
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van s.v. ROAC gehouden op donderdag 28 november 
2019 in de sportkantine gevestigd op het Hertogspark te Rijpwetering, aanvang 21.30 uur 

 
 

 

Aanwezig:  Joop Straathof, Jos Heemskerk, Carina Timmers, Wim v/d Berg, Rob v/d Hoorn 
(RHO)(voorzitter), Ronald de Jong, Angelique v/d Berg, Wout van Zeil, Bob Schakenbos, Rob de Haas 
en 66 overige leden 
 
Afwezig met kennisgeving: Arjo van Trigt, Angèle van der Hulst & Ton Bouwmeester 
 
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. 29 november 2018 

• De notulen van de ALV, die op 29 november 2018 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 2018-2019. Het wordt ongewijzigd vastgesteld.  

5. Jaarverslagen van de commissies 

• Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de jaarverslagen van de commissies over 
het seizoen 2018-2019. Deze worden ongewijzigd vastgesteld. RHO geeft 
wel weer aan dat het goed zou zijn om deze stukken te lezen, niet alleen 
om meer informatie te verkrijgen, danwel als dank aan de schrijvers. 

6. 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.  

• RHO stipt nog aan dat het resultaat in de begroting op zou moeten vallen, 
aangezien dit €25.000,- is. Dit is nodig om een buffer op te bouwen voor het 
vervangen van de velden en overige zaken. Het is geen luxe om zulke 
resultaten te hebben aan het eind van zo’n jaar, maar het is een absolute 
noodzaak. 

• 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 zal waarschijnlijk toetreden tot het bestuur, hierdoor kan 
hij geen plaats in de kascommissie bezetten. Hierdoor wordt voorgesteld 
dat Melanie Waasdorp de plaats van Bob Schakenbos inneemt. Marga van 
Zeil zal eerste reserve worden. Jocye Evers en Inge Gies Broesterhuizen 
zullen de commissie compleet maken. 

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 

• De contributies blijven gelijk. 
f. Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2018-2019 

• De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

7. Benoeming bestuursleden 
Aftredend volgens rooster zijn Jos Heemskerk, Joop Straathof & Rob de Haas. Jos en Joop zijn 
herkiesbaar.  
Het bestuur draagt Bob Schakenbos voor als secretaris 
 

• Jos en Joop worden herbenoemd. Rob wordt bedankt voor zijn inzet binnen 
het bestuur en voor de vereniging. Bob Schakenbos zal na deze vergadering 
de positie van secretaris vervullen.  
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8. Beleidsaangelegenheden 
a. Overdracht maatschappelijk vastgoed 

• De gemeente wil het vastgoed, voor zover deze van de gemeente zijn, 
overdragen aan de gebruiker. In het geval van ROAC gaat dit om de velden. 
De vereniging is in gesprek gegaan met de gemeente en daar komt een deal 
uit. ROAC zal de eerste vereniging in de gemeente zijn die een deal met de 
gemeente sluit.  

• De deal die op papier staat is: 
1. Dat ROAC €252.000 ontvangt. Dit geld is voor de vervanging en 

onderhoud van het kunstgras voor de komende jaren. ROAC gaat ook 
sparen voor de vervanging van het veld voor over 15 jaar.  

2. Dat ROAC niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van de situatie 
zoals die nu is. 

• Marga van Zeil vraagt of er ook andere verenigingen zijn die het op deze 
manier oplossen. RHO antwoord dat elke vereniging anders is, en dat daar 
ook andere problemen spelen. Bijvoorbeeld de velden van MMO zijn niet van 
de gemeente en bij DOSR en WVC spelen hele andere zaken. 

• Kees Toonen vraagt wat er met het geld gebeurt en hoe het zit met 
depositogaranties. RHO antwoordt dat we in gesprek zijn met de Rabobank, 
en dat we niet “nat” willen gaan. “Anders splitsen we de rekening” 
antwoord hij. 

• Arjan Disseldorp vraagt of er gekozen gaat worden voor een andere vulling 
i.p.v. rubber vanwege het milieu en de gezondheid. RHO antwoord dat dit 
nog niet besloten is, en dat dit afhankelijk is van wat de toekomst en 
techniek ons kan brengen.  

