
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 12 NOVEMBER 2021 VAN 
R.K.V.V. VOETBALCLUB WAGENBERG “V.C.W.” OP SPORTPARK HEESTERBOSCH TE 
WAGENBERG 
 
 
 
Aanwezig:    bestuur R.K.V.V. Voetbalclub Wagenberg “V.C.W.” 
     Leden R.K.V.V. Voetbalclub Wagenberg “V.C.W.” 
 
Voorzitter:    Peter Reniers 
 
Notulist:    Anita Diepstraten 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
Opening bij aanwezigheid van 50 leden, waarvan 7 bestuursleden te weten Peter Reniers, 
Pierre van der Korput, Rob van den Berg, Raymond Westmaas, Willem de Meijer, Hans 
Havermans en Anita Diepstraten. 
 

- De voorzitter opent de vergadering om 20:45 uur. Alle aanwezigen worden van harte 
welkom geheten op de 76ste Algemene Ledenvergadering van VCW.  

 
Bericht van verhindering ontvangen van; 

- Jan Schoonen, Stan Lodewikus, Wouter Pons, Els Regter, Mario Marijnissen, Frank 
Vrolijk, Cindy Verhoeven, Giel Baaij, Water Couweleers, Ton van Gils, Martin Hop, 
José Damen, Wil Wijtvliet, Dirk Flipsen, Ernest Boel, Jan Gelens, John Reniers en 
Rudi Peeters  

 
Terugblik op seizoen 2020-2021 door de voorzitter 

• Seizoen heeft in het teken gestaan van beperkingen door corona 
• Meer leden bij bestuur gekomen, meer functies ingevuld 
• Jubileumcommissie heeft alles in het werk gesteld om jubileum te vieren 
• Senioren nauwelijks gevoetbald, jeugd mondjesmaat 
• Ook voor toeschouwers, familieleden en vrienden langs de lijn een gemis 
• Financiële positie is niet in gevaar gekomen, dankzij subsidies 
• Contributieverhoging per 1 augustus 2021 is teruggedraaid 
• Droevige en heuglijke momenten in de familiesfeer 

Alle vrijwilligers, sponsoren, begunstigers bedankt voor jullie inzet en steun 
 
Wijziging agenda, toevoeging punt 6a: voordracht benoeming lid van verdienste.  
 
Punten uit de Algemene Ledenvergadering van 6 november 2020:  
 

Financieel:  

• De post Kruisposten is verwerkt in het Memoriaal.  

• Bonus van de brouwerij wordt afzonderlijk geboekt en de retouremballage wordt 

gespecificeerd. 

• Wasmachine aanschaffen is niet rendabel en het wegwerken van de was is niet 

uitvoerbaar. 

• De kosten en opbrengsten van de commissies zijn inzichtelijk en zij maken 
begrotingen op. Eigen budget voor jeugdcommissie wordt nader uitgewerkt. 

 
Contributie: 



• Verhoging contributie per 1 augustus 2021 is niet uitgevoerd. 47 stemmen, waarvan 
15 tegen. Minderheid (32 %) tegen, voorstel van bestuur contributieverhoging per 1 
augustus 2022 aangenomen 

• Voorstel aan de vergadering om hiermee akkoord te gaan. Met nieuw voorstel bij 
agendapunt 9. 

• Geen antwoord gegeven op de statutaire geldigheid van de ALV bij het genomen 
besluit contributieverhoging wegens te gering aantal deelnemers. Zoals hiervoor 
aangehaald waren van de 47 leden 15 leden tegen, derhalve 32 leden voor de 
contributieverhoging. 

 
Overige: 

• De huldiging van de jubilarissen heeft vanwege corona niet plaatsgevonden. Wordt 
met nieuwjaarsdag ingehaald. 

• De 45+, 30+ rustende leden, kaderleden vallen onder senioren en pupillen onder 
junioren. Is in voorstel wijziging statuten en HR opgenomen. 

• Het fysieke notitieboek achter de bar is vervallen. Nog steeds mogelijk om 
consumpties op te schrijven. Wel dienen deze op dezelfde dag te worden afgerekend 
(contant of pin). 

