Notulen Algemene Leden Vergadering RKSV Margriet 15-03-2021
Opening
De vergadering wordt door de waarnemend voorzitter Gerard van der Kroon geopend.
Iedereen welkom in deze digitale vorm van de Algemene Leden Vergadering 2020.
Oorspronkelijk gepland op 18 november 2020, maar uitgesteld tot vandaag.
Aangemeld 36 mensen digitaal
Afwezig met kennisgeving: Henry Reijnders en Hans de Jong.

Er wordt stilgestaan bij de overledenen;
Jan Koolen( ere lid Margriet), Marcel Kuipers( oud trainer Margriet) en Jo van Heeswijk (lid Margriet)

Jaarcijfers 2019-2020
Leo Strik geeft uitleg bij de cijfers van het seizoen 2019-2020. Diverse zaken worden toegelicht oa
COVID subsidies en de invloed van sluiting kantine en het park door de COVID maatregelen.
Vragen; geen vragen vanuit de leden
Verslag Kascontrolecommissie
Marc van der Heijden presenteert het verslag waarvan de kascontrole afgelopen november heeft
plaatsgevonden. De kascommissie bestaat uit Loek Wenting, Mari Hol en Marc van der Heijden.
Namens RKRV Margriet was in november Leo Strik destijds aanwezig.
We zien opbrengsten die we normaal niet zien namelijk de subsidies en door o.a. verkort seizoen een
andere kantine opbrengt. Voor het overige geen zaken die opmerkingen behoeven.
De administratie was voor het eerste jaar verzorgd door accountants kantoor van de Goor.
De kas commissie geeft advies aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen voor de
gepresenteerde cijfers voor het boekjaar 2019-2020.
Vragen; geen vragen vanuit de leden
Aanwezige leden kunnen stemmen. 100% stemmen voor. Er is formeel decharge gegeven door de
leden.

Verkiezing kascontrolecommissie
Loek Wenting, Marc van der Heijden en Mari Hol blijven dit uitvoeren. Dit is niet aan de orde
gekomen tijdens de digitale ALV maar achteraf wel gevraagd en akkoord.

Begroting 2020-2021
Leo Strik geeft toelichting op de begroting voor seizoen 2020-2021. De begroting is gemaakt
afgelopen oktober/november uitgaande van hervatting van de activiteiten in begin 2021.
Er is kritisch bekeken naar de begroting en gekeken waar bezuinigd zou kunnen worden. We zijn
dankbaar dat, ondanks de beperkingen van de COVID maatregelen, leden de contributie hebben
betaald.
Kosten die we dachten te maken en opbrengsten die we dachten te innen zijn door de COVID
maatregelen/ sluiting kantine niet gemaakt.
Wat betreft sponsorcommissie zien we afname aan inkomsten doordat bedrijven de facturen niet
konden/kunnen betalen. Met name de horeca bedrijven die bij Margriet reclame voeren.
Er zijn COVID subsidies binnen gekomen wat het verlies beperkt houdt.
Vragen; geen vragen vanuit de leden
Bestuursverkiezing
Kandidaat Jan van Leest -Bestuurslid en Piet de Jongh -Voorzitter
Er wordt digitaal gestemd door de aanwezige leden. Beide kandidaten met grote meerderheid
aangenomen
Het bestuur bestaat na verkiezing uit; Piet de Jongh voorzitter, Gerard van der Kroon, Pascal van
Druten, Ron de Vries, Jan van Leest en Danielle Welten
Rondvraag
Er zijn geen vragen voorafgaand aan de vergadering binnen gekomen bij het bestuur.
Ruud Pigmans;
Niels Bijlhout heeft deelgenomen, na aftreding afgelopen ALV ,aan bestuursvergaderingen tussen
maart en juni. Wat is zijn status nu?
Gerard van der Kroon legt uit dat Niels de intentie had verder de gaan in een bestuursfunctie maar
nadien heeft besloten te stoppen. Het is correct dat dit niet gecommuniceerd is in de notulen.
Wat is de status van de feestcommissie 75 jarig bestaan van Margriet? Piet de Jongh beantwoordt de
vraag dat we dit jubileum gaan vieren zo gauw het kan in vrijheid, in volle omvang zonder
beperkingen van de COVID maatregelen.
Ruud meld dat de datum van het jubileum wel vooraf gemeld moet worden aan de KNVB. Wij zullen
dit meenemen.

Piet de Jongh krijgt het woord en spreekt uit terug te zijn op het bekende nest als voorzitter. Hij
bedankt Gerard van der Kroon voor het werk als waarnemend voorzitter.

Daarnaast geeft Piet de Jongh aan welke taken hij al heeft opgenomen; Feestcommissie 75 jarig
bestaan Margriet. Daarnaast de aanleg 3e kunstgrasveld. Piet de Jongh informeert dat er een
verplichting komt per 1 juli 2021 dat bestuursleden
persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun verantwoordelijkheden (Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Wat we niet mogen vergeten is de nieuwe woonwijk tegenover Margriet, los van alle sportieve
ambities.
Ons doel nieuwe competitie zonder beperkingen!
Gerard sluit af en spreekt nog zijn dank uit aan Geert Jan Princen en Maurice Hommeles voor het
regelen van de techniek van de digitale ALV.

