
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 OKTOBER 2022 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 45 leden, waarvan 5 bestuursleden te weten Peter Reniers, 
Pierre van der Korput, Raymond Westmaas, Hans Havermans en Anita Diepstraten 
 

- De voorzitter opent de vergadering om 20:40 uur. Alle aanwezigen worden van harte 
welkom geheten op de 78ste Algemene Ledenvergadering van VCW.  

 
Bericht van verhindering ontvangen van; 

- Willem de Meijer, Rob van den Berg, Maria Koeken, Riny en Anita van Groesen, 
Wouter Pons, Colin Rasenberg, Frans-jan Wagemakers, Antoinette (Dutax Reizen), 
Peter van Prooijen, Ton Vrolijk, Frank Vrolijk, Jack Rasenberg, Wil Wijtvliet, Lindsey 
Westmaas, Pim van Oers, Rudy Peeters, Evert Hop, John Reniers, Timo van 
Haperen, Lars Verschuren en Bert-Jan Sprangers. 

 
De trainer wordt bedankt voor zijn alertheid. Vergadering kan op tijd beginnen. 
Wijziging agenda, toevoeging punt 7a: Bestuursbeleid. 
 
Jubilarissen:  
25 jaar lid: 
Tom van Duijnhoven, Joep van Gageldonk, Tim van Dongen, Lars Verschuren, Giel Baaij en 
Ad Kokke 
70 jaar lid: 
Cees de Ridder en Jac Vermeulen 
Vrijwilliger van het jaar graag doorgeven aan secretaris@vcw-wagenberg.nl voor  
1 december a.s.  
 
Actie van AH loopt goed. 
Grote Clubactie komt op gang. 
Bedrag Rabo ClubSupport is binnen, gaat naar een activiteit voor de jeugd. 
 
Terugblik op seizoen 2021-2022 door de voorzitter 

• Seizoen in het teken gestaan van beperkingen en naweeën door corona 
• Bestuursorganen zich vol ingezet voor de vereniging doch is er altijd ruimte voor 

verbetering 
• VCW in beslissingswedstrijden tegen DESO succesvol en handhaaft zich in 4e klasse 
• Onderhoud sportpark liet te wensen over en daardoor slechte speel- en 

trainingsvelden. 
• Bestuur heeft ingesproken op bestemmingsplan “Verlengde Elsakker”. 
• Omwonenden aan de Akkerstraat diverse meldingen gedaan van geluidsoverlast. 
• Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn aangepast. 

mailto:secretaris@vcw-wagenberg.nl


• Onder onze leden leuke momenten (geboorte) en helaas ook verdrietige momenten 
(overlijden). 

• Financiële positie van de vereniging is goed, waardoor verbouwing mogelijk was. 
• Vanwege diverse gestegen kosten was contributieverhoging noodzakelijk. 
• Alle vrijwilligers, sponsoren, begunstigers bedankt voor inzet en steun. 

 

2. Vaststellen van de notulen van 10 december 2021 door de Algemene Leden-  
            Vergadering 
 
De leden hebben geen vragen en/of opmerkingen over de notulen. Deze vergadering was 
een extra ledenvergadering, omdat er tijdens de ledenvergadering van 12 november te 
weinig mensen waren om te stemmen voor de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 
De notulen van 10 december 2021 worden door de Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld. De voorzitter dankt secretaris Anita Diepstraten voor de samenstelling. 
 
3. Vaststellen jaarverslagen van Secretaris, Penningmeester, Jeugdcommissie, 

Ondersteuningscommissie, Clubhuiscommissie, Webmaster en 
Sponsorcommissie 

 
De jaarverslagen worden doorgenomen aan de hand van de gecomprimeerde presentatie. 
Zie ook de verslagen in het jaarboekje. 
Stijn Nulden: hoe staat het met de keuken? 
Peter Reniers: Keukenapparatuur, beschikbaar gesteld door werkgever van Jordi van 
Haperen, is opgehaald en wordt voorlopig opgeslagen. We moeten mensen hebben die de 
keuken willen gaan bemannen. Daarna zal de keuken ingepast worden. 
Sponsorcommissie: Wie wil er zitting nemen in deze commissie? Bekend maken bij bestuur.  
 
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. 
Penningmeester Raymond Westmaas geeft een toelichting op deze feiten en cijfers.  
Niemand, buiten de kascommissie, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid de financiële 
stukken in te zien. 

• Verenigingsjaar financieel bijzonder, wel in het teken van beperkingen en naweeën 
corona 

• VCW is financieel gezond en liquiditeitspositie is ruim voldoende 
• Schade vloer- en wandtegels in entree en toiletgroepen: 
… Alles vernieuwen, direct grote investering (in verleden geen voorzieningen 

opgenomen) 
• Coronapandemie 
… Minder open, lagere consumptie hectoliters bier, lagere bonus Grolsch 
• Positief aan baten: 
… TASO-subsidieregeling 
… Explosieve stijging baropbrengst (Terheijden, Dussense Boys, DESO) en 538 

clubfeest 
• Begroting 2022-2023 

… Voorstel om contributie te verhogen 
• Investeringen en kosten op termijn 
… Energiekosten, achterstallig onderhoud, facelift kantine, lichtmasten, kleding teams 
• Voorstel geen reserveringen 

 



• Financiën seizoen 2021-2022 samengevat 

… Realisatie 2021-2022 t.o.v. begroting 2021-2022. 
… Winst-/verliesrekening  
… 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 zijn 
deze cijfers over een periode van 11 maanden. 

