
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van s.v. ROAC gehouden op donderdag 29 november 

2018 in de sportkantine gevestigd op het Hertogspark te Rijpwetering, aanvang 21.30 uur 

 
 

 

Aanwezig:  Joop Straathof, Jos Heemskerk, Carina Timmers, Wim v/d Berg, Meie Starre, Rob 
v/d Hoorn (RHO)(voorzitter), Ronald de Jong, Angelique v/d Berg, Wout van Zeil, Rob de Haas en 
75overige leden 
 
Afwezig met kennisgeving: Angèle v/d Hulst, Jelle Heemskerk, René Witteman, Gerda Elstgeest, 
Marielle Bollen, Chiel Hillebrand, Elsa v/d Meer, Cedric den Dekker, Floris Schoonderwoerd, 
Zephrey van Ruiten en Daisy van Wijngaarden 
 
1. Opening 

 Om 21.30 uur opent de voorzitter, Rob van der Hoorn, de vergadering en 
heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Mededelingen 

 De afmeldingen worden gepresenteerd 
3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2017 

 Er worden 3 punten uit de notulen extra aangehaald 
1. Het voorstel van de contributieverhoging 
2. De wijziging van de statuten 
3. Aanschaffen van registergoederen i.v.m. de overdracht van het 

eigenaarschap van de velden. 

 De notulen van de ALV, die op 30 november 2017 gehouden is, worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag van het bestuur 

 Er zijn geen opmerkingen m.b.t. het jaarverslag van het bestuur over het 
seizoen 2017-2018. Het wordt ongewijzigd vastgesteld.  

5. Jaarverslagen van de commissies 

 Arjo stelt de vraag hoe het zit met de continuïteit van de binnensport en 
handbal. RHO antwoordt dat het momenteel goed gaat en dat de 
ledenaantallen binnen deze sporten stijgt. 

 Alle jaarverslagen worden, met dank aan de auteurs, zonder op- en/of 
aanmerkingen vastgesteld. 

6. Beleidsaangelegenheden 
a. Duurzame exploitatie van de accommodatie 
b. Eigenaarschap van de accommodatie (velden) 

 RHO vertelt hoe het zit met de onderhandelingen over de overname van de 
buitenvelden. Het onderhoudsbijdrage van de gemeente blijft de komende 
30 jaar, zoals die was, via de SBGB gaan. De tienjaarlijkse vervanging van 
het kunstgras(ongeveer €150.000,-) zal voor kosten van s.v. ROAC komen.  

 Op 23 mei is met een aantal kaderleden bijeen gekomen en hierin is 
besproken hoe de komende jaren omgegaan moet worden met de rol binnen 
de gemeenschap. Hierin is vastgesteld dat ROAC een maatschappelijke rol 
moet vervullen. Daarnaast moeten er niet te veel sporten aangeboden gaan 
worden, maar moet dit selectief gebeuren.   

7. MAG2.0 

 Via de Maatschappelijke Agenda is subsidie te verkrijgen. Ondanks dat de 
agenda niet toegespitst is op sportverenigingen, moet ROAC daarin wel 
meedoen. Dit is met name bedoeld om de subsidie voor onderhoud van de 
velden te kunnen verantwoorden aan de samenleving. 

 Jan van der Poel vraagt hoe de jaren die al verstreken zijn voor het 
reserveren van middelen voor het vervangen van de kunstgrasvelden wordt 
opgevangen. RHO geeft aan dat dit door de gemeente aangevuld zou 
moeten worden. 

8. Financieel jaarverslag over boekjaar 2017-2018 en begroting voor boekjaar 2018-2019  
a. Toelichting m.b.t. financieel jaarverslag door de penningmeester 

 Carina geeft uitleg over de jaarrekening. Het afgelopen seizoen is financieel 
positief afgesloten. 

 Arjo van Trigt vraagt na of de WOZ-waarde in een jaar 3x zo hoog kan 
worden. RHO legt uit dat er in de voorgaande jaren waarschijnlijk wat mis is 
gegaan bij de gemeente, dus dat dit klopt. 
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 RHO legt uit dat de sporthal juridisch los staat van ROAC. Als de sporthal 
goed draait dan ontvangt de vereniging een creditnota van de sporthal. S.v. 
ROAC heeft er dus baat bij als de sporthal goed draait. 

 Het financiële jaarverslag en de toelichting worden vastgesteld. 
b. Verslag Kascommissie 

 Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten. Het verslag 
wat hierover geschreven is wordt goedgekeurd. 

c. Benoeming Kascommissie 

 Bob Schakenbos heeft zich bereidt gesteld om tot de kascommissie toe te 
treden. Dit wordt door de leden goedgekeurd. 

d. Besteding vrijwilligersbijdrage 

 De vereniging heeft veel liever dat men zich door activiteiten inzet dan dat 
men een vrijwilligersbijdrage in de vorm van geld levert. 

 De bijdrage zal aan het vrijwilligersfeest besteed worden. 
e. Vaststelling contributies 

 Na enige vragen over de hoogte van de contributies van de jeugdleden, en 
het uitblijven van een verschil tussen de selectie van de voetbal en de 
overige senioren wordt het voorstel goedgekeurd. 

 Er wordt een strippenkaart toegevoegd aan het assortiment, ook dit voorstel 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

f. Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2018-2019 

 De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 
9. Benoeming bestuursleden 
Aftredend volgens rooster zijn Wim v/d Berg, Rob v/d Hoorn & Meie Starre. Wim en Rob zijn 
herkiesbaar.  
Meie laat een positie in het bestuur open welke in de loop van het jaar ingevuld zal worden als de 
juiste kandidaat gevonden is. 
 
(Tegen)Kandidaten kunnen voorafgaand aan de ledenvergadering kandidaat gesteld worden door 
tenminste drie leden. 

 Rob en Wim worden herbenoemd. Meie wordt met groot applaus bedankt 
voor haar inzet binnen het bestuur en voor de vereniging. Het bestuur zal 
op zoek gaan naar de juiste persoon om de bestuursfunctie van Meie over te 
nemen. 

 
10. Rondvraag 

a. Daphne vraagt of de vrijwilligersbijdrage bijgehouden wordt. Hier wordt positief op 
gereageerd, hier wordt een lijst van bijgehouden en hierin wordt ook bijgehouden wie 
er bedankt heeft bij een aanbieding. 

b. Kees v/d Star geeft aan dat de sproei installatie een drama is. Het zou mooier zijn om 
hier een goed werkend systeem voor te hebben, maar hier moeten ook de financiële 
middelen voor zijn. 

11. Sluiting 
a. RHO sluit de vergadering om 22.20 uur door aan te geven dat de eerste consumptie op 

kosten van de vereniging besteld mag worden. 
 
 


