
Notulen Algemene Ledenvergadering RKSV Margriet  28 november 2016 

 
 

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

Henry Reijnders heeft afgemeld wegens gezondheid redenen 
 

Afgelopen jaar stonden 3 items centraal 
Korrels kunstgrasveld 
Selectie (nu in rustiger vaarwater) 

Verbeterde relatie buurt: deze is een stuk verbeterd het gaat nog maar over 
enkele personen. 

 
Met betrekking tot bezuinigingen bij de Osse clubs: er zijn veel gesprekken 
geweest met de betreffende wethouder m.b.t. tot de toekomst. Er is nog veel 

onduidelijk. Terugkoppeling van zaken worden via de website gedaan. 
 

In Memoriam 
Er is een minuut stilte voor de overleden leden. 

Afgelopen jaar is de heer Gerard van Lier overleden. 
 
Verslag Jeugdcommissie 

Ron de Vries presenteert namens de jeugdcommissie het jaarverslag. 
Overzicht activiteiten: terugblik 

- Er zijn 2 nieuwe hoofdsponsors gerealiseerd: de Groene Engel en de 
Leesmap 

- Er is een tekort aan vrijwilligers voor de zaterdagdienst; ken je iemand die 

dit wel zou willen doen dan kunnen zij zich aanmelden bij Johan van de 
Boogaart 

- Intern is het nodig dat er aanwas komt aan scheidsrechters: op zich loopt 
het goed, maar er is een tekort 

- Vanaf de B junioren is er een spelregelbewijs nodig op 1 of 2 personen na 

heeft iedereen dit behaald. Met dank aan Jeroen Scherpenzeel 
- Er zijn weer diverse activiteiten georganiseerd. 

• Oefenwedstrijd in Juni(Marc van Hintumtoernooi) dit had een 
positief saldo 

• Girlscup, meiden toernooi. Opkomst was schaars, wordt dit jaar 

weer georganiseerd 
• Samenwerking met SEC is uitgebreid. Zij doen E en F trainingen, 

hieraan nemen 60-70 kinderen deel 
• De winterzaalcompetitie is weer van start 
• Sinterklaasmiddag: 150 kinderen 

• E kamp 130 kinderen 
• Kerstbomen verkoop gaat dit jaar niet door, hiervoor in de plaats 

wordt er gedacht aan een loop met jeugdteams voor een goed doel.  
• Op nieuwjaarsdag is er weer de nieuwjaarswedstrijd van de A jeugd 

tegen kader 

• Mini champions league loopt goed 
• Er is een f-jesdag en er komt een E F paasmiddag 

  
 



- We hebben 1083 leden waarvan 657 jeugdleden en 426 

seniorenleden(88meiden). Dit is een kleine groei van 8% 
Vraag: is het zinvol om beter naar de indeling van teams te kijken. Nu is het 

zo dat er teams worden samengesteld en zij terug getrokken worden. Kijk 
eerst of teams volledig bezet zijn zodat deze niet terug getrokken hoeven te 
worden en kinderen niet kunnen voetballen. 

• De insteek is dat alle kinderen kunnen voetballen, punt wordt 
meegenomen met indeling voor volgend seizoen. 

 
Voor het komend Seizoen staat op de planning: 

- Sylvesterloop 

- Toernooi voor Mini organiseren 
- Straatvoetbaldag op winkelcentrum Ussen organiseren 

- Girlcup 
- E kamp, F-jesdag, Paasmiddag, 
- Voorbereidingstoernooi 

 
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 8 seniorenteams en 1 Damesteam: 
 

Arian Meeuwsen was dit jaar aangesteld als hoofdtrainer, Mark Strik trainer van 
het 2e.  

Een betere prestatie dan de voorgaande jaren voor ons eerste team. Ofschoon 
het kampioenschap haalbaar leek kwamen we op het eind net iets te kort. In de 
nacompetitie ontbrak het aan het kleine beetje geluk om verder te kunnen 

komen. Maar een positief resultaat wat perspectief moet bieden voor het nieuwe 
seizoen. 

 
Margriet 2 werd met overmacht glansrijk kampioen. Een hele goede 
teamprestatie. 

 
Nieuw dit seizoen was de competitie O23. Samen met Erp, Berghem Sport, 

Udie’19, Blauw Geel’38 en Oss’20 streden de teams in een halve competitie 
tegen elkaar. Tijdens de evaluatie werd duidelijk dat deze competitie ook het 
komende jaar weer gespeeld wordt, aanvullend met HVCH en TOP. 