… Zie overzicht penningmeester. 
Wel is de volledige contributie, verhoging 1 juli 2022, hierin opgenomen.  
Rekening gehouden met lastenverhoging huisvesting; elektra en gas 

… Balans 2021-2022 
 
Het financieel jaarverslag wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De 
voorzitter dankt de penningmeester voor de duidelijke uiteenzetting. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
 
Het woord wordt gegeven aan Frank Meeuwissen. Frank deelt namens de 
kascontrolecommissie, bestaande uit Rudi Peeters, Evert Hop en Frank Meeuwissen, zijn 
bevindingen mede. 
Rudi heeft kritische vragen gesteld.  
De kascontrolecommissie gaat akkoord en deelt complimenten uit aan de penningmeester. 
Op voorstel van de commissie wordt aan het bestuur décharge verleend voor boekjaar 2021-
2022. 
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt, na akkoordbevinding, aldus vastgesteld. 
Voorzitter: dankjewel kascontrolecommissie. 
 
6. Pauze 
 
Goed gebruik is het traditionele rondje namens VCW. 
 
7. Toelichting renovatie eigen kleedaccommodatie 
 

• Tijdens ALV 12 november 2021 is toestemming gegeven voor uitwerken renovatie. 
• De verbouwing eigen kleedaccommodatie is toegelicht op maandag 27 juni 2022. 
• Hoofdaannemer Aannemersbedrijf Rasenberg Terheijden. 
• Tussentijds is de entree en de toiletgroep van de kantine vernieuwd. 
• Start verbouwing juli 2022 en realisatie oktober 2022. 
• Renovatie: E.H.B.O.-, massage- en verwarmingsruimte, kleedlokalen en dak. 
• De totale verbouwing (kantine/ kleedaccommodatie) 122.108 euro. 
• Subsidie 1/3 regeling gemeente Drimmelen 44.691 euro. 
• Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (Bosa) Rijk 26.842 euro. 
• Totale subsidie bedraagt 71.533 euro. 
• Investering VCW 50.575 euro.  
• Speciaal woord van dank aan Pim van Oers en Willem de Meijer. 

 
Dylan van Dijk vraagt of er rekening is gehouden met duurzaamheid?  
Peter Reniers: bijvoorbeeld geen warmtepomp, dit is niet rendabel voor de 
kleedlokalen. Wel bijvoorbeeld thermostaatknoppen, licht automatisch aan/uit. 

 
7a. Bestuursbeleid 
 

• Naar aanleiding van gewijzigde Statuten en Huishoudelijk reglement verandert de 
naam Jeugdbestuur in Jeugdcommissie. 



• Jeugdcommissie gaat vanaf seizoen 2022-2023 werken met eigen begroting en 
budget. 

• Begeleiding van de selectie is in handen van een nieuwe staf. 
• De spelersraad bestaat uit: Stijn Nulden, Bror Huijbregts, Ruud Baaij en Kelvin 

Koppelaar. 
• De bezetting vrijwilligerstaken op maandag en vrijdag is zeer krap. Wij vragen 

(oud)leden om hier een steentje aan bij te dragen/eventuele afgebakende klusjes te 
doen. Schoonmaak en onderhoud. 

• Bert-Jan Sprangers is namens VCW contactpersoon voor de Gemeente Drimmelen 
en voor MidZuid voor kwalitatieve verbetering sportpark in het algemeen en velden in 
het bijzonder. 

• Kleedaccommodatie bij de tribune is grondig gerenoveerd en dakbedekking 
vernieuwd. 

• Bestuur volgt ontwikkelingen bestemmingsplan “Verlengde Elsakker”. 
• Leden moeten in een vertrouwde en veilige omgeving kunnen voetballen in de vorm 

van trainingen en wedstrijden. 
• Mogelijkheid wordt geboden om bij blessures een bezoek te brengen aan verzorgers. 

            Selectie ondergaat twee keer per seizoen fitheidstest bij JAU te Made. 
• Er is een pad tussen hoofd- en trainingsveld gemaakt om de ballen op te kunnen 

halen. Het verzoek is dan ook, haal de ballen altijd op. 
• Kelvin: alleen een pad?  

Peter Reniers: nee groot deel van de bosschages is eruit gehaald. Doelen ook 
terugzetten in inhammen die gemaakt zijn. 

• Led-veldverlichting wordt bekeken. Lichthinder (nieuwe) bewoners. 
• Geluidshinder: meer meldingen te verwachten na nieuwbouw. 

