
Notulen van de algemene ledenvergadering van s.v. ROAC gehouden op donderdag 24 november 2016 in 
de sportkantine, gevestigd op het Hertogspark te Rijpwetering, aanvang 21.00 uur 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: de bestuursleden Wim van den Berg, Inge Gies Broesterhuizen, Rob van der Hoorn 

(voorzitter), Ronald de Jong, Joop Straathof, Carina Timmers (penningmeester) en 
Angèle van der Hulst (secretaris) en 63 leden 

 
Afwezig met kennisgeving: Annemieke van den Berg, Mariëlle Bollen, Nico Bouwmeester (bestuurslid), 

Patricia Damen, Roy van der Hulst, Jacqueline van der Meer, Sascha Meijer, Jan van der 
Poel, Lieke van Rijn en Ruud van der Star 

 
1. Opening 

De voorzitter, Rob van der Hoorn, heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Mededelingen 

De voorzitter heeft enkele korte mededelingen. Hij meldt, dat er presentielijsten liggen en 
verzoekt de aanwezigen deze te voorzien van naam en handtekening. 
 Vervolgens brengt de voorzitter onder de aandacht, dat er op 28 november (aanvang 20.00 uur) 
een informatieve avond georganiseerd wordt voor alle medewerkers achter de bar van het 
clubhuis, voor alle medewerkers, die velddiensten verrichten, voor bestuursleden en vrijwilligers 
van de sporthal en van s.v. ROAC en voor alle andere geïnteresseerden. Deze informatieve avond 
betreft ontruiming van het clubhuis en de sporthal en het verantwoord alcoholgebruik binnen onze 
vereniging. Onlangs is met gemeente Kaag en Braassem het convenant “Terugdringen verkoop 
alcoholhoudende dranken aan jongeren” getekend. De vereniging dient ervoor te zorgen, dat er 
geen alcohol wordt verstrekt aan jongeren < 18 jaar. Hierop zal gehandhaafd worden. 
 Tenslotte meldt de voorzitter m.b.t. agendapunt 7 (benoeming bestuursleden), dat Rob de 
Haas wordt voorgedragen voor het vervullen van de functie secretaris.  

 
3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2015 

De notulen van de algemene ledenvergadering, die op 26 november 2015 gehouden is, worden met 
dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen vraagt Arjo, hoe e.e.a. zit m.b.t. het opknappen van de velden. 
In de notulen staat, dat de velden waarschijnlijk in 2019 opgeknapt moeten worden. In het 
Financieel jaarverslag over boekjaar 2015-2016, waar ook de begroting voor boekjaar 2016-2017 
aan de orde komt, staat vermeld, dat verwacht wordt, dat het hoofdveld aan het einde van het 
seizoen 2016-2017 gerenoveerd zal gaan worden. De voorzitter meldt, dat het ernaar uitziet, dat 
de renovatie van het hoofdveld gelijktijdig met het veld van Woubrugge zal worden gedaan en aan 
het einde van dit seizoen zal gaan plaatsvinden. Momenteel worden de offertes afgewacht. Na 
renovatie duurt het ca. vier maanden, voordat het veld weer gebruikt kan worden. Zodra de 
planning voor renovatie bekend is en deze aan het einde van dit seizoen zal gaan plaatsvinden, zal 
er overleg zijn met alle betrokkenen. 

 
4. Jaarverslag van het bestuur 

Er zijn geen opmerkingen m.b.t. het jaarverslag van het bestuur over het seizoen 2015-2016. Het 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Jaarverslagen van de commissies 

Door de volgende commissies is een jaarverslag aangeleverd: Activiteiten, Biljart, Binnensporten, 
Communicatie, Handbal, Sponsoring en Voetbal. Ook door de coördinator van VGM (veiligheid, 
gezondheid en milieu), de opleidingscoördinator en de vrijwilligerscoördinator is een jaarverslag 
aangeleverd. De voorzitter brengt de diverse verslagen onder de aandacht. Na het lezen van deze 
verslagen krijgen leden een beter zicht op de diverse activiteiten binnen de vereniging. De 
voorzitter bedankt allen voor het aanleveren van deze verslagen, die voorts worden vastgesteld. 
 

6. Financieel jaarverslag over het boekjaar 2015-2016 en begroting voor boekjaar 2016-2017 
a. Toelichting m.b.t. financieel jaarverslag door de penningmeester 

De penningmeester doet aan de hand van een PowerPoint presentatie verslag van de jaarcijfers 
over het boekjaar 2015-2016. Het boekjaar 2015-2016 is afgesloten met een positief resultaat 
van ca. € 20.000,-. Door hogere inkomsten is het resultaat veel beter dan het vorige seizoen. 
Ten opzichte van het seizoen 2014-2015 nam het resultaat toe met ruim € 27.000,-. De 
opvallendste hogere inkomstenposten zijn: de contributies (doordat de contributieverhoging 
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over een geheel jaar erbij is gekomen), de acties en loterijen (door de opbrengst van de 
veiling) en de diverse baten (door de gift van het Stimuleringsfonds Rabobank).  

b. Verslag Kascommissie 
De kascontrole heeft op donderdag 31 oktober 2016 plaatsgevonden. Arjan Disseldorp meldt 
namens de Kascommissie, dat de administratie zorgvuldig, nauwkeurig en netjes is 
bijgehouden. De voorzitter bedankt de leden van de Kascommissie voor het uitvoeren van de 
kascontrole en de leden van de Commissie Financiën voor alle werkzaamheden, die het hele 
seizoen verricht zijn om de financiën op orde te krijgen en te houden. De vergadering 
dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. 