• Het bedrag is in de optiek van het bestuur voldoende om mee vooruit te 
komen. Hierin is door de gemeente rekening gehouden met de btw-
teruggave regelingen die op dit moment van toepassing zijn. De gemeente 
geeft aan dat zij deze aanvult op het moment dat die regelingen niet 
voldoende zijn. 

• Mocht de vereniging ten tijde van de renovatie van de velden niet 
voldoende liquide middelen hebben, dan zal een contributie verhoging ook 
niet de volledige oplossing zijn. Hierin zullen dan ook gelden moeten komen 
uit andere mogelijkheden. 

• Arjo van Trigt heeft vooraf gevraagd of de gemeente via de SBGB blijvend 
middelen beschikbaar stelt om de velden te onderhouden. Het antwoord 
hierop is “ja”. 

• De leden gaan akkoord, conform de uitgangspunten die zijn opgesomd, om 
het contract voor de overdracht te ondertekenen. 

b. Verduurzaming 

• Voor het verduurzamen van de vereniging is geld nodig. Zulke investeringen 
zullen zichzelf terug verdienen. Mocht het nodig zijn om voor deze 
investeringen een lening af te sluiten, dan wil het bestuur daar graag 
toestemming voor. Deze worden door de leden gegeven. 

• We zien als bestuur kleine scheurtjes in fundament (de vrijwilligers) van de 
vereniging. Het bestuur moet over deze situatie nadenken om de vereniging 
zodanig te ontwikkelen om over 5 of 10 jaar nog steeds de plek is om de 
juiste functie te vervullen. Het bestuur wil een beleid opstellen om hier de 
komende jaren mee vooruit te kunnen gaan. RHO geeft aan dat de leden 
persoonlijk benaderd zullen worden om zijn/haar bijdrage aan de 
vereniging te leveren. 

1. Joyce v/d Poel geeft aan dat zij vindt dat de hoogte van de bijdrage 
voor het afkopen van het vrijwilligerswerk te laag zou zijn. RHO 
geeft aan dat een afkoopsom niet de juiste oplossing zou zijn voor 
het bij elkaar zoeken van vrijwilligers. 

• Arjo van Trigt heeft vooraf gevraagd hoe het investerings- en 
financieringsplan eruit komt te zien.  
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1. Je zal deze investering in ongeveer 7 jaar terugverdienen aan de 
besparing op de energierekening. 

2. Op deze investering kan op dit moment de btw terug gevraagd 
worden. 

3. Op deze investering wordt op dit moment subsidie gegeven. 
 
9. Rondvraag 

a. Er wordt aangegeven dat er een zoon is die teleurgesteld is dat Sinterklaas dit jaar niet 
aankomt. WZ geeft aan dat het dit jaar tussen wal en schip is geraakt bij ROAC. En 
geeft hierbij aan dat het signaal duidelijk is en dat het volgende jaren anders geregeld 
gaat worden. 

b. Danny Semp geeft aan dat hij graag het grasveld terug wil i.p.v. het kunstgras. Ook 
geeft hij aan dat hij elke wedstrijd een doelpunt gaat maken. 

c. Cees v/d Star ziet in de weekbrief wel eens uitslagen die in de dubbele cijfers lopen. 
Hij vraagt zich af wie er hier nog plezier in beleeft. De jeugd wordt aan het begin van 
het seizoen ingedeeld op wat er verwacht wordt van de kwaliteit van een team. De 
KNVB geeft niet thuis om deze teams halverwege de competitie te verplaatsen. Dit 
gebeurt straks wel in de winterstop. 

d. RHO geeft aan dat er binnenkort een AED wordt aangeschaft welke in het materiaalhok 
komt te hangen, zodat er tijdens wedstrijden en trainingen altijd één beschikbaar is. De 
oproep is dan ook om ervoor te zorgen dat je als aanwezige op zo’n moment weet hoe 
zo’n apparaat werkt, en daarom bij één van de cursussen aan te sluiten die hier 
binnenkort gegeven gaan worden. 

e. RHO geeft aan dat de internetaansluiting van de vereniging soms te wensen over laat. 
De aansluiting kan op drukke momenten niet de capaciteit leveren die wordt gevraagd. 
Er wordt in de omgeving glasvezel aangelegd. ROAC kan hier om juridische redenen nog 
niet op meeliften. We zijn in gesprek om toch een aansluiting aan de glasvezelkabel te 
krijgen om zo meer capaciteit te krijgen op de internetaansluiting. 

 
10. 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. 

 
 


