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Notulen Algemene Ledenvergadering RKSV Margriet 

maandag 22 oktober 2012 
aanvang 19.30 uur 
locatie: kantine Margriet 
 
notulist: Ellen van den Bosch 
 
1. Opening:  
De voorzitter Piet de Jongh opent de algemene ledenvergadering. 
 
2. Mededelingen:  
 
Ter nagedachtenis aan de leden die het afgelopen seizoen overleden zijn, volgt er 
een minuut stilte. Dit is voor Cor Kras sr, Tjeu Strik, Jan van de Haterd, Gerrit van de 
Leest en Jan Vos.  
 
De vz geeft aan dat het een bijzonder jaar is ivm een aftredend lid nl. Cor Hoeks, de 
penningmeester en een 5-tal aftredende en herkiesbare bestuursleden. Daarnaast 
zijn er ook 2 nieuwe aankomende bestuursleden waarover vanavond gestemd moet 
worden. Daarnaast is het een bijzonder seizoensjaar omdat er begonnen gaat 
worden met de bouw van het nieuwe complex.  
 
De vz geeft aan dat er zich 4 mensen hebben afgemeld voor deze algemene 
ledenvergadering, waarvan akte.  
 
3. Vaststelling verslag 28 november 2011 
 
Na enkele aanmerkingen wordt het verslag van de ALV vastgesteld.  
 
4. Verslag penningmeester Cor Hoeks in samenspraak met Leo Strik.  
Er wordt middels de beamer verslag gedaan van de balans en verantwoording  
gegeven over de financiële situatie rondom RKSV Margriet. Er wordt uitleg gegeven 
over de debet- en de creditzijde van de balans en daarna komt de resultaatrekening 
aan de orde. Belangrijke trends zijn zichtbaat: minder sponsorgelden en enkele 
dubieuze debiteuren, minder inkomsten in de kantine. Daarnaast zijn er enkele forse 
strafzaken geweest die ook op de club drukten (B1 en M8) Tevens zijn door de 
verdergaande digitalisering de kosten van het verbruik van inktcartridges gestegen.  
 
 
5. Verslag van de Kascontrolecommissie 



     
 

 

Jaap van de Coevering is voorzitter van deze commissie en doet verslag. De 
aanbevelingen voor seizoen 2012-2013 zijn:  
* het geheel maakt een uiterst verzorgde indruk mn de belastingcontrole  
* voor de vrijwilligers achter de bar en de bardiensten is het advies om deze mensen 

zelf een controle van het begin- en het eindsaldo te laten doen. 
* zorgwekkend en teleurstellend zijn de oninbare debiteuren 
* complimenten aan de penningmeester en de financieel adviseur. 
 
6. Verkiezing kascontrolecommissie 
alle leden van de kascontrolecommissie zijn aftredend en herkiesbaar. Dit zijn Loek 
Wenting, Jaap van de Coevering en Marc van der Heijden. Er hebben zich geen 
nieuwe kandidaten aangediend en de huidige kascommissie wordt hierdoor opnieuw 
gekozen.  
 
7. Vaststellen begroting 2012-2013 
Na toelichting van Leo Strik wordt de begroting van 2013-2014 vastgesteld.  
 
Hierna is een pauze van 15 minuten 
 
8. Obligatielening nieuwbouw door Mari Hol 
De doelstelling van RKSV Margriet is om 500.000,= zelf te investeren  in de 
clubgebouwen. dat betekent een extra jaarlast van 30.000,- Dit geld zal nodig zijn 
begin 2013-2014 en het streefbedrag is 50.000,= Of dit renteloos over achtergesteld 
obligaties gaan worden is nog niet helemaal helder, dit ligt ook aan de fiscale 
regelgeving voor 2013. Er is een obligatiecommissie in het leven  geroepen en daarin 
hebben zitting Marc van Luijk, Hennie van de Wal, Leo Strik, Mari Hol, Joep Derksen 
en Geert-jan Princen. het komend jaar wordt alles in het werk gesteld om eea 
administratief goed te verzorgen. Er zullen obligatiecoupures zijn van 50,= 100,= 
250,= en 500,= . 
De voorzitter dankt de commissie.  
 
9. Voortgang accommodatie 
Hennie van de Wal geeft toelichting over de situatie rondom de accommodatie.  De 
omgevingsvergunning is in vergaande fase van afhandeling bij de Gemeente Oss. de 
planning is dat er 1-1-2013 gestart kan worden met het sportpark. Wat lastig kan zijn 
is de bezwaarperiode.  
Wedstrijdsecretaris Ruud Pigmans heeft een planning ontvangen en gedurende de 
verbouwingsperiode zal het een lastige situatie worden ivm douchen en of er 
voldoende veldruimte is. Vanuit de leden is een coulante houding belangrijk en 
gewenst. Het zal een jaar vervelend en onhandig zijn, maar daarna zullen we een 
mooie nieuwe accommodatie hebben en weer prettig kunnen trainen en voetballen.  
 
10 . Verkiezing bestuursleden en aftreden 
 
Er zijn twee nieuwe bestuursleden: Anton van Haren en Riny van Hintum. Zij stellen 
zich persoonlijk aan de vergadering voor.  
 
 
Cor Hoeks, aftredend penningmeester, gaat genieten van zijn vervroegd pensioen en 
wordt officieel bedankt door de voorzitter voor alle jaren consciëntieus 
penningmeesterschap met een bos bloemen en een attentie.  
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Ten behoeve van de integriteit wordt middels stembiljetten schriftelijk gestemd over 
de aftredend en herkiesbare bestuursleden en de nieuw toetredende bestuursleden. 
Er zijn 34 stemmen uit te brengen.  
Met meerderheid van stemmen zijn alle bestuursleden aangenomen. 
 
De voorzitter vraag hierna Riny van Hintum en Anton van Haren officieel aan de 
bestuurstafel plaats te nemen.  
 
Nog enkele mededelingen van de voorzitter: 
* VZ bedankt Ruud Pigmans en Leo strik voor de verslagen van de jeugd- en 

seniorencommissie 
*  VZ geeft aan dat er 16 november een dienstenmarkt is tbv het nieuwe 

sportcomplex.  
* VZ bedankt Leeke en Willy van der Heijden voor het nette onderhoud aan het begin 

van het seizoen.  
 
12. Rondvraag 
 
Ruud Megens: waarom voert Margriet geen clubpas is? Margriet heeft een clubpas 
ingevoerd en deze ligt bij de drukker en zal over een paar weken worden verspreid 
onder de leden.  
Harrie de Looijer: de datum van deze ALV is niet op tijd bekend bij leden zonder 
digitale communicatie. Volgende keer graag pamfletten uitdelen of afgeven bij leden 
mbt agenda. 
Ruud Pigmans: geeft aan dat mbt het rooster van aftredend en herkiesbaar en veel 
bestuursleden tegelijk aftredend zullen zijn. Dit wordt beaamd door de voorzitter en 
het bestuur.  
Daarnaast geeft Ruud aan dat de nieuwe penningmeester nog wel lid moet worden 
van RKSV Margriet, dit zal Riny van Hintum gelijk in gang zetten.  
 
Slotwoord:  
De VZ bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en goede inbreng tijdens 
deze ALV en nodigt iedereen uit om op 16 november aanwezig te zijn bij de 
dienstenmarkt. 