c. Benoeming Kascommissie 
De Kascommissie is momenteel als volgt samengesteld: Lisette Meijer, Arjan Disseldorp en 
William Elstgeest met als reservelid Floris Hupkes. Lisette Meijer is dit jaar aftredend. William 
Elstgeest is bereid toe te treden tot de commissie als lid. Inge Gies Broesterhuizen is 
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering gevraagd, of zij bereid is toe te treden als 
reservelid. Zij is daartoe bereid. De aanwezige leden stemmen in met deze voorgestelde 
benoemingen. 

d. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de balans en de staat van baten en lasten. De 
vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. 

e. Besteding ledenbijdrage 
Het bedrag aan ledenbijdragen over het seizoen 2015-2016 is € 1.375,-. Het bestuur stelt de 
leden voor dit bedrag te bestemmen voor de digitale voorziening in het clubgebouw en het 
geluid. De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel. 

f. Vaststelling contributies 
Recentelijk, per 1 januari 2015, is een contributieverhoging doorgevoerd. Gezien de huidige 
financiële situatie is het niet noodzakelijk opnieuw de contributies te verhogen. De voorzitter 
meldt, dat de contributies bij onze vereniging op een laag niveau zijn in vergelijking tot de 
contributies bij de omliggende verenigingen. 

g. Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2016-2017 
Voor het lopende seizoen is het bestuur uitgegaan van een begroting gebaseerd op consolidatie 
van de exploitatie. Er zijn enkele investeringen gepland voor het seizoen 2016-2017, t.w. 
diverse materialen voor de Commissies Binnensporten en Voetbal en digitale schermen voor het 
clubhuis. Zoals onder punt 3 al aan de orde is geweest, zal wellicht het hoofdveld aan het 
einde van dit seizoen gerenoveerd worden. De kosten voor het opknappen van de omgeving van 
het veld zullen voor rekening van de vereniging zijn. 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de begroting. De begroting wordt dan ook door 
de aanwezige leden goedgekeurd en vastgesteld. 

 
7. Benoeming bestuursleden 

Aftredend volgens rooster zijn Nico Bouwmeester, Angèle van der Hulst en Joop Straathof. Joop 
Straathof heeft zich herkiesbaar gesteld. Nico Bouwmeester en Angèle van der Hulst treden beiden 
volgens rooster af. Inge Gies Broesterhuizen treedt tussentijds af. Jos Heemskerk (namens 
Commissie Biljart), Meie Starre (namens Commissie Binnensporten) en Wout van Zeil (namens 
Commissie Activiteiten) hebben zich kandidaat gesteld. Rob de Haas heeft zich kandidaat gesteld 
voor de invulling van de functie van secretaris. De leden stemmen unaniem in met de diverse 
benoemingen. De aftredende bestuursleden worden hartelijk bedankt voor al hun inspanningen. 
Met name Inge en Angèle, die vanaf de aanvang van de fusieperiode binnen het bestuur actief zijn 
geweest, hebben voor de vereniging veel werk verzet. 

 
8. Leefbaarheidsconvenant – de rol van s.v. ROAC binnen de gemeenschap (voordracht van Floris 

Schoonderwoerd namens de Raad van Advies) 
Rob van der Hoorn en Floris Schoonderwoerd waren door de kerk benaderd en gevraagd om sponsors 
te werven voor de restauratiewerkzaamheden aan de kerk in Oud Ade. Naar aanleiding hiervan is het 
plan opgevat met de Raad van Advies breder te kijken naar wat er speelt binnen de gemeenschap. 
Wat is er afgelopen 25 jaar veranderd en wat verandert de komende jaren. Door wijzigingen in de 
maatschappelijke ontwikkeling (o.a. ontkerkelijking, vergrijzing, digitalisering, ander 
consumptiegedrag) moeten wellicht ook oude inzichten losgelaten worden. 

Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. De sterktes en zwaktes binnen Rijpwetering en Oud 
Ade zijn geïnventariseerd. Hier is een rode draad uitgehaald, waarvoor een dorpsagenda wordt 
opgesteld. De zeven belangrijkste punten worden vervat in een Leefbaarheidsconvenant. Hiermee 
gaat de Raad van Advies binnenkort naar de diverse besturen binnen de gemeenschap met het 
verzoek het convenant te ondertekenen. 
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9. Rondvraag 
- Sjaak van der Geest, oud-speler binnen onze vereniging, houdt een uitgebreid betoog om de 

overige leden en aanwezigen enthousiast te maken voor het aanmoedigen van ROAC1 tijdens de 
komende wedstrijden. Naar zijn idee laten de supporter te weinig van zich horen. Hij heeft de 
volgende yell bedacht: ROAC! ROAC! Aan de bak! Hopelijk resulteert de ondersteuning door de 
“twaalfde man” in meer overwinningen. 

- Ewout Verkerk vraagt, of er een bewustwordingscampagne gestart wordt voor de jeugd m.b.t. de 
negatieve gevolgen van roken. De voorzitter meldt, dat daar momenteel geen campagne voor 
gevoerd wordt, maar dat deze problematiek wel de aandacht heeft. 

- Gé van Hoorn meldt, dat er onlangs opnieuw door elftallen van bezoekende verenigingen kratten 
bier meegenomen zijn naar de kleedkamers. Hij brengt naar voren, dat er wellicht een brief naar 
de diverse verenigingen gestuurd kan worden, waarin de regels m.b.t. het alcoholgebruik binnen 
onze vereniging vermeld worden. De voorzitter meldt, dat het bestuur dit kan overwegen. 
Binnen onze vereniging wordt een verantwoord alcoholbeleid gevoerd. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en/of aanwezigheid en sluit om 22.25 uur de 
vergadering. 

  


