
Notulen Algemene Ledenvergadering RKSV Margriet 30 november 2015 

 
 

 
Opening 
Voorzitter Piet de Jongh heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
In Memoriam 

Er is een minuut stilte voor de overleden leden. 
Afgelopen jaar zijn de heer van Hoorn en  de heer van de Wouw overleden. 
 

Verslag Jeugdcommissie 
Ron de Vries presenteert namens de jeugdcommissie het jaarverslag. 

Er zijn veel veranderingen in de jeugdcommissie wat geresulteerd heeft in het 
feit dat Ron de Vries en Joop Wolters de commissie samen hebben gedraaid. 
Er wordt actief gezocht naar nieuwe leden voor de jeugdcommissie. 

 
Wat is er gebeurd:  

- Er is een sterke groei van jeugdleden, met name de meidenelftallen 
groeien. Er is een groei van 15%;  611 jeugdleden en 449 senioren/niet 

actieve leden. Op dit moment zijn er 47 jeugdteams, allemaal volledig 
bezet. 

- Er heeft een wisseling plaatsgevonden in de ledenadministratie. 

- Er zijn extra activiteiten georganiseerd. 
- Er is een structureel tekort aan coördinatoren, op dit moment alleen maar 

een F coördinator. 
- Er is veel gehouden aan normen en waarden, hierdoor zijn er meer 

incidenten gemeld. Door de KNVB worden onredelijke straffen opgelegd, 

waardoor er vaker beroep is aangetekend en de straffen uiteindelijk ook 
lager zijn uitgevallen. 

- Het trainingsschema maken kost veel tijd; de velden zijn in de avonduren 
voor 85% bezet waardoor er weinig ruimte is. 

- Er is een samenwerking met SEC van ROC voor de minichampionsleage. 

- Er is een samenwerking met winkelcentrum Ussen.  
- Er is een scheidsrechtercollectief opgezet. Hierdoor hebben alle 2de jaars 

B-spelers het spelregelcertificaat behaald (tegenwoordig verplicht). 
- Het project gezonde kantine is geïntroduceerd. 
- Er is een kledingcontract afgesloten met Princen Den Bosch. 

- Vanuit de Somalische gemeenschap is er een contactpersoon om zo de 
communicatie met deze gemeenschap te verbeteren. 

- De Zaterdagdienst functioneert goed. 
 
Wat gaat er nog gebeuren, willen we verbeteren: 

- Opleiding van de jeugd verbeteren om de groei van leden aan te kunnen. 
- Coördinatoren werven. 

- Jeugdcommissie versterken. 
- Aandacht aan recreatieve teams. 
- Wedstrijden door de weeks goed organiseren. 

- Versterken toernooien, meer toernooien bij Margriet. 
- Feestavond voor vrijwilligers, ook voor de vrijwilligers die minder goed 

bereikbaar zijn. 
- Betere doorstroom van recreatieve spelers naar de standaardteams. 



- Een nog betere samenwerking van commissies binnen Margriet. 

- Mogelijkheid onderzoeken voor G-team. 
 

 
Verslag Seniorencommissie 
Ruud Pigmans presenteert het jaarverslag van de Seniorencommissie. 

 
Jaarlijks terugkerend aan het begin van het seizoen is er de bijeenkomst voor 

seniorenleiders, trainers, aanvoerders, scheidsrechters, materiaal- en 
zondagsdienstmensen.  
Hierin worden de laatste nieuwtjes / wijzigingen van de KNVB gemeld aan de 

seniorenleiders.   
 

Margriet had ook dit seizoen 9 seniorenteams en 1 Damesteam: 
 
Hans Richters was dit jaar aangesteld als hoofdtrainer, Arian Meeuwsen trainer 

van het 2e.  
Ook dit jaar op sportief gebied een negatieve rol voor ons vlaggeschip. Menigeen 

liet zich zeer kritisch uit over de spelers van het 1e. Het bestuur kon op een 
gegeven moment niet meer anders dan de trainer op non actief stellen en Arian 

werd doorgeschoven als hoofdtrainer. Ofschoon menig “sterspeler” in de 
beslissende wedstrijden niet thuis gaf werd met hangen en wurgen klassebehoud 
bewerkstelligd.  

