Verslag Algemene ledenvergadering RKSV Margriet 19 november 2018

Opening
De vergadering wordt door de voorzitter geopend. Er wordt 1 minuut stilte gehouden ter
nagedachtenis aan: Meggie Schuurmans, Henk van Aalst, Gerrit van Dinther, Braulio Roncero, Henk
Reijnders, Ad Verhoeven, Elly Pigmans en de slachtoffers die omgekomen zijn bij het treinongeluk bij
Oss West.
Verslag jeugdcommissie
Door afwezigheid van Ron de Vries presenteert Joop Wolters het verslag van de jeugdcommissie.
Terugblik op activiteiten afgelopen seizoen 2017-2018:
Er hebben 13 geslaagde evenementen plaatsgevonden. De jeugdcie is tevreden over de invulling
daarvan.
Ontwikkeling aantal jeugdleden:
Voor eerst in jaren is er een teruggang in het aantal leden bij Margriet: 1030 leden, waarvan 590 in
jeugd. Dit is een krimp van 10% tov vorig jaar.
Aantal teams in competitie: vorig jaar 50 teams in competetite, dit jaar 42.
De afname van leden is niet specifiek in leeftijdscategorie, muv van de A (hier zelfs stijging, door
meisjes). Met name in de jongste leeftijd (Onder 8 en 9) weinig elftallen. Bij de andere
voetbalverengingen wordt een vergelijkbare krimp gezien. Ook zij hebben op dit moment relatief
weinig elftallen in de jongste leeftijdscategorie: lijkt demografisch gevolg te zijn. Vergelijking met
O.S.S.: we zijn nog steeds groter, daar wordt een vergelijkbare krimp gezien.
Opmerkingen vanuit de leden/zaal:
▪ deze krimp wordt ook waargenomen op basisscholen.
▪ Vraag: wordt er onderzoek gedaan naar de reden waarom leden vertrekken?
Dit wordt niet onderzocht, dit is een landelijke tendens, mede door demografische
ontwikkelingen.
Volgend seizoen (2018-2019):
▪ Alle activiteiten zullen worden gecontinueerd
▪ 1e keer Oss Talent Cup. Samen met 2 andere clubs een groot internationaal toernooi, voor 2
dagen. Met groot tentenkamp voor alle jeugdspelers
▪ Focus op teruglopende ledenaantal

Verslag seniorencommissie
Het verslag wordt toegelicht door Ruud Pigmans. De seniorencommissie bestaat uit Ruud Pigmans en
Theo van de Heuvel.
Onderstaande punten worden door de seniorencommissie besproken:
▪ Strafzaken, innen van boetes,
▪ communicatie,
▪ scheidrechters (heikel punt, moeilijk om mensen te krijgen),
▪ aantal seniorenteams,
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▪

▪

overgang junioren naar senioren (focus dit jaar, binnen nu en 2 maanden krijgen alle
jeugdigen een brief waarbij ze worden uitgenodigd om te praten met senioren-leiders om
wensen duidelijk te krijgen en ze al mee te laten spelen, om hen te behouden binnen de
vereniging)
Competitie 023.

Margriet had dit seizoen 8 senioren teams en 1 damesteam. Met een beetje geluk werd Margriet 2
op de slotdag toch nog kampioen op doelsaldo. Ook eervolle vermelding voor het dameselftal, zij
behaalden een 2e plek.
Dit seizoen was ook weer de competititie 023. Er werd in een halve competitie tegen elkaar
gestreden.
Trainerstaf
Mark Strik was hoofdtrainer, Peter van Hees assistent. Boy Hoefnagels trainer van het 2e. Dirk van
Egtelen was verantwoordelijk voor de selectie-keepers.
Vaststellen notulen van 30-11-2017:
- Correctie: 30 november i.p.v. 13 november
- Pag 6: 1e rondvraag is door Ruud Pigmans gesteld en niet Ruud Megens. Daarbij mist hij in de
verslaglegging dat hij benoemt heeft dat de club zich sterk moet maken voor een rookvrije
club.
