog op de agenda. Sinds 20 jaar is er al een rookverbod in de 
kantine en de binnenruimtes van ons sportcomplex. Sinds 8 jaar geldt er een rookverbod voor het hele 
complex op de zaterdag tot 13 uur (als er veel jeugd aanwezig is).  
 
Maatschappelijk gezien  wordt  een rookvrije generatie gestimuleerd. Daarom hebben we besloten om 
per 1 oktober 2022 (gelijktijdig  met de actie Stoptober) het gehele complex als rookvrije plaats aan te 
wijzen. Dit betekent dat er op het complex niet meer gerookt mag worden vanaf die datum. Het 
bestuur ontvangt daar enerzijds veel complimenten over; anderzijds ook wel commentaar.  
 
Er zal wel een kleine uitzondering gemaakt worden voor evenementen waarbij geen jeugd aanwezig 
is. De organisatie van zo’n evenement kan een tijdelijke rookplek op het complex aanwijzen, onder de 
voorwaarde dat er voor gezorgd wordt dat asbakken en peuken netjes opgeruimd worden.   

 
13. Problemen bij de afdeling Handbal 

 
De afdeling Handbal is het afgelopen jaar geconfronteerd met twee problemen. 
 
De kwaliteit van het buitenveld op het sportcomplex is vanaf medio maart reden geweest om het veld 
niet meer te gebruiken voor trainingen en wedstrijden. Het asfalt vertoonde scheuren die een 
aanleiding kunnen zijn voor blessures. De ESA is als verhuurder gevraagd het veld te repareren. Het 
herstel is naar onze mening niet goed gedaan. Daarom is er in juni een keuring uitgevoerd door een 
gecertificeerd bureau, met als resultaat een afkeuring. De komende maanden, tot het begin van het 
nieuwe buitenseizoen, wordt met de ESA gewerkt aan een definitieve oplossing. 
 
De capaciteit van de Proosdijhal is al langer een probleem. Door de groei van het aantal leden is het 
probleem groter geworden en door de asfaltproblematiek is het wellicht blijvend een probleem. De 
vraag is nu extreem groter dan het aanbod met gevolg dat teams moeten uitwijken naar de sporthallen 
in Aalsmeer en Leimuiden. Tot dit seizoen deden de seniorenteams dat al. Maar dit seizoen zijn ook 
de jeugdteams gedwongen om uit te wijken. RKDES vindt dit onacceptabel. Kudelstaartse sporters 
moeten in Kudelstaart kunnen sporten. RKDES is nu in gesprek met de ESA en de gemeente om een 
oplossing te zoeken voor dit probleem.  

 
14.  Plannen RKDES 90 jaar  

 
RKDES bestaat op 1 september 2022 90 jaar. Ondanks dat we een vereniging op leeftijd zijn kunnen 
we stellen dat de club bruist als nooit tevoren. Om het jubileumjaar te vieren worden er gedurende het 
gehele jaar, maandelijks, evenementen georganiseerd waarbij er voor ieder wat wils tussen zit. Het 
aanbod verschilt van feestavonden, b(l)ingo, pubquiz tot een jubileumtoernooi met Pasen.  

 
15.  Vooruitkijken  

 
Terugkijkend én vooruitblikkend mogen we stellen dat RKDES de ‘boel op orde’ heeft én continu bezig 
is om te verbeteren. Dit zien we terug in continue investeringen in duurzame (energie)oplossingen, de 
overgang van zondag naar zaterdag, een rookvrije vereniging etc. Hierbij vindt het bestuur het 
essentieel dat de kernwaarden plezier-passie-prestatie in al haar beslissingen zichtbaar zijn.  
Voor het komende seizoen heeft de club ambitie om te investeren in het verder verbeteren van de 
voetbaljeugdopleiding onder meer door het aannemen van een hoofd jeugdopleiding. De 
looptrainingen bij de jeugd zijn weer ingevuld met jeugdige trainers. Ook wordt er geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van talent door stageplekken open te stellen, op dit moment zijn er 3 stagiaires onder 
begeleiding van de hoofd jeugdopleiding. Bij de seniorenteams zijn we uitgebreid naar 6 herenteams. 
Op zaterdag zullen met regelmaat Dj’s worden ingehuurd, op deze manier wordt RKDES meer en 
meer een gezellige club voor heel Kudelstaart.  
Een punt van zorg voor het komende seizoen zijn de stijgende (energie)kosten. Ook is het steeds 
moeilijker om alle (ouders van jeugd)leden zich in te laten zetten voor de club als vrijwilliger door het 
invullen van de clubtaken.  
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We zijn wel zeer blij en tevreden met de bemensing van bestuur, commissies en de seniorenploeg 
waar een groep betrokken vrijwilligers week na week haar schouders eronder zet om de club te laten 
draaien op het niveau dat wij ambiëren. 

  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