Wederom Margriet onwaardig en zijn er geen lessen getrokken (of in ieder geval 
te weinig) uit voorgaande situaties wat ons zorgen baart. 

 
Vaststellen Notulen 25-11-2014 
Pagina 4: 

- Henry Reijnders geeft aan dat zijn naam 3 keer verkeerd is geschreven 
 

- Bij rondvraag 2de vraag: vrijwilligersavond staat vast gepland in het derde  
weekend van november. Waarom is dat dit jaar niet gebeurd en is hiervan  
geen melding gemaakt? 

 
 Gezien de gerechtelijke procedure waarin Margriet zich op dat moment 

bevond leidde de omstandigheden ertoe om deze avond niet door te laten 
gaan. 
Deze avond zal volgend seizoen weer opgepakt worden. 

 
- De notulen worden nog steeds erg laat op de website geplaatst. Ook 

worden er nog 2 gemist: die van 12 januari en 9 juni. 
 

 Door omstandigheden, zoals het missen van een notulist(e) worden de 

notulen laat geplaatst. Door persoonlijke gesprekken, in de vergadering 
van de notulen die gemist worden, zijn deze notulen niet openbaar. 

 
De Notulen van 25-11-2015 worden goedgekeurd. 
 



Jaarrekening 2014 – 2015 

Riny presenteert de jaarrekening.  
Margriet is een gezonde vereniging. We blijven uit de rode cijfers, er is een 

redelijk eigen vermogen en voldoende liquide middelen. Het wensenlijstje van 
vorig jaar is nagenoeg afgerond binnen het budget wat er voor was uitgetrokken. 
Riny geeft het advies mee: blijf helderheid geven, houdt functiescheidingen 

binnen de posten en zo is er een controle systeem.  
Verder wenst hij Margriet succes en een gezonde toekomst. 

 
Vraag:  

- Margriet zou ruimte gaan verhuren aan derde gaat dit nog gebeuren of is 

dit van de baan? 
Hierover zijn er gesprekken en wordt dit in overleg met gemeente gedaan. Dit 

om iedere stap juridisch af te dekken en niet meer in een procedure te 
belanden. Alles moet  legaal gebeuren. Een derde partij hoeft niet voetbal 
gerelateerd te zijn. 

 
 

Verslag Kascommissie 
De administratieve organisatie is verbeterd. Voor de kantine is een kassasysteem 

aangeschaft waardoor er beter zicht is op de kasstroom van de kantine. 
Alle stukken waren op orde. Één minpuntje: niet alle declaraties blijken door een 
bevoegd persoon te zijn afgetekend; zorg dat te allen tijde wel gebeurd. 

 
De kascommissie adviseert om de jaarstukken goed te keuren en het bestuur 

decharge te verlenen. 
 
Na stemming worden de jaarstukken goedgekeurd en wordt aan het bestuur 

decharge verleend.  
 

Verkiezing kascommissie 
De kascommissie wordt herkozen. 
 

Begroting 2015 – 2016 
Leo Strik presenteert de begroting. 

Er is minder begroot op de post voor de technische commissie met betrekking tot 
de trainers. Dit kan om dat er contracten lopen die vast staan en er trainers zijn 
die overgegaan zijn naar de vrijwilligersvergoeding.  

De presentatiegids is niet begroot. De vraag is of deze nog wel uitgegeven gaat 
worden: de kosten zijn namelijk groter dan de baten. 

 
Na stemming wordt de begroting goedgekeurd. 
 