Verslag kascontrolecommissie
Marc vd Heijden licht het verslag toe. De kascontrolecommissie bestaat uit: Mari Hol, Loek Wenting
en Marc vd Heijden. Zij controleren het financieel verslag, dit is gebeurd op 1-11-2018, en geven
advies aan de ALV.
▪ De financiele administratie maakt opnieuw een goed verzorgde indruk. Administratie is goed
op orde.
▪ Alle optellingen waren juist
▪ Afgelopen jaar hebben wij geconstateerd dat de vereniging zelf ook enkele interne controles
hebben ingevoerd. Dit geeft ons vertrouwen dat er kritisch naar de cijfers wordt gekeken.
Adviezen en opmerkingen:
- Leo Strik en Ad vd Haterd doen nog steeds samen de administratie en wij willen hen
aanmoedingen om hiermee door te gaan
- Geconstateerd is dat onze aanbevelingen van vorig jaar grotendeels zijn uitgevoerd. Veel
meer declaraties zijn ondertekend door het verantwoordelijk commissielid
- Advies om vastgestelde kassa-processen/werkwijze binnen de vereniging nogmaals bekend
te maken aan alle huidige en eventueel toekomstige vrijwilligers in de kantine: hoe
starttelling noteren en alles bij te houden? Hierdoor waren dit jaar extra controles nodig.
- Vereniging neemt de juiste maatregelen. KC adviseert om de financiele restultaten (van de
kantine) frequenter te analyseren om tijdig bij te sturen. Wij hadden graag gezien dat de
prijsverandering iets eerder was gebeurd. Ze hoeven hierbij niet te wachten op de ALV.
De Kascontrole geeft het advies aan de ALV om het jaarverslag 2017-2018 goed te keuren en aan het
bestuur decharge te verlenen voor het Financieel beleid.

Verslag resultaten 2017-2018
De cijfers van het afgelopen seizoen worden door Leo Strik toegelicht.
Resultaat: Nagenoeg alles is in lijn van de begroting.
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Contributie is duidelijk achter gebleven op jaar ervoor. Deels door teruglopend ledenaantal.
▪ Sponsorcommissie heeft wat meer opgebracht, evenals de kantine
Verschillende posten worden door Leo Strik toegelicht. Er is weinig verloop in de kosten, deze komen
nagenoeg altijd op hetzelfde uit.
- Er is gereserveerd voor groot onderhoud, deze drukken wel het resultaat, maar verwacht
wordt dat we deze kosten wel een keer moeten gaan maken. Er is een voorziening ivoor het
groot onderhoud.
- Er is beduidend meer opbrengst via sponsoren in vergelijking met vorig jaar, maar minder
dan begroot was. Dit is een van de redenen wat heeft geleid tot een negatief saldo.
- De kantine heeft een hogere opbrengst dan het jaar ervoor, maar minder dan begroot. Dit is
gedeeltelijk te verklaren doordat inkoopprijzen harder zijn gestegen dan de verkooppprijzen.
- Afschrijvingskosten zijn behoorlijk grote post. Er is in de eerste jaren van de nieuwbouw veel
geinvesteerd, dit duurt nog 1-2 jaar voordat deze grote posten klaar zijn.
- Entree gelden zijn achter gebleven en er is een terugloop wat betreft contributie inkomsten.
Er zijn geen vragen uit de zaal.
Verkiezing kascontrolecommissie:
De voorzitter vraagt of de commissieleden nog een jaar door wilen gaan. Dit wordt door allen
bevestigend beantwoord. Zij gaan nog een jaar door.
