
Notulen Algemene Ledenvergadering RKSV Margriet 4-11-2019 

Opening. 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend.  

Afwezig met kennisgeving: Ruud Libau en Herman Pansier. 

Er wordt stil gestaan bij de overledenen: 

Jo de Valk, John Tjassens Keizer, Giel van de Haterd, Theo Zeegers, Brian den Brok, Peter van de 

Haterd en Wim van de Meer. 

De voorzitter Ge Wagemakers staat stil bij de actualiteit van de afgelopen weken. We zijn in het 

nieuws geweest over de problemen in de buurt betreft straatroof en mishandeling. Wij vonden 

vanuit het bestuur het nodig hier aandacht aan te besteden en te adviseren in groepen naar Margriet 

en naar huis toe te fietsen. De voorzitter wordt op de hoogte gehouden door de gemeente en politie 

vorderingen het onderzoek. Het bestuur van Margriet is heel attent dat er hier op een goede manier 

mee om wordt gegaan. 

Vanuit leden; wordt geattendeerd dat er 2 nieuwe mensen aan bestuurstafel zitten die nog niet 

gekozen zijn en dat Gerard van der Kroon gemist wordt op de agenda als herkiesbaar. 

Verslag jeugdcommissie  

Ron de Vries presenteert het verslag jeugdcommissie. 

Samenvatting met de hoofdpunten: 

• Jeugdafdeling Margriet is aantrekkelijk voor nieuwe leden 

• Contributieverhoging geen uitstroom teweeg gebracht 

• Instroom leden met buitenlandse achtergrond 

• Veel vrijwilligers maar blijft een uitdaging 

• Jeugdafdeling groeit in tegenstelling tot andere clubs in Oss 

• Meiden afdeling wordt steeds groter 

Terugblik 2018/2019: 

• Voor de B-spelers is een cursus spelregelbewijs georganiseerd die de spelers met een goed 

gevolg hebben afgelegd 

• Naast de regulieren competitie zijn er diverse oefenwedstrijden georganiseerd 

• In Juni is voor de zesde keer het Marc van Hintum toernooi georganiseerd 

• Eind mei is de eerst Oss Talenten Cup georganiseerd 

• Samenwerking met het SEC, ROC en SDV voor de invulling van de trainingen voor de Jo8 t/m 

Jo11 en mini’s op woensdagmiddag 

• Alle pupillenteams hebben deelgenomen aan de winterzaalcompetities van de KNVB 

• Eind november de traditionele Sinterklaas-en zwarte Pietmiddag voor de J08,-9 en de mini’s 

georganiseerd 

• 1 januari de traditionele nieuwjaar wedstrijd van de vrijwilligers van de jeugdafdeling tegen 

de RKSV Margriet Jo19-1 gespeeld 

• Diverse kantine activiteiten  bij afgelastingen in de vorm van spellen 

• Voor Jo10 t/m Jo12 werd een E-kamp georganiseerd ( circa 120 deelnemers) 



• RKSV Margriet heeft elk team een bedrag beschikbaar gesteld voor een eindeseizoen 

activiteit 

• Wekelijks wordt er op zaterdagochtend, voor de kinderen vanaf 4 jaar, de mini champions-

league georganiseerd. Daarnaast wordt er met behulp van stagiaires van de ROC op 

woensdag de training voor de groep verzorgd. 

Ontwikkeling aantal jeugdleden: 

Afgelopen oktober 2019 kent Margriet 1067 leden waarvan 621 spelende jeugdleden en 446 

spelende seniorenleden en vrijwilligersleden. 

Er wordt een vergelijk gemaakt met het afgelopen 6 jaar. Tot 2016 een groei meer en minder. In 

2017 0% groei en in 2018 een krimp van 10%. We zien dit jaar 2019 weer een groei ontstaan van 5% 

met name de meiden voetbal is in stijgende lijn. 

Ontwikkeling aantal jeugd teams/leden: 

Margriet is vergelijking met andere voetbalverenigingen bijvoorbeeld Top en Oss’20 erg intrek als 

vereniging en sterk. 

Seizoen 2019/2020: 

• Alle activiteiten, van het afgelopen seizoen zullen ook in het huidig seizoen worden 

gecontinueerd. Daarnaast zullen de volgende activiteiten worden toegevoegd; FIFA toernooi 

tijdens de winterstop. 

Conclusie: 

We zijn als Margriet een aantrekkelijke vereniging voor de jeugd maar blijft een uitdaging om 

voldoende leden en vrijwilligers te werven. 

