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Concept notulen Algemene Leden Vergadering RKHSV najaar 2021 

Maandag 29 november 2021 (door coronapandemie online) 

 

 
Aanwezig bestuur: 

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

Beckers 

 

Aangemelde en aanwezige leden: 

Laurie Claessens, Roland van Dijk, Mark Bremers, Harry Schobbe, Olaf Haemers, Frank Aussems, 

Dominique de Graaf,Marcel Ridder, Jean Pierre Zeguers, William Vinck, Anke Becks en Remco 

Frederix 

 

Aangemelde maar alsnog afwezige leden: 

Jef Aussems, Jack Swildens en Rene Bakels 

 

Afgemelde leden: 

Roger Bex, Pim Bettenhausen, Bas van Soerland, Ivo Piets, Manfred COninx, Esther van Soerland, 

Niek Bartholomeus, Ben de Graaf, Bert Cobben, Jef van Thiel en Marc Claessens 

 

Notulen: 

Ivo Cauberg en Ralph Mak 

 

 

1. Opening 

- Secretaris opent om 19:30 de online ALV; 

- De vergadering wordt afgetrapt met een korte flashback op het (corona)jaar 2020-2021. 

 

2. Notulen ALV 26 april 2021 

- Actiepunten uit de notulen zullen lopende de vergadering besproken worden; 

- Verder geen opmerkingen op de notulen. 

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

 

a. Huishoudelijk reglement 2020. 

o Geen opmerkingen. Nieuw huishoudelijk reglement is bij deze bekrachtigd; 

 

3. Jaarverslag secretaris 

Vooraf: het jaarverslag is via de mail rondgestuurd en is terug te vinden op de website 

www.rkhsv.nl.  

- De secretaris bespreekt een aantal steekzinnen over het seizoen 2020-2021.  

o Bestuur blijft ongewijzigd 

o RKHSV is financieel gezond, mede door staatssteun 

o Voldoende vrijwilligers, kan en mag echter nog meer 

o Coronavirus zorgt weer voor afbreken seizoen 

http://www.rkhsv.nl/
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o Ben Habets en Jack Swildens gaan verder als staf selectie 

o Harry Schobbe blijft als teammanager RKHSV 1, Nick Mollen wordt opgevolgd door 

Bert Ghijzen als teammanager RKHSV 2 

o Samenwerking met DBSV => extra scheidsrechters 

o Aantal leden gestegen van 499 (1 juli 2020) naar 577 (30 juni 2021) 

 

Diverse activiteiten tijdens de coronaperiode: 

o 24 oktober 2020: Meiden Junioren toernooi (MO13 en MO17) 

o 31 oktober 2020: Voetbaldag onderbouw JO9 t/m JO13 en MO13: zeskamp en 

onderling toernooi 

o 12 december 2020: Mixtoernooi onderbouw (2de dag) 

o 9 januari 2021: Trainingsdag onderbouw en MO13-MO17 m.m.v. trainers en 

selectiespelers/-sters RKHSV 

o 6 maart 2021: Champions Cup JO9 t/m JO13 en MO13 

o 9 april 2021: Start RKHSV Voetbalschool i.c.m. De VoetbalSchool Ssu 

o 12 juni 2021: Nationale voetbaldag bij RKHSV i.s.m. De Voetbalschool Ssu 

o 10 juli 2021: Ouder-Kind toernooi JO9 t/m JO13 en MO13 incl. BBQ 

 

Sponsoren update: 

o Office Center is gestopt (weg uit Maastricht) 

o Hovenier Sour en Cro-Tech zijn recent gestopt 

o De overige sponsoren zijn gebleven 

o Nieuwe sponsoren zijn 

▪ Quaaden rijwielhandel 

▪ ECO Wheat - Collection BV 

▪ Akropolis Rothem 

▪ PLUS Starren => PLUS Franssen 

▪ ARM Afval Recycling Maastricht BV 

▪ Jack Swildens Holding BV (verwacht vanaf 2022) 

Kortom, RKHSV leeft!!! 

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, zie 

later t.a.v. ClubCollect. 

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

komen te staan, richting 2022 moet actie ondernomen worden. 