Begroting 2018-2019
De begroting wordt door Leo Strik toegelicht. De begroting van dit jaar wijkt op de meeste
onderdelen weinig af van vorig jaar. De huisvestingskosten zijn lager begroot dan vorig seizoen,
omdat er kosten van een materiaalman zijn weggevallen. Deze wordt dit jaar ook niet ingevuld. Het is
nog onduidelijk hoe dit volgend jaar zal verlopen.
Er wordt gehoopt op iets meer contributie en sponsorinkomsten (hoofdsponsoring en overige
sponsering; Groene Engel en Winkelcentrum Ussen zijn of gaan wegvallen).
Kantine inkomsten zullen ongeveer op hetzelfde uitkomen. In januari volgt er mogelijk nog een
prijsstijging, ivm stijging kostprijzen door verhoging btw.
Per saldo geeft de begroting een klein positief resultaat.
Vragen/opmerkingen vanuit de zaal:
Er wordt benoemd dat de koffie voor €1,70 erg aan de prijs voor de kwaliteit van de koffie. Scheef
dat koffie net zo duur is als bier.
➢ Bestuur: per 1 juli zijn de prijzen in de kantine verhoogd , maar voor de koffie niet omdat
men dacht dat dit niet hoefde. Per 1 nov is de koffieprijs ook verhoogd. Laatste
bestuursvergadering ging ook over prijs-kwaliteitverhouding van de koffie. Er zijn geen
verdere uitspraken gedaan, maar het staat wel op de agenda voor de volgende
bestuursvergadering.
Ook wordt genoemd dat steeds meer mensen gratis koffie komen halen in wedstrijdsecretariaat.
Suggestie wordt gedaan om te werken met bonnen voor vrijwilligers.
Als laatste wordt gesproken over alternatieve manieren om inkomen voor de club te genereren, zoals
entreegelden voor iedereen die bij Margriet komt kijken. In andere sporten is het heel normaal om te
betalen voor het bekijken van de werdstrijd van je kind.
Het bestuur vraagt goedkeuring aan de ALV voor de door Leo Strik opgestelde begroting. Na
stemming wordt de begroting goed bevonden.
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Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en niet herkiesbaar: Jo vd Heijden en Piet de Jongh.
Gestemd wordt er over Gé Wagemakers om toe te treden als voorzitter van het bestuur.
De voorzitter houdt een korte toespraak:
“Ik ben 8 jaar geleden begonnen als voorzitter van Margriet. Het bestuur had toen een andere
samenstelling. Jo was toen al lang betrokken bij het bestuur. Er zijn best de nodige wisselingen
geweest om het organisatorisch anders in te richten. Nodige ups en downs, wat ook niet anders kan
in een grote vereniging. Hoogtepunt voor ons samen was van de oudbouw naar de nieuwbouw, met
heel veel mensen met verstand van bouwzaken, grote gezamenlijke inspanning met een nieuw
prachtige accomodatie.
Dieptepunten wat betreft de selectie van het eerste team. De wedstrijden tegen Nooit Gedacht
waren altijd bewogen. Nieuwe koers door zo veel mogelijk jongens uit eigen jeugd, hier zijn we best
in geslaagd en hier ben ik trots op. Consequenties hiervan aanvaarden, je zal blijven voetballen in 3e
of 2e klasse, waar niks mis mee is. Mijn advies is dat het bestuur in deze tijd mensen zou moeten
gaan benaderen om binnen de vereniging dingen te laten organiseren op projectbasis, bijv om
Jumbo-actie mee op te zetten. Projecten die te overzien zijn. Ik denk dat dit de toekomst zou moeten
zijn van de sportverenging.
Ik wil niet blijven hangen in hoogte- en dieptepunten. Ik denk dat het goed is om vooruit te kijken en
te richten op toekomst. Mede namens Jo wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de meer dan
prettige samenwerking en hoofdzakelijk goede gevoel wat wij er aan over gehouden hebben. “
Pascal van Druten bedankt namens het bestuur Piet de Jongh en Jo van der Heijden.