 
Het bestuursbeleid wordt door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.  
 
8.  Vaststellen begroting 2022 - 2023 
 
De penningmeester, Raymond Westmaas, geeft een toelichting op de begroting voor het 
boekjaar 2022 – 2023. 
Sponsorgelden omhoog: een aantal sponsors erbij. 
Kelvin Koppelaar: feest en geluid, niets meegedaan.  
Raymond Westmaas: hierin verwerkt is de clubavond, DJ en drank. 
Kelvin Koppelaar: in het EHBO-hok staat altijd de verwarming aan. Hier zullen we naar 
kijken.  
 
Begroting jeugdcommissie, eigen bankrekening, eigen budget. 
Kunnen de leden hiermee akkoord gaan? Leden stemmen in. 
 
De Algemene Ledenvergadering stelt de begroting 2022 - 2023 vast zoals is voorgesteld. En 
de penningmeester wordt bedankt. 
 
9.  Vaststellen contributie 2023 - 2024 
 
Gezien de stijging van de kosten stellen wij als bestuur een contributieverhoging voor.  
Deze contributieverhoging gaat in per 1 juli 2023. 
Senioren € 184,-, junioren € 130,-, pupillen € 110,-, 45+/30+ € 76,-, rustende leden € 44,-, 
kaderleden € 24,- en inschrijfgeld voor nieuwe leden € 15,-. 
 
Martin Hop: Als iemand dit niet kan betalen?  
Peter Reniers: hiervoor zijn mogelijkheden via de gemeente.  



Els Regter: verschil tussen jeugd en senioren blijft nu niet gelijk?  
Peter Reniers: bij een procentuele verhoging gaan de lagere bedragen minder omhoog, nu 
niet en is het verschil gelijk. 
Dylan van Dijk: als je een aantal kinderen hebt, kan de verhoging misschien veel zijn.  
Els Regter: misschien de mogelijkheid bieden om per maand te betalen?  
Peter Reniers: kan niet volgens de statuten, bestuur neemt dit mee.  
Peter Reniers: vanuit de gemeente komt er een noodfonds, waarmee de verhoging 
gas/elektra opgevangen kan worden. 
 
Kan de vergadering hiermee akkoord gaan? 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging. 
 
10.  Benoeming kascontrolecommissie 
 
De door de Algemene Ledenvergadering gekozen kascontrolecommissie, verenigingsjaar 
2022 – 2023, bestaat uit de navolgende drie leden: Evert Hop, Rudi Peeters en Robin van 
Loon. 
Plaatsvervangend is: Johan van Haperen. 
 

11. Verkiezing bestuursleden 
 
Aftredend en herkiesbaar zijn Peter Reniers en Rob van den Berg. Beiden zijn voor 1 jaar 
herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  
De voorzitter hoeft niet meer benoemd te worden.  
Wie gaat het stokje van de voorzitter en de webmaster voor het seizoen 2023 – 2024 
overnemen? 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord. 
Hiermee zijn Peter en Rob benoemd voor het komende jaar. 
 
Onderstaand het aftreedschema; 
 
2023 – 2024  Penningmeester Raymond Westmaas, Hans Havermans, Willem de  
                                   Meijer, Voorzitter Peter Reniers en Rob van den Berg 
2024 – 2025  Secretaris en Pierre van der Korput 
2025 – 2026  Voorzitter en ……. 
2026 – 2027  Penningmeester en ……… 
 
12. Rondvraag 
 

Van de rondvraag wordt door de volgende leden gebruik gemaakt: 
Martin Hop, Dylan van Dijk, Raymond Westmaas, Kelvin Koppelaar: 
Raymond Westmaas: aan- en afmelden als lid via de ledenadministratie of via de website. 
Contributie betaal je voor een heel seizoen. 
Dylan van Dijk: wedstrijden op zaterdag liggen vaak ver uit elkaar, dit is niet prettig als je 
bardienst moet draaien. Bijvoorbeeld om 09.00 uur en om 15.00 uur. 
Pierre van der Korput: we kijken er wel naar, maar het is niet altijd mogelijk om dichter naar 
elkaar te schuiven. Ook de dames zijn erbij gekomen, kunnen alleen ’s middags.  
Kelvin Koppelaar: er is gesproken over truien voor de winter i.p.v. onze polo’s. Wat is hiervan 
de status? 
Pierre van de Korput: kom maar met een voorstel. Eigen bijdrage. Dit zal pas volgend 
seizoen worden i.v.m. begroting. 
Martin Hop: er is een nieuwe machine aangeschaft door Verschoor om te maaien, deze past 
moeilijk door de poort. Is de poort te demonteren?  
Peter Reniers: deze is demontabel en wordt bekeken. 



 
15.     Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en ziet de aanwezigheid als 
waardering. De vergadering wordt om 22:10 uur gesloten. 
Er wordt namens VCW door de voorzitter nog een rondje aangeboden.  
 
 
 
 
 
 