- Enkele noemenswaardige zaken seizoen 2020-2021: 

o Contributie inkomsten zijn gestegen 

o Uitgaven kleding zijn gedaald (meeste kleding is vorig seizoen gekocht i.v.m. nieuwe 

hoofdsponsor Intratuin Maastricht) 
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o Opleidingskosten zijn gedaald (met name geen TC3) 

o Subsidies zijn gestegen (met name TASO regeling) 

o Abonnementskosten zijn gedaald (met name Xscreen/ BCM i.v.m. “coronakorting”) 

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

november t/m mei) 

o Poetskosten zijn gedaald (kantine en wedstrijd stop) 

o Sponsorbijdragen voldaan 

o Vergoedingen DBSV en UM Sport zijn nieuw 

- Coronapandemie: 

o November-Mei 2021: veldhuurkosten aan Maastricht Sport gelijk, eventueel 

teruggaaf eind 2021 

o Lagere kosten KNVB (minder wedstrijden) 

- Nieuwe ontwikkelingen seizoen 2021-2022: 

o Corona-subsidies aangevraagd en deels ontvangen: TASO t/m Q2 

o DBSV en UM Sport contract: vereenvoudigde afrekening 

o Scholt Energy => door bundeling meterkast energieheffing lager (ook nog aanvraag 2 

jaar teruggave energieheffing is lopende) 

o Stichting SMILE vaste huurder dus vaste inkomsten, compenseert recent vertrek van 

De Limburger 

- Resultaten: 

o Seizoen 2020-2021: eigen vermogen gestegen met ongeveer €38K 

o Voorlopige verwachting 2021-2022: we blijven meer dan financieel gezond, we 

verwachten een aangename stijging (vooral als gevolg van stijging ledenaantal, 

sponsoropbrengsten, omzet in sportkantine, corona-subsidies en corona-acties zoals 

Voetbalpassie van KNVB met AH en de Plus Sponsorpunten) 

o Maar…grote investeringen zijn aanstaande (dak kantine moet vervangen worden) => 

opstellen meerjaren onderhoudsbegroting 

- Jules geeft toelichting op investering dak: hij bespreekt dat de club eerst kijkt naar verlenging 

erfpacht; wordt vervolgd. 

- Zjer haakt in met ambitie om sportpark maatschappelijk breder in te zetten. 

 

5. Verslag kascontrolecommissie  

- Dit jaar bestond de kascontrolecommissie uit: Dominique de Graaf (3e keer), Jean-Pierre 

Zeguers (2e keer) en Mark Bremers (1e keer). 

- Op 22 november 2021 heeft de kascontrolecommissie samen gezeten. Opmerkingen hierbij 

van Jean-Pierre waren: 

o een correctie is na overleg doorgevoerd betreffende de contributie; 

o aandachtspunt is het BTW verhaal, advies is om vanaf januari de administratie zo in 

te richten dat dit klaar is voor aanvragen btw nummer. 

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

om de penningmeester te déchargeren.  
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- Marc Claessens (aangemeld vooraf via de mail, indien niemand anders wilt instappen) neemt 

volgend jaar de plek van Dominique de Graaf in. Jean-Pierre Zeguers en Mark Bremers blijven 

aan. 

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

 

6. Vaststelling contributie 

- EERST INFORMATIE HERHALEN: 

o Contributie is de laatste jaren gelijk gebleven, maar… 

o Wensen waren er t.a.v. incasso/betaling in meerdere perioden 

o Daarnaast waren er gemiddeld 5% storneringen of geen automatische incasso 

ingesteld (diverse redenen) 

o Opties zijn mailtjes of betaalverzoek mailen => handmatig werk, sterk afhankelijk van 

vrijwilligers 

o Alternatieven zijn Nikki (opkomend) en ClubCollect (o.a. tennisclub Heugem): deze 

zijn 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… 

- UPDATE / STAND VAN ZAKEN: 

o Keuze is gevallen op ClubCollect door werkgroep (Marc Claessens, Rigberto 

Werleman, Ralph Mak). Motivering ligt in de richting van betaling in meerdere 

termijnen. Tevens bespaart het werk bij secretariaat. 

o Kosten 1e jaar zijn €0, vandaar dat ClubCollect reeds in gebruik is genomen. 

o Kosten vanaf 2e jaar €2 per lid per seizoen. 

o Bestuur stelt aan ALV voor om contributiebedrag dientengevolge met €2 per seizoen 

te verhogen => geen bezwaren vanuit de vergadering. 