Vanuit leden:  

• Geruchten alcohol gebruik onder de 18 jaar. Bestuur handhaaft alcohol verbod onder de 18 

jaar. 

• Winterstop FIFA toernooi ; kan half januari zijn; we sluiten daadwerkelijk 3 weken in de 

winterstop 

• Zaterdagdienst blijft een uitdaging in bezetting 

• We kennen geen wachtlijst. We plaatsen wel de kinderen in een team totdat er een nieuw 

team samengesteld kan worden. In de oudere jeugd blijft dit wel een probleem omdat teams 

vol zitten.  We zullen er alles aan doen nieuwe leden en bestaande leden te plaatsen in en 

bestaand voetbalteam.  

• We zijn een vereniging en dat betekend dat de teams zichzelf moeten verzorgen in de vorm 

dat men zelf voor trainers moeten zorgen. 

• Wie bepaald in de  selectie teams wie er trainer(s) word(en)? De technische commissie gaat 

hierover. Betekent wel geen ouders als trainers maar soms ontkom je er niet aan. 

• We krijgen meer leden en hebben minder voorzieningen. Het kunstgrasveld ontbreekt. Daar 

zijn we over in gesprek met de gemeente. Gebrek aan kleedkamers; vergt creativiteit om 

naar oplossingen te gaan zoeken. Wat we wel zien is dat teams kleiner zijn geworden 

waardoor er meer teams zijn en de kleedkamers met minder kinderen bezet worden. We 

zullen creatief moeten zijn. 

 



Verslag seniorencommissie 

Ruud Pigmans presenteert het verslag van de seniorencommissie 

Onderstaande punten worden door de seniorencommissie besproken 

• Strafzaken, innen van boetes 

• Aantal seniorenteams 

• Overgang junioren naar senioren 

• Scheidsrechters seniorenteams 

• Technische commissie 

• Competitie 023 

• Communicatie 

De Technische commissie heeft een jarenplan opgesteld om de selectie op een hoger niveau te laten 

spelen. Door de tegenvallende prestaties valt het op dat alleen de verantwoordelijke trainers geen 

contractverlenging krijgen. Graag zouden wij zien dat ook de Technische commissie de hand in eigen 

boezem steekt en gepaste maatregelen treft. 

Dit seizoen ook weer de competitie O23. Dat was het afgelopen seizoen. Dit seizoen is er geen O23 

competitie. Samen met OSS’20 , HVCH en EVVC streden de teams in ene halve competitie tegen 

elkaar. Animo voor deze competitie loopt terug. 

Jaarlijks aan het begin van het seizoen (29-8-2018) is er de bijeenkomst voor seniorenleiders, 

trainers, aanvoerders, scheidsrechters, materiaal en zondagdienstenmensen. Hierin worden de 

laatste nieuwtjes /wijzingen van de KNVB gemeld aan seniorenleiders. Ook daar is een dalende 

tendens zichtbaar. Een aantal teams komt niet opdagen zonder zich af te melden. 

 Margriet had dit seizoen 8 senioren teams en 1 Dames team. 

Trainersstaf: Mark Strik hoofdtrainer, Boy Hoefnagels trainer van het 2e.Dirk van Egtelen was 

verantwoordelijk voor de selectie keepers. 

Vrijwilliger van het jaar: Gerard van de Berg 

Seniorencommissie bestond uit: Ruud Pigmans en Theo van de Heuvel 

Vanuit leden; 

• Door de tegenvallende prestaties valt het op dat alleen de verantwoordelijke trainers geen 

contractverlenging krijgen. Graag zouden wij zien dat ook de Technische commissie de hand 

in eigen boezem steekt en gepaste maatregelen treft. Gerard van de Kroon vraagt wat 

hiermee bedoelt wordt? Margriet is heel zorgvuldig omgegaan met het feit dat we afgelopen 

jaar een trainer hadden die verlenging had gekregen waarmee we ons aan de afspraken 

hebben gehouden. Ondanks het feit dat hij het eerste seizoen degradeerde. En daarna de 

wereld prestatie leverde om net niet te degraderen. Dus het bestuur geeft niemand “de zak”. 

Opvallend dat trainers 1 a 2 jaar blijven. Er is een meerjaren plan dat de technische 

commissie uitschrijft. Zou wenselijk zijn hier kritisch naar te kijken. 

• Zaterdag is er weinig ruimte voor senioren teams. Kunnen we hier wat aan gaan doen? 

Kunnen we de zondag wat aantrekkelijker maken voor seniorenteams?  