“Onze voorzitter en vice voorzitter zijn afgetreden. Piet, namens bestuur en de hele vereniging willen
wij jou bedanken voor 8 jaar inzet. Ik denk dat weinig mensen beseffen wat het inhoudt om
voorzitter te zijn. Jij was degene die de media te woord moest staan. Iedere maand vergaderen .
Dank voor dat jij dit altijd met hart en ziel hebt gedaan.” Hij overhandigt Piet een cadeau.
Pascal van Druten spreekt dankwoorden uit naar Jo vd Heijden: “21 jaar was je bestuurslid en helaas
moest je de laatste jaren vanwege gezondheidsredenen een stapje terug doen. Maar je bent altijd
enorm betrokken en aanwezig geweest. Jouw humor kwam in iedere vergadering terug. Niet heel
uitgesproken, maar wel standvastig in zijn ideeën. Namens bestuur en alle leden word je enorm
bedankt voor alles wat je hebt gedaan.”
Jo wil graag betrokken blijven en dit zal zeker worden gerealiseerd. Pascal overhandigt een cadeau.
Ook de SAP houdt een dankwoord voor Piet de Jongh en Jo van der Heijden: “Wij zijn als SAP
betrokken bij eerste elftal, maar ook steun en toeverlaat voor het bestuur. Ook wij bedanken Piet en
Jo voor hun tijd in het bestuur. Ik heb het laatste jaar wel begrepen dat er dan veel op je af komt.”
Ook SAP overhandig een cadeau aan beiden.
Er wordt gestemd over het toetreden van Gé Wagemakers tot het bestuur van Margriet. Piet, Ruud
en Theo hebben de stemming geteld.
Meerderheid van stemmen aangenomen als bestuurslid.
Woord van Gé Wagemakers:
“Bedankt voor het vertrouwen. U kent mij nog misschien als wethouder. Ik werd benaderd of ik
interesse had in deze functie. Ik kom niet uit de voetbalwereld dus ik moest daar over nadenken.
Voor mij is het belangrijk dat alles moet kunnen worden besproken. Ik ben altijd aanspreekbaar.
Geboren en getogen in Oss, zoon van winkeliers. Ik heb 3 kinderen.
Zelf kom ik uit de hockey wereld, met een zelfde aantal leden en vergelijkbare begroting. Bij hockey
wordt veel hogere contributie betaald. Ik vind het belangrijk dat financiën goed op orde zijn.
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Daarnaast moet iedereen zich hier welkom voelen. Ik ga proberen met een nieuwe blik te kijken naar
de uitdagingen en het voor de club zo goed mogelijk te doen.
Jo en Piet, ik denk dat weinigen weten wat het is om bestuurslid te zijn. Ik wil deze sfeer graag
voortzetten en laten we proberen de volgende 68 jaar net zo voort te zetten. “
De rondvraag.
Pieter v Liebergen: bijna iedereen gaat via schuifdeuren de kantine binnen. Is er ooit over nagedacht
om daar iets aan te veranderen?
➢ Bestuur: We hebben er over nagedacht, maar we zien hier niet snel een oplossing voor. Bij
het ontwerp is daar niet altijd goed over nagedacht. Optie zou zijn om tijdens de wedstrijden
1 deur te doen. Pieter v Liebergen oppert om een portaal te realiseren. Het bestuur geeft aan
dat zij er open voor staan om hier over na te denken.
Jan vd leest : Waarom wordt veld 4 niet gebruikt tijdens trainingen?
➢ Bestuur: Op dit moment zit er geen bodemleven in het grasveld, negatief advies om er op te
trainen, want dan lopen we het kapot.
▪ Maand geleden verzoek ingediend voor een nieuw kunstgrasveld. Verwachting dat we in
2021 aan de beurt zijn.
Ruud Pigmans: hij benoemt dat de ALV de voorzitter moeten kiezen. In de statuten staat vermeld dat
het bestuur een kandidaat naar voren moet schuiven en dat de ALV toestemming zou moeten geven.