 

7. Begroting 

- De begroting seizoen 2021-2022 is aan het begin van dit seizoen opgesteld en binnen het 

bestuur geaccordeerd 

- Enkele interessante punten zijn de contributie, overige opbrengsten, electra en gas, 

vrijwilligersvergoedingen => korte toelichting 

- Indien er alsnog leden zijn die deze begroting seizoen 2021-2022 willen inzien, dan kan dat 

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

- Investering dakvernieuwing: besteding is meer dan €10.000 dus is er toestemming van de 

ALV nodig. Voorstel om dit en volgend seizoen €20.000 te reserveren; 

o Olaf Haemers geeft aan dat  

▪ we meer geld moeten reserveren; vooralsnog doen we dat niet. 

▪ we groene sponsoren moeten zoeken, en eventueel middels crowdfunding 

geld inzamelen; dit wordt meegenomen. 

o Vanuit de vergadering komt de vraag of er rekening is gehouden met indexering en 

stijging materiaalprijzen. Jules antwoord dat hier naar gekeken wordt, maar dat in dit 

mailto:penningmeester@rkhsv.nl
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bedrag nog geen rekening is gehouden met eventueel drukken van kosten door 

inzetten eigen arbeid. 

o Vergadering in de persoon van Dominique de Graaf geeft aan eerst duidelijkheid te 

willen laten scheppen met betrekking tot erfpacht.  

o Harry Schobbe vraagt of dit inclusief plaatsing zonnepanelen is. Dit wordt bevestigd. 

o Laurie Claessens vraagt of naast de investeringen deze verbetering ook geld oplevert 

(op termijn). Dit wordt bevestigd. 

o Uit de vergadering komt idee om personen PV-paneel te laten ‘adopteren’. Wordt 

meegenomen in de uitwerking. 

o ALV gaat akkoord met reservering dak investering. 

 

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

 

8. Bestuursverkiezingen 

- Aftredend en herkiesbaar najaar 2021:  

o Ralph Mak – secretaris.  

o Chrit Scharis – 2e secretaris 

De ALV gaat hiermee akkoord, Ralph en Chrit worden wederom warm welkom geheten 

binnen het bestuur. 

- De rest van het bestuur blijft in functie. 

- Vooruitlopend op seizoen 2022-2023 wordt alvast bekend gemaakt dat de volgende 

bestuursleden in najaar 2022 aftredend en in principe herkiesbaar zijn: 

o Zjer Willems – voorzitter  

o Rigberto Werleman – penningmeester 

o Lou Beckers – algemeen bestuurslid 

o Ivo Cauberg – algemeen bestuurslid 

 

9. Mededelingen 

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

RKHSV specifiek en Heugem in het algemeen 

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

- Veldverlichting veld 3B 

- Bundeling stroommeters t.a.v. energiebelasting -> compensatie 

- Investeringsagenda kleed-/clubgebouw (dak, betegeling doucheruimtes) 

- Nieuwjaarsreceptie 2022 is en blijft afwachten 

- Jubilarissen 2021 en 2022 worden later gehuldigd 

 

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

 

10. Rondvraag 

- Ben de Graaf (vooraf ingediend): er zijn investeringen verricht (veldverlichting 3B), wat 

waren de totale kosten? 

o Totale investeringen blijven onder drempel van €10.000; 
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- Ben de Graaf (vooraf ingediend): wat is de status m.b.t. tot de erfpacht? 

o Verhaal erfpacht reeds besproken; 

- Mark Bremers: wordt de veldverlichting nog bijgesteld? 

o Nee, dit is maximale. Heeft met name te maken met lichtinval La Valence; 

- Onderhandse vraag of er extra kosten zijn meegenomen voor stijging kosten spelmateriaal 

a.g.v. stijging leden.  

o Ja, hier is een bedrag voor meegenomen. 

De secretaris sluit de vergadering omstreeks 21:10 uur, en dankt alle (digitale) aanwezigen voor hun 

(virtuele) aanwezigheid en aandacht. 

Aldus opgemaakt d.d. 21-11-2022 

Ralph Mak – RKHSV secretaris 


