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Notulen jaarvergadering R.K.S.V.O. van donderdag 07 oktober 2021. 
 

Opening door de voorzitter. 

Voorzitter Hans van den Boom opent om 21.30 uur de (73e ) jaarvergadering en heet alle 

aanwezigen, en in het bijzonder geestelijk adviseur Pastoor  Koumans, en de aanwezige 

ereleden van harte welkom.  

 

De VZ vindt het positief dat er een groot aantal leden gehoor hebben gegeven aan de 

uitnodiging voor deze vergadering.  

Aanwezig waren +/- 70 leden en er waren 4 afmeldingen. En dit aantal is exclusief het 

bestuur. 

 

Mededelingen: 

- Zoals gewoonlijk tijdens deze vergadering krijgt iedere aanwezige 2 consumpties van 

RKSVO. 

-  Onder de naam “Samen Sterker” startte de Rabobank voor het 5e jaar met een 

sponsorprogramma voor verenigingen. Het komt er in het kort op neer dat de Rabobank 

Weerterland en Cranendonck in totaal € 175.000,- sponsorgeld uitkeert aan de verenigingen in 

haar werkgebied (met een maximum van € 5.000). De leden van de Rabobank Weerterland en 

Cranendonck bepalen d.m.v. een stemming hoeveel een vereniging ontvangt aan sponsorgeld. 

Hoe meer er op een vereniging gestemd wordt des te hoger de sponsorbijdrage is.  

Dit jaar deden er ca. 440 verenigingen mee. RKSVO zat weer bij de laatste 10 en dit was weer 

goed voor een sponsorbedrag van €  XXX  , met dank aan alle RKSVO-stemmers natuurlijk. 

Hierna volgen de notulen van de vorige jaarvergadering van 17 september 2020 en het 

jaarverslag van 2020/2021, samengesteld en voorgelezen door Sergio Tramontin. Er waren 

verder geen vragen of opmerkingen over de notulen en het jaarverslag, en deze zijn dan ook 

met dank aan de samensteller goedgekeurd. 

Financieel verslag. 

VZ en penningmeester Antoine Hekers neemt het woord voor een uitgebreide uitleg van het 

financiële verslag seizoen 2020/2021.  

Het overzicht wordt op een scherm geprojecteerd zodat iedereen kan meekijken naar de 

resultaten. Een paar punten die aan de orde zijn gekomen zijn o.a.:  

 

Ook hier heeft de Covid pandemie grote  invloed gehad. Natuurlijk zijn de kantine 

opbrengsten een flink stuk minder als normaal ivm de verplichte sluiting. De trainerskosten 

zijn ook gedaald. Grote activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden en dat ziet men 

terug in de kantineopbrengsten.  

Bonus ivm bierinkoop. Deze gaat op hectoliter. Sommige posten, o.a. kantinekosten, 

wedstrijdkosten, elektriciteit en gas zijn dit seizoen minder door het abrupt geëindigd seizoen. 

Kosten onderhoud sportvelden / accommodatie worden apart bijgehouden en vergeleken met 

de vergoeding van de gemeente.  

 

- De totale lasten waren € XXX ,- en de baten waren € XXX,-. Dat betekent toch nog een 

positief resultaat van € XXX,-. 
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Advies van Antoine ivm extra aflossen zodat de kosten minder worden. 

 

Trots op de vereniging ivm de huidige cijfers. 

 

Voorzitter bedankt Antoine met een mooie bos bloemen 

 

 

Het verslag van de kascommissie, te weten Pascal Korsten, Ralph Frenken en Mark Janssen. 

Namens de kascommissie neemt Pascal het woord en hij meldt dat de kascommissie alles 

uitgebreid heeft mogen inzien bij de Penningmeester. 

De kascommissie was hartelijk ontvangen alles is goed inzichtelijk gemaakt. 

Veel posten zijn nagekeken en er zijn kritische vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. 

Hierbij zijn geen enkele onvolkomenheden geconstateerd. 

 

Pascal wil Antoine graag bedanken voor het vele werk, de verzorging en de goede invulling 

van het penningmeesterschap bij RKSVO.  