 
Tot zover de punten uit de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar. 
 

2. Vaststellen van de notulen van 6 november 2020 door de Algemene Leden-  
            Vergadering 
 
De leden hebben geen vragen en/of opmerkingen over de notulen. 
De notulen van 6 november 2020 worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
De voorzitter dankt secretaris Anita Diepstraten voor de samenstelling. 
 
3. Vaststellen jaarverslagen van Secretaris, Penningmeester, Jeugdbestuur, 

Ondersteuningscommissie, clubhuiscommissie, Webmaster, 
sponsorcommissie en Jubileumcommissie 

 
De jaarverslagen worden doorgenomen aan de hand van de gecomprimeerde presentatie. 
Zie ook de verslagen in het jaarboekje. 
Jeugdbestuur wordt in het vervolg jeugdcommissie. 
Jan en Ria Gelens hebben aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen met de 
baractiviteiten. Uitdaging: wie volgt hen op. 
Vacature sponsoring: we zien graag mensen toetreden tot de sponsorcommissie.  
De jaarverslagen worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De voorzitter 
dankt de samenstellers. 
 
4. Financieel verslag 
 
De financiële stukken worden gepresenteerd via de beamer, zodat iedereen mee kan kijken.  
Buiten de kascontrolecommissie, heeft Riny van Groesen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid de financiële stukken in te zien. 
Penningmeester Raymond Westmaas geeft een toelichting op de feiten en cijfers, zoals:  

- Realisatie baten en lasten ten opzichte van de begroting 2020 -2021. 
- Verlies- & winstrekening 2020 -2021 
- Balans per 31 juli 2021 
- Investeringen op korte termijn: aanschaf kleding en grasmaaidek, afloop 

energiecontract en eventueel verouderd alarmsysteem 
- Investeringen op termijn: achterstallig onderhoud kleedkamers, kantine, keuken en 

lichtmasten. 



- Voorstel bestemming reserveringen: toevoegen eigen vermogen + deel voor 
renovatie kleedaccommodatie.  

- Reservering gelden 75-jarig jubileum: renovatie, afsluitfeest en reservering 80-jarig 
jubileum. 

 
De penningmeester wordt bedankt door de voorzitter voor de duidelijke uiteenzetting. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
 
Het woord wordt gegeven aan Frank Meeuwissen. Frank deelt namens de kascontrole-
commissie, bestaande uit Rudi Peeters, Evert Hop en Frank Meeuwissen, zijn bevindingen 
mede. 
Rudi heeft als accountant kritische vragen gesteld.  
De kascontrolecommissie gaat akkoord en deelt complimenten uit aan de penningmeester. 
Voorzitter: als bestuur hebben we een stap vooruitgezet. De loonadministratie is uitbesteed 
aan Ron Kools van KBL en hij heeft als adviseur adviezen verstrekt. 
Frans Lodewikus wordt bedankt voor al zijn werk voordat Ron Kools in beeld was.  
De penningmeester bedankt Riny van Groesen voor zijn aanbevelingen.  
Op voorstel van de commissie wordt aan het bestuur decharge verleend voor boekjaar 2020-
2021. 
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt, na akkoordbevinding, aldus vastgesteld. 
Voorzitter: dankjewel kascontrolecommissie. 
 
6. Pauze 
 
Goed gebruik is het traditionele rondje namens VCW. 
 
6a. Voordracht Lid van Verdienste 
 
De voorzitter heropent de vergadering met enkele mededelingen: 
 

- Voordracht lid van verdienste: Ad Brenters (82 jaar), 70 jaar lid van VCW en heeft 42 
jaar lang opgetreden als materiaalman, lijnen kalken. 

            Vorig jaar heeft hij gezien zijn leeftijd afscheid genomen. 
Gaat de vergadering hiermee akkoord? 
Vergadering gaat akkoord met de benoeming als lid van verdienste. Op 1 januari, 
gelijktijdig met de huldigingen wordt hier aandacht aan geschonken. 
 