 
Dirk van Egtelen was verantwoordelijk voor de selectiekeepers. 

 
Er was dit jaar geen verkiezing vrijwilliger van het jaar 
 

De commissie bestond uit Ruud Pigmans en Theo van de Heuvel 
 

 
 



Vragen:  

Er worden zorgen geuit over de terugloop van senioren teams. Wat is de reden 
dat jongens na de jeugd stoppen. Is hier onderzoek naar gedaan 

 
Er wordt geen onderzoek ingesteld. 
Veel A en B jeugd stoppen met voetballen omdat er geen perspectief is in 

voetbalcarrière en of komen in vriendenteams terecht. Daarnaast kiezen zij voor 
studie en werk waardoor zij stoppen. 

 
Doelstelling is het uitbreiden van seniorenteams 
Dit doormiddel van meer vriendenteams toe te laten. 

Het opgezette All Stars team is ook een toevoeging. 
Suggesties/ideeën zijn welkom, de terugloop is onder de aandacht. 

 
Vaststellen Notulen 30-11-2015 
Pagina 2:  

- Vrijwilligersavond is in maart en feestavond in November 
Waarom is er geen feestavond geweest: We hebben ons te houden aan 

maximale evenementen. De feestavond van de vriendenkring en van de 
eventuele feestavond lagen te dicht bij elkaar, er is gekozen om de feestavond 

van de vriendenkring door te laten gaan. 
 
- De Notulen van de bestuursvergadering zijn nog steeds erg laat.  

Er is nog geen secretaris die dit kan ondervangen 
 

-Punten rondvraag zijn deze afgehandeld 
Daar waar dit nodig is zijn de punten afgehandeld 
 

De Notulen van 30-11-2015 worden goedgekeurd. 
 

Jaarrekening 2015 – 2016 
De stukken voor de jaarrekening waren op te vragen bij Leo Strik 
 

Eric Vrolijk Presenteert de jaarrekening. 
De positieve tendens zet zich voort. 

De Duurzame Activa zijn gelijk gebleven 
De vlottende activa zijn gestegen 
Liquide middelen zijn gedaald 

Eigen vermogen is gestegen 
Schuld € 80.000 

 
Er wordt een compliment gegeven voor het resultaat 
 

Vragen: 
- Waarin zit het verschil van 3000 euro bij TC 

• Loonkosten voor trainers zijn lager, omdat er trainers zijn die dit doen 
voor de vrijwilligers bijdragen. 

o opmerking trainers zijn belangrijk, waarom hierop bezuinigen 

daar kun je beter iets meer aan uitgeven 
 

- kan eigendom gebouw niet overgedragen worden 



• Er loopt een overeenkomst na 10 jaar kan het gebouw in eigendom 

komen. 
 

Verslag Kascommissie 
De administratie ziet er verzorgd uit, alle bescheiden waren aanwezig. 
Administratieve vastleggingen sluiten aan bij de jaarstukken. Er zijn processen 

opgesteld voor administratieve organisatie, hierdoor is de interne controle juist 
en betrouwbaar. 

Advies:  
- Niet alle declaraties blijken door een bevoegd persoon te zijn afgetekend; 

zorg dat dit ten allen tijde wel gebeurd. Niet getekend, niet betalen 

- Laat boekhouding door verschillende personen bekijken dit zorg voor extra 
controle ( 4 ogenprincipe) 

- Procesbeschrijvingen 1 of 2 keer per jaar aanpassen/ updaten 
 
Er zijn geen twijfels over juistheid en volledigheid 

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

 
Na stemming worden de jaarstukken goedgekeurd en wordt aan het bestuur 

décharge verleend.  
 
Verkiezing kascommissie 

De kascommissie wordt herkozen. 
 

Begroting 2016 – 2017 
De stukken waren op te vragen bij Leo Strik. 
 

Leo Strik presenteert de begroting. 
Kosten huisvesting zit een stijging in. Dit is het resultaat van de verwachten 

kosten voor onderhoud, installaties gebouw, douche, verwarming, lift en alle 
technische installaties binnen. 
Afgelopen seizoen was er  nog geen onderhoud, deze kosten worden standaard 

de komende jaren 
 

Kosten Technische Commissie: kosten zijn lager door het feit dat trainers betaald 
worden vanuit vrijwilligersvergoeding. Trainers hebben zelf akkoord gegeven 
hiervoor. 