• Er wordt gedacht aan het samenstellen van een werkgroep om dit verder uit te werken 

• Hoe verloopt de communicatie in de senioren afdeling? Via whats app groepen informatie 

verstrekken werkt beter dan onze website lezen van onze vereniging. 



• Zaterdagmorgen is het erg druk. Kunnen we de wedstrijden niet uit elkaar trekken, 

bezettingen verdelen? 

• De overgang van jeugd naar senioren teams ,hoe gaan we dit beter organiseren? Het gat van 

JO19 naar senioren kleiner maken 

 

Vaststellen notulen 19-11-2018 

• Bestuur draagt mensen voor en dit komt terug in de leden vergadering. Er wordt het bestuur 

aangegeven zich te houden aan de gemaakte afspraken. 

• Ge Wagemakers en Niels Bijlhout zijn met de gemeente in gesprek over kunstgrasvelden en 

toekomst oa kleedkamers. Het bestuur gaat een schrijven aanleveren met een 

onderbouwing/visie toekomst Margriet. Tevens wordt er een gesprek aangegaan met de 

KNVB over de normen waaraan Margriet moet voldoen. Ook wordt het SAP geïnformeerd en 

betrokken. 

• We werken met een evenementen kalender en zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding 

• Het AVG volgen we goed dit ivm dat we 2 fotos op de website hadden staan waarbij 

auteursrechten geschonden waren. 

 

Jaarrekening 2018-2019 en Begroting 2019-2020 

Ge Wagemakers bedankt Leo Strik voor het vele werk wat hij voor onze club verricht. 

Leo Strik geeft uitleg bij de cijfers van het seizoen 2018-2019, ook ten opzichte van het budget 2018-

2019.Diverse zaken worden toegelicht en vragen worden beantwoord. 

Leo geeft een toelichting op de begroting voor het seizoen 2019-2020. 

Gezien de gestegen contributieopbrengsten ( door verhoging en door nieuwe leden) en de verwachte 

inkomsten van de kantine (door aanpassing van de tarieven per 01.01.2019) wordt een positief 

resultaat verwacht voor het nieuwe seizoen. 

Algemene situatie is dat Margriet een financieel gezonde vereniging is. 

 

Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrole commissie wordt uitgevoerd door Loek Wenting en Marc van der Heijden. Marc van 

der Heijden presenteert het verslag. Mari Hol is afwezig wegens ziekte. 

Doel van de kascontrolecommissie is het controleren van het financieel verslag. We hebben kunnen 

concluderen dat het een goede gestructureerde boekhouding is. Steekproefsgewijs zijn er controles 

op uitgaves gedaan. Hoe de cijfers tot stand komen, daarin blijven de verenigingen in ontwikkeling. 

Alle adviezen zijn opgevolgd en de uitbetalingen van de declaraties zijn goed uitgevoerd. 

Conclusie: de kascontrole commissie geeft advies aan de ALV om het jaarverslag 2018-2019 goed te 

keuren en aan het bestuur decharge te verlenen voor financieel beleid. 

Verkiezing kascontrolecommissie 

 Loek Wenting, Marc van der Heijden en Mari Hol blijven dit uitvoeren. 



Rookvrij Margriet 

Ge Wagemakers introduceert dit onderwerp. Er wordt landelijk campagne gevoerd om het roken te 

ontmoedigen. Combinatie roken en sport ligt onder de loep. Een aantal verenigingen zowel voetbal 

als hockey hebben al een rookverbod. Ge Wagemakers heeft gesproken met andere grote voetbal 

clubs wat hun bevindingen zijn. Het is heel lastig en complex. Het bestuur wil wel met dit proces gaan 

beginnen en peilen binnen de vereniging wat leden hiervan vinden. Voor welk model gaan we 

kiezen? Waar wel of niet gerookt mag worden. 

Vanuit Leden; 

• We zijn niet tegen roken maar we moeten erover nadenken. De jeugd niet ermee 

confronteren zou een begin zijn bijvoorbeeld op zaterdag en bij trainingsavonden.  

• Bestuur wil het niet opleggen maar gaan kijken naar een model wat van toepassing is. 

• Voorstel een proefperiode vast te stellen 

• Hoe zouden we het handhaven; hoe spreek je mensen aan? 

• We verwachten in de toekomst een algeheel rookverbod. 

• Conclusie ; we moeten er wel wat mee gaan doen. Ruimte voor de roker moet blijven. Het 

bestuur gaat ermee verder. 

 

Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en niet herkiesbaar Niels Bijlhout 

Herkiesbaar bestuurslid: Gerard van der Kroon, Pascal van Druten, Ron de Vries 

Kandidaat bestuurslid: Danielle Welten en Corne van Rossum. 