Het financiële verslag wordt daarom ook met de complimenten aan Antoine goedgekeurd. 

VZ bedankt de kascommissie voor de gevoerde controle en natuurlijk voor het verslag. 

 

Verder is Mark Janssen aftredend en hiervoor in de plaats is Corne Brands gekozen als nieuw 

kascommissielid. Volgend Jaar Hans Brandes. Met dank aan de vergadering. 

 

Verduurzaming 

Begeleiding vindt plaats door huis van de sport. Deze wordt gesubsidieerd door de overheid. 

Deze maken een scan van de accommodatie om het e.e.a. in kaart te brengen. 

Huis van de Sport stelt een programma samen met een Plan van Aanpak. Dit plan wordt 

vervolgens besproken met onze eigen sponsoren. 

Frank neemt ons mee in een presentatie mbt. de verduurzaming RKSVO. Het is een 

omvangrijkproject dus het wordt ingedeeld in fases. 

1e Fase; starten met het vervangen van de warmwaterinstallatie. 

Noodzaak is hoog. In delen komt deze nog uit de ‘oude’ kantine 

2e Fase; kunnen we overgaan om ledverlichting (veldverlichting) te vervangen. 

 

De Investering wordt door Frank concreet uitgelegd en de betekenis van iedere stap wordt in 

samenhang verbonden met het geheel. 

Bestuur vraagt goedkeuring voor een investering van €80.000,- euro. Vergadering geeft het 

bestuur goedkeuring voor dit bedrag en investering. 

 

Informatie bestuur en verkiezing bestuursleden. 

Djuri Laenen en Angelique Hekers zijn vanuit de vergadering herkozen als bestuurslid en zijn 

weer gekozen voor een 3jarig termijn.  

Mark Janssen en Erwin worden door de vergadering kozen als nieuw bestuurslid binnen 

RKSVO. 

 

De herziende organisatie structuur wordt gepresenteerd en besproken.  
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Nieuwe invulling technische commissie RKSVO 

Mark neemt het woord en presenteert de nieuwe structuur binnen de technische commissie. 

De organisatie is nu breder getrokken over de club. Maikel van Moorsel stelt zichzelf voor als 

Hoofd-jeugdopleidingen. Vergadering is blij dat Maikel deze taak heeft opgenomen. 

 

Vervolg vergadering Lotenlening 12e trekking 07 oktober 2021. 

In 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017, 2018, 2019, 2020, zijn de eerste loten 

uitgeloot. En dit jaar (2021) worden er weer 21 loten uitgeloot. 

Er zijn in totaal 291 loten uitgegeven ter waarde van € 100,00 per lot. Er zullen dus 13 

ledenvergaderingen nodig zijn met een trekking van 21 loten per ledenvergadering.  

Dit is dus de 12e loterij en de organisatie van deze trekking was in handen van Antoine 

Hekers. 

Toen de loten gecontroleerd waren konden er weer 21 loten uitgeloot worden. Dit gezien het 

aantal totaal uit te geven loten verdeeld over de 13 ledenvergaderingen. 

Tijdens deze ledenvergadering worden alleen de nummers vermeld van de loten die uitgeloot 

zijn en het bestuur heeft een register van alle nummers met de bijbehorende namen.  

De loten worden door de leden tijdens de vergadering getrokken.  

De 21 getrokken loten zijn:  

 

215, 128, 51, 41, 250, 200, 222, 67, 28, 16, 129, 168, 184, 91, 46, 167, 66, 190, 136, 152, 27 

 

De getrokken loten worden persoonlijk aan de eigenaar kenbaar gemaakt. En de nummers 

zullen ook op onze site bekend gemaakt worden. 

Op de site van RKSVO staan ook de regels vermeld m.b.t. onze lotenregeling. 

 

Behandeling rondvraag. 

- Frits de Wit vraagt waarom de noodverlichting het niet doet. Sergio geeft aan dat dit ook 

mee genomen wordt in de verduurzaming in samenhang met de subsidies die hierop te krijgen 

zijn. 

 

 

Sergio Tramontin 

Secretaris RKSVO. 