Er ontstaat een discussie, er moet meer aan trainers geïnvesteerd worden. TC 
neemt dit mee naar volgende vergadering. 

 
Contributie: er is overgegaan naar een andere manier voor het innen van 
contributie( club collect). Voor elk lid moet er per run een bedrag van € 1,21 

betaald worden; ook de storneringskosten komen de eerste keer voor de 
vereniging. Dit brengt extra kosten met zich mee en drukt op de opbrengst van 

de contributie 
 
Rabobank actie; opbrengst € 730, valt tegen. Hier is nog een slag in te slaan 

door er meer bekendheid aan te geven. 
 

Grote clubactie: ondanks de extra prijzen die er te winnen zijn is er een 
terugloop. De animo van trainers/leiders is erg laag. 



Overige kosten: ecotaks is afgeschaft 

 
Na stemming wordt de begroting goedgekeurd. 

 
Toelichting ontwikkeling amateurvoetbal Oss 
Er moet 2 ton bezuinigd worden door alle binnen de gemeente. 

De werkgroep had het mandaat van alle clubs. Mandaat had echter geen inhoud. 
Clubs nemen hun eigen conclusies. Pogingen tot fusie hebben niet het gewenste 

resultaat opgeleverd. Er heeft 1 fusie plaats gevonden Ravenstein en SDDL. 
Er is vooralsnog geen enkele verandering. Alleen het veld Ruwaard en 
Schadewijk lever € 9000 op. Dorpskernen willen geen veld afstaan. 1 januari 

2017 wordt dan ook niet gehaald. 
Hoe de bezuinigingen te bewerkstellig is niet duidelijk. De gemeente zal de regie 

overnemen en knopen doorhakken. Dit zal financiële consequenties hebben voor 
de verenigingen. In de begroting is al rekening gehouden met hogere kosten. 
 

Toelichting stand van zaken rubbergranulaat korrels kunstgras 
Via de website wordt je op de hoogte gehouden. de 4 grote Osse verenigingen 

(Oss’20, Margriet, Berghem Sport en Top) hebben besloten om 1 woordvoerder 
aan te stellen. Frans Boom(Top) is de woordvoerder voor alle mediacontacten. 

De gemeente heeft ook een onderzoek ingesteld. Er wordt verwacht dat eind 
december bekend is of de korrels schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Tot er duidelijkheid is wordt er vastgehouden aan het intern beleid. 

Het is een publieke discussie, Normen zijn niet eenduidig. Er is vanuit de 
vereniging heel veel zorg en we proberen transparant te zijn. bij vragen is een 

gesprek altijd mogelijk. 
Vragen: 

- vrijvoetballen is niet meer toegestaan wie houd hier toezicht op:  

• Dit blijft een lastig probleem 
- Het pannaveltje mag niet meer gebruikt worden wat is hier de reden voor. 

• Er werd niet alleen op gevoetbald maar ook op gespeeld, kinderen 
liggen/zitten op het veld wat meer risico’s met zich meebrengt. 

o Opmerking kan dit op site gezet worden 

 
 

Verkiezing bestuur en afscheid aftredende bestuursleden 
 
Martijn bestuurslid kantine zaken heeft vanwege privé omstandigheden besloten 

om zijn deelname als bestuurslid op te zeggen. 
 

Aftredend en Herkiesbaar: Piet de Jongh en Jo van der Heijden 
 
Na stemming zijn de kandidaten herkozen. 

 
 

Rondvraag 
- Er is een negatieve tendens m.b.t. vrijwilligers, er is een tekort aan 

mensen 

• Dit is onder de aandacht 
o Opmerking: zet dit  niet alleen op de site, daar reageert niemand op 

een persoonlijke benadering werkt beter 
 



 

- Er blijkt een verkiezing clubheld te zijn geweest. Door persoonlijk initiatief 
zijn er meerder Margrietleden aangemeld. Door hier als vereniging 

aandacht aan te besteden en te communiceren was er misschien wel meer 
uit te halen 

- in notulen jan 2015 staat vraag om club tenue te herstellen 

• Tenue blijft geel zwart 
- Er zijn weinig leden van verdiensten, er zijn genoeg leden die hiervoor in 

aanmerking komen. Wordt hier naar gekeken. 
• Punt wordt meegenomen 

- Er heeft een bestuurlid opgezegd, dit had eerder bekend gemaakt mogen 

worden. Ook vervanging kan tussentijds geregeld worden, bespreken kan 
dan altijd nog in volgende ledenvergadering 

 
 
Sluiting 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:04 