➢ Pascal van Druten: Het bestuur vraagt aan de ALV om toestemming om Gé Wagemakers tot
voorzitter te benoemen. ALV stemt hierin toe.
Ruud Pigmans: het bestuur zou zich warm moeten maken voor een secretaris. Het duurt lang voordat
notulen verschijnen.
Ruud Pigmans: Vorig jaar hebben we gesproken over een extra kunstgrasveld en extra kleedlokalen.
Is hier budget voor en wordt hier rekening mee gehouden?
Ruud Pigmans: Ik wil graag aandacht vragen voor een een vaste datum voor de vrijwilligersavond in
maart.
Ruud Pigmans: Wat komt er wel en niet op de website ivm privacy?
➢ Bestuur: Margriet moet voldoen aan een AVG en we zijn bezig met een club om hier ons
goed tegen in te dekken. In de voetbalclub gaat dat ook ver. We zijn hier volop mee bezig om
dit zo helder mogelijk te communiceren. Dit is niet zomaar geregeld, we proberen regelmatig
hierover te communiceren.
Ruud Pigmans: Wat is de status van Maikel Boeijen?
➢ Bestuur: Afgelopen bestuursvergadering is in overleg met Maikel besloten dat we een
invulling in het bestuur nog moeten onderzoeken. Tot op heden is die er nog niet, dus is hij
nog niet verkiesbaar tot bestuurslid. Dat neemt niet weg dat hij wellicht bij de volgende ALV
gekozen wordt, maar niet op dit moment.
Ruud Pigmans: Ik mis in de agenda dat er een mandaat gemaakt wordt voor uitbreiding van bestuur.
➢ Voorzitter bestuur geeft aan dat hier aan gewerkt wordt.
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Henry Reijnders: Ik had schriftelijk een vraag ingediend over de kader- en feestavond. Waarom is dit
elke keer anders?
➢ Bestuur: dit heeft verscheidene redenen:
1. Het zo optimaal mogelijk benutten van de kantine
2. Directe link met mogelijke aanvraag vergunningen. Er is gekeken naar de kaderavond om
die op een vrijdagavond (geen vergunning nodig) te plannen. Vrijdag voor carnaval zodat
er wellicht wat meer kantine opbrengsten op zou kunnen leveren.
3. Het lijkt makkelijk om dingen af te spreken, maar over het gehele seizoen komen er veel
dingen tussendoor.
4. Steeds meer teams nemen het initatief om iets te organiseren
5. Er komt een evenementen kalender dat aan het begin van het seizoen wordt
gepubliceerd.
Henry Reijnders: Vraag over AED. Dit zou door Jan Middel worden geregeld, maar hij hangt nog
binnen.
➢ Bestuur beaamt dat op dit punt nog geen actie is ondernomen. Voor het einde van het jaar
zal dit worden geregeld en wordt hij buiten gehangen.
Wendy Hommeles: Toelichting dat het bij het plannen van de evenementen ervoor te zorgen dat
men de vrijwilligers op tijd benaderd.
Benoeming ereleden en leden van verdiensten
Pascal van Druten neemt het woord. Hij geeft aan dat het lang geleden is dat er iemand tot erelid is
benoemt. Deze prestigieuze titel wordt nieuw leven ingeblazen. Het bestuur wil vandaag 5 leden van
verdiensten benoemen en 2 ereleden:
Leden van verdiensten:
1. Theo vd Heuvel
2. Jos Pigmans
3. Willie vd Heiden
4. Ruud Pigmans
5. Piet de Jongh
Pascal van Druten vertelt dat het bestuur vond dat 2 mensen nog extra in het zonnetje gezet
moesten worden. Zij hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd al vele jaren lang. Zij worden
benoemd tot erelid:
1. Leo Strik
2. Jo vd Heijden

Gé Wagemakers sluit de avond af als nieuwe voorzitter en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
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