Er wordt een dankwoord uitgesproken naar Niels Bijlhout door Ge Wagemakers. Tevens bloemen 

uitgereikt met een passend cadeau. 

Het bestuur bestaat na verkiezing uit: Ge Wagemakers, Gerard van der Kroon, Pascal van Druten, Ron 

de Vries, Corne van Rossum en Danielle Welten. 

Rondvraag 

Vanuit leden: 

•       Hoe zit het met de enquête van Margriet.  

o   Antw. In grote lijnen geanalyseerd en komt conclusies volgen bij de notulen van deze 

vergadering 

•       Voorstel plan herkiesbaar zijn van bestuursleden zodat niet heel het bestuur aftredend kan 

zijn. 

o   Antw. Bestuur vindt dit een goede suggestie en gaat zich hierop beraden. 

•       Vacature penningmeester staat nog open 

o   Antw. Bestuur is hiermee bezig om dit in te vullen. 

•       Wenselijk zou zijn een bord te hangen bij de ingang beneden en boven waar teams zich 

moeten melden; het wedstrijd secretariaat. 

o   Antw. Informatie staat duidelijk aangegeven en het is overal gebruikelijk. Helaas wordt 

het niet altijd gedaan. 



•       Zaterdagdienst is onder bezet. Jan van de Leest gaat deze taak ondersteunen. 

o   Wij zijn Jan hiervoor dankbaar en hopen dat meer personen zich aanmelden.  

•       Scheidsrechters zijn onder bezet. Wenselijk om hier goed naar te gaan kijken 

o   Antw. Bekend probleem en ook bij andere verenigingen het geval. Heeft zeker de 

aandacht. 

•       Kritische leden worden aangesproken zich als vrijwilliger aan te melden 

o   Margriet heeft veel vrijwilligers maar er vallen toch gaten. Graag melden bij Corne van 

Rossum. 

•       Andere clubs zoeken steun bij elkaar in waar ze tekorten schieten in vrijwilligers bv vinden 

van trainers.  

o   Antw. Margriet probeert zo aantrekkelijk mogelijk te blijven waardoor we ons kunnen 

vast houden aan waarden en normen om een gezonde voetbal club te blijven. Plezier 

staat voorop. 

•       Winnen is geen primair doel Dit zou ten koste van de ontwikkeling en het plezier van het 

kind. We hoeven en willen niet concurreren met andere verenigingen maar willen vooral 

Margriet steeds beter maken.  

•       De ingang van Margriet meer gaan benadrukken. 

o   Antw. Na de toegangspoort lopen wel mensen idd het talud op. De richting naar de 

hoofdingang staat duidelijk aangegeven maar dit blijkt niet de natuurlijke looproute 

te zijn. Hier valt weinig aan te doen daar het talud ook moet blijven om een toegang 

tot de tribune zonder trap te kunnen bieden.  

•       Doeltjes problematiek; waar bergen we de doelen op? 

o   Antw. Een steeds terugkomend probleem,  we hebben al geïnvesteerd in karren om de 

doelen kunnen verzetten. Bestuur is in gesprek met de gemeente om een plek te 

creëren tussen de velden waar de doelen beter gestald kunnen worden. De 

verwachting is dat de gemeente met ons voorstel akkoord gaat. 

•       Zou wenselijk zijn niet alleen de vrijwilligers te betrekken bij vraagstukken maar alle leden. 

o   Zeker, deze enquête was vooral gericht op de vrijwilligers.  

•       Vraagstuk blijft hoe laten leden zich horen. 

o   Antw. Leden kunnen elk communicatiemiddel gebruiken om hun punt onder de 

aandacht te brengen van het bestuur. Het bestuur staat hier altijd voor open.  

•       Vraagstuk de voetbal jongens JO19-1 binnen te houden en door te laten stromen.  

o   Antw. Beleid is om zoveel mogelijk eigen jongens in het eerste elftal indien ze het 

niveau hebben om dit aan te kunnen. Er wordt naar oplossingen gezocht om de 

overgang naar de senioren beter te maken. 

•       Er is ooit geopperd op met een eerste team op zaterdag te gaan spelen. Dat is toen niet door 

gegaan. Is het wellicht toch mogelijk met de A jeugd de zaterdag voetbal toch te verlengen 

door met een eerste team op zaterdag te gaan spelen. Waardoor je de jongeren die uit de 

JO19 komen klaarstoomt voor het 1e.  

o   Antw. Wordt meegenomen in de vergadering van de technische commissie.  

Sluiting 

 

 


