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Concept notulen Algemene Leden Vergadering RKHSV najaar 2020 

Maandag 26 april 2021 (door coronapandemie uitgesteld en online) 

 

 
Aanwezig bestuur: 

Zjer Willems, Rigberto Werleman, Ralph Mak, Chrit Scharis, Ivo Cauberg, Jules Crijnen, Lou 

Beckers 

 

Aanwezige leden: 

Laurie Claessens, Ben Habets, Egon Spits, David Serpenti, Marc Claessens, Harry Schobbe, Remco 

Frederix, Bart Custers, Ben de Graaf, Mark Bremers 

 

Aangemelde leden maar alsnog afwezig: 

Dominique de Graaf, Rene Bakels, Roland van Dijk, Jean-Pierre Zeguers 

 

Afgemelde leden: 

Davy Smael, Roger Bex, Antoine Zorenc, Jan Amory, Maril Carati, Rene Claassen, Ber Romans, Dani 

Thijs, Myriam Demas, Bas van Soerland 

 

Notulen: 

Ralph Mak 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet rond 19.30 uur alle (digitale) aanwezigen van harte welkom op deze 

eerste, en hopelijk laatste, online ALV. Online, noodgedwongen door de coronapandemie en 

geldende maatregelen.  

Aan de hand van een powerpoint presentatie worden de leden door de ALV en de te 

bespreken punten geleid. Deze onderdelen worden hierna in willekeurige volgorde herhaald, 

waar nodig dan wel van toepassing uitgebreid (cursief gedrukt) met de beslissing van of 

vragen/toelichting binnen de ALV. 

Voordat we zijn gestart met de ALV werd nogmaals teruggekeken naar hoe de sportvelden 

een paar jaar geleden eruit zagen, en welk sportcomplex wij nu mogen benutten. Uitspraken 

daarbij waren “Laten we trots zijn op wat we nu tot onze beschikking hebben!” en “Laten we 

hopen dat we ons weer snel mogen ontmoeten in onze sportkantine!”. 

Na een korte toelichting over de spelregels gedurende de online ALV (denk dan aan “Geluid 

uit, camera (mag) aan” en “Gevoelige documenten/informatie wordt niet getoond tijdens 

deze online ALV”) is de ALV geopend: 

- Welkom op 1e online ALV ooit 

- Uitstel ALV najaar 2020 door coronapandemie 

- Welkomstwoord door voorzitter Zjer Willems 



RKHSV Rooms Katholieke Heugemse Sport Vereniging 
KvK 14058646                                       tel. 043-3672213 

 
Secretariaat RKHSV:   Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 

Mobiel: 06-12141452, Mail: secretaris@rkhsv.nl 

 

Pagina 2 van 7 
 

 

2. Notulen ALV 20 november 2019 

- Actiepunten uit vorige ALV worden in deze ALV waar van toepassing besproken. 

- Mocht een onderwerp niet (afdoende) besproken worden, geef dat dan (uiterlijk) straks aan 

bij de rondvraag. 

- Voor nu: notulen van ALV vorig seizoen zijn via de mail rondgestuurd. Zijn er (vooraf) vragen 

of opmerkingen hierover? 

Geen reactie vanuit de deelnemers, de notulen worden hiermee formeel vastgelegd. 

 

3. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag is via de mail rondgestuurd en is terug te vinden op de website www.rkhsv.nl. 

Enkele interessante punten: 

- Eerste editie MCT toernooi – erg succesvol 

- Jubileumweekend RKHSV 75 jaar 

- Coronapandemie vanaf maart 2020, geen eindstanden 

- Aantal vrijwilligers gegroeid – wees welkom 

- Financieel gezond 

- Samenwerking DBSV omgezet in nieuw 3-jarig contract met DBSV en UM sport => RKHSV 

verantwoordelijk voor kantine 

- Wil Kruijntjens, Rob Theunisz en Eric Bastiaens worden bedankt als staf selectieteams 

senioren 

- Ben Habets, Jack Swildens en Nick Mollen zijn hun opvolgers 

 

De ledenaantallen: 

- Aantal leden gestegen van 419 (28 juni 2019) naar 507 (6 juli 2020) 

- Ledengroei terug te zien in o.a. een extra seniorenteam, drie nieuwe O19 teams en een extra 

O17 team, naast uitbreiding onderbouw teams 

- Leuk om alvast te weten: in seizoen 2020-2021 gaat dit verder via 530 leden (18 september 

2020) naar 552 leden (12 april 2021).  