Dylan van Dijk vraagt wat het voordeel is om lid van verdienste te zijn.  
Voorzitter: voornamelijk de eer/de titel en je betaalt geen contributie meer. 
 

- Jubilarissen 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hopen we de volgende personen te gaan huldigen, 
ook die van 1 januari 2021: 

- 50 jaar lid: Piet Dudok 
- 25 jaar lid: Jan Schoonen, Willem de Meijer, Ella van Gils, Pieter van Gageldonk, 

Kevin Couweleers, Rein Stevens, Rob van Gageldonk, Wessel Norbart, Nick 
Marijnissen en Jasper van Dongen. 
1 januari 2022: 

- 70 jaar lid: Ad Brenters en Cees Vermeulen 
- 60 jaar lid: Peter Mathijssen 
- 50 jaar lid: Ad Hamers, Frank Vrolijk en Guido van Gils 
- 40 jaar lid: Martin Hop 
- 25 jaar lid: Jos Stevens, Peter Mureau en Ario Kokx 



- Vrijwilliger van het jaar: jullie als leden kunnen voor 1 december een kandidaat 
aandragen bij het bestuur. 

 
7. Bestuursbeleid 
 
Organisatie, begeleiding en ondersteuning 

• Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement vanwege WBTR 
• Knelpunten seniorenteams 
• Verbinding zoeken 

 
Sportpark Heesterbosch 

• Kwaliteit sportvelden 
• Grondige renovatie kleedaccommodatie en tribune 
• Gesprekken gemeente bestemmingsplan “Verlengde Elsakker” 

 
Welzijn 

• Voetballen in een veilige en vertrouwde omgeving 
• Beschikbaarheid verzorgers bij blessures 

 
Toelichting door Willem de Meijer op renovatie kleedaccommodatie en tribune (sloopwerk, 
tegelwerk, keukenblok en installatiewerk en subsidies zoals Bosa en 1/3 regeling en eigen 
middelen. 
Samen met Pim van Oers hebben wij een opzet laten maken door Rasenberg Bouwbedrijf 
a.d.h.v. de opgeknapte kleedkamers van de gemeente. Offerte € 95.000, -. Veel sponsors 
worden betrokken bij de renovatie.  
Willem vraagt goedkeuring aan de vergadering om dit verder uit te gaan werken. 
De vergadering gaat hiermee akkoord.  
Als er meer informatie is zal de zaak verder toegelicht worden. 
Vraag Jack Rasenberg: kleedlokalen verduurzamen?  
Voorzitter: dit aspect nemen we mee. De gasrekening is een grote kostenpost. Verder 
meenemen ledverlichting en warmwatervoorziening.  
De voorzitter bedankt Pim van Oers en Willem de Meijer voor hun inzet.  
 
Nadere toelichting door voorzitter op bestemmingsplan Verlengde Elsakker; veldverlichting, 
geluidshinder en ballenvangers.  
Jack Rasenberg: regelen voordat er gebouwd gaat worden. De voorzitter is in overleg met de 
gemeente. Onze vereniging wordt in rechten niet aangepast. Kosten projectontwikkelaar en 
gemeente.  
In de toekomst eventueel de kantine aanpassen, overkapping aan de andere kant, waardoor 
mogelijk minder geluidshinder. 
 
Sandra van den Akker stopt als verzorgster. We zijn op zoek naar vervanging. Mogelijk via 
Topzorg (Astrid Meijer). 
 
De vergadering gaat akkoord met het bestuursbeleid.  
 
 
8.  Vaststellen begroting 2021 - 2022 
 
In het verenigingsjaar 2014 – 2015 heeft het bestuur het boekjaar opgerekt naar 13 
maanden (01 juli 2014 t/m 31 juli 2015). Dit is in strijdt met de statuten, vandaar dat vanaf 1 
juli 2022 conform de nieuwe statuten het boekjaar weer begint. Derhalve behelst deze 
begroting 11 maanden. 
Zie overzicht penningmeester. 
 