Toelichting ontwikkeling amateurvoetbal Oss 
Er is een commissie ingesteld om de bezuiniging (2,5 ton) te realiseren. Piet is 

hierin de enige bestuurder. 
Het samengaan van 2 verenigingen levert 50.000 euro bezuiniging op, het 
afstaan van een veld 8.000 euro. 

 
SV TOP en de gemeente zijn in gesprek over de invulling van de velden op de 

Talentencampus; hier is ruimte voor meerdere verenigingen. 
 



Er is 1 vereniging die heeft aangegeven niet mee te doen met de plannen. 

Het grootste probleem is dat iedere vereniging zijn eigen identiteit wil behouden. 
Hierdoor kan het zijn dat er in de toekomst 2 verenigingen met behoud van 

eigen naam gebruik gaan maken van 1 complex. 
 
Margriet is niet in gesprek met een andere vereniging. 

Aangezien er op dit moment al sprake is van een bezetting van de velden voor 
85% is er geen ruimte voor samenvoeging. 

 
Verkiezing bestuur en afscheid aftredende bestuursleden 
 

Aftredend en niet herkiesbaar: 
Riny en Ellen 

 
Aftredend en Herkiesbaar: Marc van Luik 
Kandidaten bestuursleden:  

Ron de Vries   Jeugdzaken 
Pascal van Druten  Technische Commissie 

Marijn Pook    Kantine zaken 
Niels Bijlhout  Accommodatie 

Eric Vrolijk   Penningmeester 
 
Na stemming zijn alle kandidaten toegetreden tot het bestuur 

 
 

Rondvraag 
 
Andre Pigmans 

- Kan er een rek komen onder de schuine kant bij ingang? 
- Kan er een duidelijk bord komen waar de ingang is? 

 Beide punten worden meegenomen en bekeken. 
 
Ruud Pigmans: 

- De geluidsinstallatie werkt niet naar behoren wordt daar iets aan gedaan? 
 Dit punt is onder de aandacht. 

 
Maurice Hommeles: 
- Het voetballen op veld 4 is vanwege het ontbreken van afrastering bijna niet te 

doen. Ballen rollen gewoon de sloot in. Dit is een aanfluiting tegenover 
tegenstanders. Kan hier gaas of doek komen? 

 De gemeente vond het niet nodig om hier afrastering te maken. Margriet 
zal moeten kijken hoe dit probleem op te lossen, de kosten zullen voor 
Margriet zijn. 

 
- Heeft bij de Rabobank Clubkas Campagne 20015 geprobeerd om aan te melden 

voor stemming op Margriet. Het blijkt dat Margriet zich niet heeft opgegeven. Dit 
kan veel geld opleveren en is een gemiste kans. Hoe komt het dat Margriet zich 
niet heeft aangemeld? 

 Dit is een fout van Margriet; zijn vergeten zich aan te melden voor deze 
actie. 

 
 



Jeroen van Scherpenzeel: 

- Op zaterdagen blijven de goaltjes die gebruikt worden bij F en E op de velden 
staan. Recreatieve teams vanaf D moeten deze dan zelf van veld halen, voor 

standaard teams wordt dit wel gedaan. Hoe zijn de afspraken hierover? 
 Het laatste F of E team dat speelt zou deze eraf moeten halen. Voor veel 

teams is het niet duidelijk dat zij het laatste team zijn.  

Geert Jan Princen voegt hier aan toe: Het beleid hieromtrent is niet duidelijk. 
Hierover moet betere communicatie komen. 

 
Jo de valk: 
- Het toezicht bij Margriet is waardeloos. Op dinsdag, woensdag en 

donderdagavond is er geen toezicht. In de beheerdersruimte dient altijd iemand 
aanwezig te zijn, maar deze is volgens hem altijd dicht! 

 Er wordt gezocht naar vrijwilligers die dit op zich willen nemen. Het vinden 
van mensen valt echter niet mee. 

 

Sluiting 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:11 