- Ledengroei resulteert komend seizoen o.a. in RKHSV 6 en 7. Waar eindigt dit? 

 

Dames-/meidenvoetbal: 

- ING pitch gewonnen 

- Damesvoetbal o.l.v. Remco Frederix en Sylvia Wilhelmus 

- Meidenteams MO13-1 en MO17-1 opgestart (begin 2021 uitgebreid met MO15-1) 

 

G-voetbal: 

- Groeit gestaag door naar 2 stabiele teams, zowel in spelers als leiding 

- G-teams trainen ook steeds vaker tweemaal in de week 

 

http://www.rkhsv.nl/
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Opmerkingen n.a.v. jaarverslag secretaris: 

- Harry Schobbe vraagt of door onze groei als vereniging de kleedlokalen van de buren van de 

tennisclub gebruikt kunnen worden. Deze vraag is recent neergelegd bij de tennisclub, is nog 

wachten op een reactie. 

 

4. Jaarverslag penningmeester 

- Een aparte (standaard) winst-verlies rekening is beschikbaar op afspraak, niet in deze online 

ALV meeting. Bij interesse voor inzage: mail naar penningmeester@rkhsv.nl 

- ALV 2019: “Het bestuur gaat kijken naar rechten en plichten van contributie verplichtigden. 

Huidige gedeelde documenten zijn niet up-to-date.” => is uitgevoerd en wordt toegepast 

- ALV 2019: BTW-plichtigheid zou bekeken worden, is door coronapandemie in de ijskast 

komen te staan 

 

Enkele noemenswaardige zaken seizoen 2019-2020: 

- Uitgaven kleding zijn gestegen (meer leden, meer teams, nieuwe hoofdsponsor Intratuin 

Maastricht) 

- Opleidingskosten zijn gestegen (met name TC3 jeugd) 

- Verzekeringskosten zijn gestegen 

- Abonnementskosten zijn gestegen (met name Sportlink) 

- Kantineopbrengst gedaald (wel meer leden en meer teams, helaas coronastop vanaf maart 

2020) 

- Poetskosten gestegen (frequenter en 2e poetshulp) 

- Loterijenopbrengst is ruim €2000 lager uitgevallen 

- SMILE heeft voor €2000 extra opbrengst gezorgd 

- Sponsorbijdragen meer dan 97% voldaan 

- Contributieopbrengst gestegen 

 

Coronapandemie: 

- Maart-juni 2020: minder maanden veldhuurkosten aan Maastricht Sport, echter 

gecompenseerd door gestegen tarieven => gelijk niveau seizoen 2018-2019 

- Maart-juni 2020: lagere kosten KNVB (wedstrijden) 

- Corona-subsidie aangevraagd en ontvangen: NOW 1 en TOGS 

 

Nieuwe ontwikkelingen seizoen 2020-2021: 

- Corona-subsidies aangevraagd en deels ontvangen: NOW 3, NOW 4, TASO II en TASO III 

- DBSV en UM Sport contract: vereenvoudigde afrekening 

- Overstap energieleverancier naar Scholt Energy => verwachting is uiteindelijk lagere kosten 

 

Resultaten: 

- Seizoen 2019-2020: eigen vermogen gestegen met ongeveer €5000 

- Voorlopige verwachting 2020-2021: we blijven meer dan financieel gezond, we verwachten 

een aangename stijging (vooral als gevolg van stijging ledenaantal en corona-subsidies) 
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- Maar…grote investeringen zijn aanstaande (dak kantine moet vervangen worden, 

veldverlichting veld 3B) => opstellen meerjaren onderhoudsbegroting 

 

Opmerkingen n.a.v. jaarverslag penningmeester: 

- Ben de Graaf merkt op dat artikel 51 van het oude huishoudelijk reglement, welke gelijk is 

aan artikel 54 van het nieuwe huishoudelijk reglement, wellicht in het recente verleden niet 

altijd is toegepast door het bestuur. Het betreffende artikel luidt als volgt: “Voor het aangaan 

van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die het bedrag van Euro 10.000,- 

te boven gaan, dient het bestuur bij voorbaat toestemming aan de ALV te vragen.”. 

Afgesproken wordt om hier voortaan extra alert op te zijn waar van toepassing. 

- Ben de Graaf vraagt zich af hoe het met de erfpacht zit vanaf of na 2028, aangezien dan de 

huidige regeling eindigt. Mocht dit dan inderdaad eindigen, dan is het niet wenselijk meer 

grote investeringen te doen. Afgesproken wordt dat dit door Jules en Zjer namens het bestuur 

verder wordt onderzocht en in de eerstvolgende ALV wordt teruggekoppeld. 