De penningmeester, Raymond Westmaas, geeft een toelichting op de begroting voor het 
boekjaar 2021 – 2022. 
Het is moeilijk begroten i.v.m. Corona. 
Dylan van Dijk: representatiekosten tijdens bardienst. Waar valt dit onder? 
Penningmeester: geen idee, vermindering omzet kantine. We zien nu wat er onder meer 
weggegeven wordt.  
Jack Rasenberg: aanschaf kleding is een flinke kostenpost. Hoe vaak krijgt een elftal nieuwe 
kleding? 
Willem de Meijer: we hebben hogere sponsorinkomsten bij shirtsponsors. Dit zijn 4-jarige 
contracten. Aanschaf kleding wordt in een keer afgeschreven. 
 
De Algemene Ledenvergadering stelt de begroting 2021 - 2022 vast zoals is voorgesteld. En 
de penningmeester wordt bedankt. 
 
9.  Vaststellen contributie 2022 - 2023 
 
De verhoging was op basis van feiten goedgekeurd per 1 augustus 2021, doch door COVID-
19 perikelen is in deze vergadering het voorstel ongedaan gemaakt. 
De voorgestelde contributieverhoging nu in te laten gaan per 1 juli 2022, te weten: 

• Senioren    €  164,00 

• Junioren   €  110,00 

• Pupillen   €    90,00 

• Deelname 45+, 30+ en 18+  €    66,00 

• Rustende leden  €    40,00 

• Kaderleden   €    20,00 
 
Johan van Haperen: waarom gaan de senioren meer omhoog dan de junioren? 
Voorzitter: hierop is een percentage toegepast en de kosten bij de jeugd zijn lager. 
Tim van Dongen vraagt of de verhoging nodig is?  
Voorzitter: ja dit is nodig gezien de cijfers, waaronder de verhoging van de vaste lasten. 
 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging. 
 
10.  Benoeming kascontrolecommissie 
 
De door de Algemene Ledenvergadering gekozen kascontrolecommissie, verenigingsjaar 
2021 – 2022, bestaat uit de navolgende drie leden: Evert Hop, Frank Meeuwissen en Rudi 
Peeters 
Vooruitlopend op de nieuwe statuten; 3 leden en een plaatsvervanger voor een duur van 3 
jaar. 
Reserve is: Robin van Loon. 
 

11. Verkiezing bestuursleden 
 
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre van der Korput en Anita Diepstraten. Er hebben zich 
geen tegenkandidaten gemeld. Kan de ledenvergadering hiermee akkoord gaan?  
De Algemene Ledenvergadering gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord. Hiermee zijn 
Pierre en Anita benoemd voor de komende 3 jaren. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Giel Baaij.  
Het bestuur draagt de volgende persoon voor als nieuwe bestuursleden: Raymond 
Westmaas, Willem de Meijer en Hans Havermans. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld. 
De Algemene Ledenvergadering gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord. 
Hiermee zijn zij benoemd volgens onderstaand aftreedschema; 
2022 – 2023   Voorzitter en Rob van den Berg 



2023 – 2024  Penningmeester, Hans Havermans en Willem de Meijer 
2024 – 2025  Secretaris en Pierre van der Korput 
 
12. Statutenwijziging 
 
Het woord wordt gegeven aan Rob van den Berg. 
Statutenwijziging moet gebeuren via de notaris. Voorbeeld statuten van de KNVB. 
De leden moeten akkoord gaan. 2/3 van het totaal aantal leden moet aanwezig zijn, waarvan 
2/3 akkoord moet gaan. Dit halen we nu niet. Er zal een nieuwe Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld moeten worden. Dan moet 2/3 van de aanwezigen akkoord gaan. Voorstel 
vergadering vrijdag 10 december 2021. 
 
Aanleiding 

• Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht geworden 
• Bedoeld om bestuur en toezicht van o.a. verenigingen te verbeteren 
• Ter voorkoming van onbehoorlijk bestuur en financieel beheer, zelfverrijking, 

machtsposities 
• Statuten moeten binnen 5 jaar na genoemde datum onderdelen uit de WBTR 

bevatten 
• KNVB moet statuten formeel goedkeuren vooruitlopend op definitieve wijziging 

 
Bijkomstige zaken 

• Huidige statuten uit 1978 
• Terminologie en regels niet meer van deze tijd 
• Op onderdelen te stringent, bij aanpassing steeds terug naar de notaris 
• Uitwerking van statuten komt terecht in Huishoudelijk Reglement 

 
13. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
 
Verlengstuk van de statuten.  
Kunnen wij zelf regelen via stemmen ALV. 
Bepaalde zaken verhuizen van de statuten naar het huishoudelijk reglement.  
Ook hiervoor is stemming nodig. 
 