- Jean-Pierre Zeguers legt tijdens de ALV uit hoe het zit met de BTW verplichting voor ons als 

vereniging. Conclusie is dat dit aandacht behoeft zodra de coronasituatie “normaal” is 

waardoor de omzet weer (verder) stijgt. Actiepunt DB (Zjer, Rigberto, Ralph) zodra 

opportuun. 

 

5. Verslag kascontrolecommissie  

- Dit jaar bestond de kascontrolecommissie uit: Jan Amory, Dominique de Graaf en Jean-Pierre 

Zeguers. 

- Op 1 oktober 2020 heeft de kascontrolecommissie samen gezeten.  

- De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen constateren, en stelt voor 

om de penningmeester te déchargeren.  

- Mark Bremers neemt volgend jaar de plek van Jan Amory in. Dominique de Graaf en Jean-

Pierre Zeguers blijven aan. 

 

Het bestuur dankt de kascommissie voor hun tijd en bijdrage in deze. 

 

6. Vaststelling contributie 

- Vanwege het de verbouwingen op en rond het sportcomplex is de contributie de afgelopen 

jaren gestegen. Het bestuur stelt voor om in 2021-2022 niets te veranderen aan de 

contributie.  

- Wel merkt het bestuur op dat er tijdens de recente contributie-inning 

o diverse wensen zijn ingediend om per maand of per kwartaal te gaan betalen; 

o gemiddeld 5% storneringen of geen automatische incasso is ingesteld (diverse 

redenen); 

o opties zijn mailtjes of betaalverzoek mailen, met als resultaat handmatig werk dat 

sterk afhankelijk is van vrijwilligers; 
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o alternatieven zijn Nikki (opkomend) en ClubCollect (o.a. tennisclub Heugem): deze 

worden in kaart gebracht en in bestuur besproken, in ieder geval (veel) minder 

afhankelijk van vrijwilligers; 

o ALV wordt gevraagd mening te geven over eventueel doorbelasten extra kosten (o.a. 

iDEAL- en spreidingskosten), beslissing in ALV najaar 2021; 

 

Opmerkingen n.a.v. vaststelling contributie: 

- Marc Claessens biedt zich aan om mee te denken en te kijken naar een nieuwe 

inningsmethode/-systeem, ook om het kunnen betalen in meerdere perioden mogelijk te 

maken. Dank wordt uitgesproken door het bestuur voor deze geste, waar zeker gebruik van 

zal worden gemaakt. 

- Harry Schobbe geeft aan dat onze buren van de tennisclub de inning van de contributie via 

het systeem ClubCollect uitvoert. Wellicht is het goed met hen te gaan praten hierover t.a.v. 

hun ervaringen, en vanuit daar eventueel vervolgstappen zetten richting een vervanging. Dit 

wordt verder opgepakt door Rigberto en Ralph namens het bestuur, in samenspraak dus met 

Marc Claessens die zich eerder aangemeld heeft. 

- David Serpenti vraagt of de huidige manier van innen via een automatische incasso in de 

nieuwe situatie dan (ook) gehandhaafd blijft? Als reactie wordt gegeven dat dit afhankelijk is 

van het nog te kiezen systeem/methode maar dat de kans groot is dat dit niet het geval is. De 

leden worden uiteraard t.z.t. ingelicht hierover. 

 

7. Begroting 

- De begroting seizoen 2020-2021 is aan het begin van dit seizoen opgesteld en binnen het 

bestuur geaccordeerd. 

- Gezien de voortdurende coronapandemie is deze begroting achterhaald, voorstel is dat deze 

begroting daarom niet wordt besproken in deze ALV. Dit wordt akkoord bevonden door de 

ALV. 

- Indien er alsnog leden zijn die deze begroting seizoen 2020-2021 willen inzien, dan kan dat 

separaat ingepland worden. Meld je hiervoor aan via penningmeester@rkhsv.nl. 

 

Verder geen op- of aanmerkingen n.a.v. de begroting. 

 

8. Bestuursverkiezingen 

- Aftredend en herkiesbaar najaar 2020: Jules Crijnen – algemeen bestuurslid.  

De ALV gaat hiermee akkoord, Jules wordt wederom warm welkom geheten binnen het 

bestuur. 

- De rest van het bestuur blijft in functie. 

- Vooruitlopend op seizoen 2021-2022 wordt alvast bekend gemaakt dat de volgende 

bestuursleden in najaar 2021 aftredend en in principe herkiesbaar zijn: 

o Ralph Mak – secretaris 

o Chrit Scharis – 2e secretaris 

mailto:penningmeester@rkhsv.nl
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9. Huishoudelijk reglement 2020 

- RKHSV huishoudelijk reglement was voor de laatste keer aangepast in 2009. 

- Voorstel voor nieuwe versie is online gezet en is/wordt rondgemaild naar deelnemers ALV. 

- Lou Beckers geeft tekst en uitleg t.a.v. bijlage 2, “Beleidsplan ongewenst gedrag en seksuele 

intimidatie (maart 2020)”. 

- De ALV wordt gevraagd of deze na bespreking een definitieve goedkeuring kan krijgen. 

De ALV stemt hiermee vooralsnog in, wel met enkele opmerkingen of vervolgvragen: 

- Marc Claessens vraagt zich af of RKHSV niet het moet gaan verplichten om 

vrijwilligersdiensten te draaien, om daarmee een eventueel onzekere toekomstsituatie te 

voorkomen. Het bestuur geeft aan dit mee te nemen in het achterhoofd, maar voorlopig te 

blijven vertrouwen en bouwen op de huidige groep vrijwilligers. 

- Ralph geeft aan dat wellicht de nieuwe WBTR wet per 1 juli 2021 gevolgen kan hebben voor 

diverse officiële documenten waaronder het huishoudelijk reglement. Zodra dat in kaart is 

gebracht en van toepassing is, zal het bestuur met een nieuwe update komen op een 

toekomstige ALV. 

- De leden geven aan dat het erg kortdag was om het nieuwe huishoudelijk reglement door te 

nemen voor deze ALV. De leden wordt daarom gevraagd richting de eerstvolgende ALV het 

huishoudelijk reglement (nogmaals) door te nemen en dan (nogmaals) feedback te geven. 

- In het algemeen wordt opgemerkt dat het erg praktisch kan zijn als van een dergelijk 

document voortaan de wijzigingen worden gehighlight zodat in principe in één oogopslag de 

wijzigingen zichtbaar zijn. Het bestuur neemt dit advies over van de ALV, waarvoor zij de 

leden dan ook dankt. 

 

10. Mededelingen 

- Coronapandemie positief t.a.v. samenwerking 043 voetbalverenigingen. 

- Veldverlichting veld 3B. 

- Investeringsagenda kleed-/clubgebouw. 

- SMILE is maatschappelijk partner met als doel open sportpark Heugem, (ook) positief voor 

RKHSV specifiek en Heugem in het algemeen. 

- KNVB ziet RKHSV steeds vaker als pilotomgeving (opleidingen, nieuwe competitievormen), 

bevestiging van juiste aanpak en ontwikkeling. 

- De Limburger vertrekt per 1 juli, helaas een financiële aderlating. 

- Bundeling stroommeters t.a.v. energiebelasting, dit levert geld op en biedt dus compensatie 

t.a.v. voorgaand punt. 

- Jubilarissen 2021 worden later gehuldigd als gevolg van de coronapandemie. 

 

Verder geen op- of aanmerkingen n.a.v. deze mededelingen. 
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11. Rondvraag 

- Vooraf ingestuurd door: Ben de Graaf: “Zijn de gedragsregels nog up-to-date daar deze op de 

website van 2013-2014 zijn? Of zijn ze aangepast?” 

Antwoord bestuur: dit punt is afgehandeld middels het nieuwe huishoudelijk reglement, zie 

elders. 

- Een algemene vraag wordt gesteld over het trainen van de MVV jeugd bij RVU en niet bij 

RKHSV, heeft dat een reden dan wel zou niet aangekaart moeten worden bij MVV dat ons 

sportcomplex beschikbaar is? 

Antwoord bestuur: de selectie van MVV traint wel dit seizoen op ons sportcomplex, de jeugd 

helaas (nog) niet. Noodzaak is er niet echt aangezien dit ons geen opbrengst oplevert, de 

velden zijn immers eigendom van de gemeente. Wel zijn al enkele (oefen)wedstrijden op ons 

sportcomplex gespeeld door zowel de selectie als jeugdteams van MVV, wat ons weer wat 

omzet heeft opgeleverd in de kantine. We streven ernaar dit wel te blijven doen de komende 

periode. 

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21:15 uur, en dankt alle (digitale) aanwezigen voor hun 

(virtuele) aanwezigheid en aandacht. 

 

Aldus opgemaakt d.d. 22-11-2021  

Ralph Mak – RKHSV secretaris 