Aanleiding 

• Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht geworden 
 

Bijkomstige zaken 
• Huidige Huishoudelijk Reglement uit 2002 
• Terminologie verouderd 
• Processen verouderd 
• Eenvoudiger later bij te stellen door de leden, geen gang naar notaris meer 

noodzakelijk 
 
Er zijn geen vragen vanuit de leden. Duidelijke toelichting gegeven door Rob van den Berg. 
 
14. Rondvraag 
 

Van de rondvraag wordt door de volgende leden gebruik gemaakt: 
Riny van Groesen, Jack Rasenberg, Kelvin Koppelaar, Lars Verschuren, Dylan van Dijk Jordi 
van Haperen. 
Riny van Groesen: heeft de nieuwe website bekeken. Ziet er keurig uit, alleen het logo komt 
niet overeen met het logo dat wij voeren van VCW. 
Rob van den Berg: dit was in het kader van het jubileum. Morgen wordt het weer aangepast 
naar het bestaande logo. 



Jack Rasenberg: De begroting komt in het rood uit. Heeft het bestuur een idee om op € 0,00 
uit te komen of in de plus? 
Riny van Groesen: bijvoorbeeld afschrijven, kwam ook uit de kascontrolecommissie naar 
voren. 
Voorzitter: daarmee gaan wij aan de slag, door aanschaffingen te activeren en daarop 
jaarlijks (in vijf jaar) af te schrijven.  
Kelvin Koppelaar: Velden zijn niet goed. Wordt er nog gestemd over kunstgras? 
Voorzitter: bekijken wat onze leden willen. De vraag is weggelegd bij de gemeente. Zowel 
HZ’75 als VCW hebben nog recht op een kunstgrasveld. 
Kelvin Koppelaar: hoe zit het met de soep en de broodjes voor de wedstrijd? 
Tom Koeken: er wordt aan gewerkt. 
Lars Verschuren: kan uitbetaling van de scheidsrechters via de bank plaatsvinden? 
Penningmeester: hierover zullen we nadenken en vragen aan de scheidsrechters wat zij 
willen. Je moet het bedrag niet aanslaan op de kassa, maar een bonnetje in de kassalade 
stoppen.  
Dylan van Dijk: blij dat er geen opschrijfboek meer is. 
Als je kleedkamers in eigen beheer hebt, krijg je dan subsidie? Opgeknapte kleedkamers 
overnemen? 
Voorzitter: we kunnen hiervoor eventueel een verzoek aan de gemeente doen. 
Jack Rasenberg: wij betalen huur aan de gemeente. Misschien zelfs overwegen om de 
andere kleedkamers over te laten nemen door de gemeente. We krijgen compensatie voor 
onze eigen kleedkamers. Huur en subsidie vallen ongeveer tegen elkaar weg.  
Voorzitter: we nemen dit als aandachtspunt mee. 
Jordi van Haperen: uitbreiding keuken? Frituurhapjes? 
Voorzitter: als we personeel in de keuken hebben, kunnen we denken aan uitbreiding 
assortiment. Tevens zal dan afzuiging nodig zijn en eventueel uitbreiding keuken.  
Jordi: waar ik werk, gaat apparatuur weg, die kan ik meenemen naar VCW.  
Voorzitter: bedankt voor het aanbod en we zullen dit gezamenlijk bekijken. 
 
15.     Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en ziet de aanwezigheid als 
waardering. De vergadering wordt om 23:35 uur gesloten. 
 
Er wordt namens VCW door de voorzitter nog een rondje aangeboden.  
 
Volgende vergadering vrijdag 10 december a.s.  
 
 
 
 


