Verslag Algemene Ledenvergadering SV Roef! 29 september 2020
Locatie: groepsaccomodatie Beukenhaeghe, Moergestel
Aanwezig: Bart van Knegsel, Erik Verbeek, Hein Koenraad, Johan van Cuyck, Loet van Dam, Jos van
den Boogaart, Sander Klaasen, Michel Vermeer, Marjo Ploeg, Tony Ploeg, René de Lepper, Harry
Reijrink, Francine van Remunt, Charlotte Haen, Arjen Marchand, Ilse van Kerkoerle, Eva Therou, Gini
Ketelaars, Wilco Heessels, Jessica Jansen, Patrick van Caulil.
Ter vergadering wordt het financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester uitgereikt. Het verslag
van de algemene ledenvergadering d.d. 20-03-2019 staat ter inzage op de website van SV Roef!
1. Opening
Bart van Knegsel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Bart licht kort toe wat de gevolgen van de covid-19 maatregelen zijn voor Roef!.
- De renovatie van het sanitair in kantine en kleedkamers (herenkant) is bijna klaar. Voor
de ingang wordt nog een overkapping gemaakt. In 2021 volgt de dameskant van de
kleedkamers. Met name Gerard Hommen, Patrick van Caulil, John van Laerhoven en
Michel Vermeer hebben hier veel tijd en energie in gestoken. Heel veel dank daarvoor.
- Er zijn twee ingekomen vragen:
o Kan de opbrengst van de kantine worden gereserveerd voor kantineaangelegenheden. Zoals verbouwing en vervanging cv-ketel en boiler.
o Is het bedrag wat we nog van de gemeente tegoed hebben m.b.t. aanleg
jeugdveld al ontvangen?
 Beide worden meegenomen bij de toelichting op het financiële jaarverslag.
- De gemeente heeft aangegeven dat ze voornemens is om de helft van de huur voor 2020
niet in rekening te brengen.
- De aanleg van een lichtinstallatie bij het softbalveld is in 2020 niet doorgegaan, omdat
daardoor de handbalvelden konden worden gerealiseerd door de gemeente. De
lichtmasten zullen begin volgend jaar door de gemeente worden aangelegd en betaald.
Voorbereidende voorzieningen zijn al getroffen, zoals verzwaring van de meterkast.
- Er komen vier extra banen voor jeu de boules, op de grasstrook naast de sporthal.
Gevraagd wordt of er ook een overkapping bij kan worden gemaakt.
 Dat zal worden meegegeven aan de gemeente.
- Met MTV Stokeind en Audacia is een traject opgestart om te komen tot meer
samenwerking. De aanleg van de multifunctionele handbalvelden is hier onderdeel van.
Ze zijn bijv. ook te gebruiken voor wandelvoetbal, beeball, …… De velden voor voetbal en
tennis zullen ook nog worden aangepast.
Onderdeel van de sasmenwerking is ook de gezamenlijke ambitie dat alle kinderen van
de basisscholen gratis moeten kunnen sporten, met subsidie van de gemeente. Hierover
loopt overleg met de gemeente, oa via het sportakkoord. Vanwege financiële problemen
bij de gemeente is dit in 2020 stilgevallen.
3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 20 maart 2019
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 2019 staat ter inzage op de website van
SV Roef! In de uitnodiging voor de ALV is hierop gewezen. Het verslag wordt zonder
opmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag
a. Hein Koenraad geeft een toelichting op het financiële overzicht 2019. Deze ligt ter
vergadering ter inzage voor alle aanwezigen. Met betrekking tot de vooraf ingediende
vragen:
 De optie om de kantineopbrengsten komend jaar te reserveren voor onderhoud
kantine zal worden besproken in de komende bestuursvergadering.
Aandachtspunt is dat daardoor geen tekort ontstaat bij de afdelingen waar het
dan weg gaat. Het onderhoudsfonds is nu leeg. Jaarlijks wordt daar een bedrag
van € 2.685 in gestort. Een andere mogelijkheid is om deze jaarlijkse storting
voor 10 jaar ‘te activeren’: opnemen in de begroting en jaarlijks afschrijven.
 De nog openstaande post bij de gemeente in het kader van de aanleg jeugdveld
(€ 4.500) zal komend boekjaar worden verrekend met nog komende uitgaven.
b. Kascontrolecommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Paul Peters en Loet van Dam. Loet geeft korte een
toelichting en geeft aan dat de boekhouding er perfect uitziet. Met een welverdiend
compliment voor de penningmeester wordt voorgesteld de penningmeester te
dechargeren. Hert voorstel wordt unaniem aangenomen.
c. Samenstelling kascontrolecommissie 2021
Loet van Dam is lid van het omni-bestuur, en kan daarom formeel geen kascontrole meer
doen in 2021. De kascontrolecommissie voor 2021 wordt gevormd door Michel Vermeer
en Patrick van Caulil, Francine van Remunt is reserve.
5. Begroting 2020
Hein Koenraad geeft een toelichting op de begroting voor 2020.
- In 2020 is het heren 1 team van Roef! opgeheven (te weinig spelers). Gevraagd wordt of
de begroting daarop kan worden aangepast.
 De begroting HSB wordt gemaakt door de penningmeester van HSB. Sander
Klaasen zal dit meenemen naar de eerstvolgende bestuursvergadering HSB.
- Voorgesteld wordt om te kijken naar de mogelijkheid om de begroting voor het volgende
jaar op te stellen aan het einde van het voorafgaande jaar. Kan evt. ook in de
afdelingsbesturen voor de begroting per afdeling.
 Er is nu wel sprake van een uitzonderlijke situatie vanwege covid-19. Normaal
gesproken wordt de begroting in maart vastgesteld. Voor HSB is op dat moment
bijvoorbeeld pas zicht op benodigde materialen.
 Afgesproken wordt dit te bespreken in de komende bestuursvergadering.
6. Vaststelling contributie 2021
De ALV geeft het bestuur mandaat voor verhoging van de contributie met max. 5%
7. Bestuurssamenstelling
a. Harry Reijrink heeft vorig jaar kenbaar gemaakt te willen stoppen als voorzitter van de
afdeling handbal. Twan Verhoeven heeft aangegeven de voorzitterstaken van Harry over
te willen nemen, en is sinds dit jaar aanwezig geweest bij de bestuursvergaderingen.
Voorgesteld wordt om Twan te benoemen als nieuwe voorzitter Handbal en als lid van
het omnibestuur. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

b. Gebleken is dat de inschrijving van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel niet up to
date was. Voorgesteld wordt dit aan te passen, en in overeenstemming te brengen met
de statuten. Dat betekent een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) en twee bestuursleden per sporttak. De bestuurssamenstelling wordt
dan: Bart van Knegsel (voorzitter), Johan van Cuyck (secretaris) en Hein Koenraad
(penningmeester) = dagelijks bestuur. Sander Klaasen en Paul Peters (HSB), Twan
Verhoeven en Erik Verbeek (handbal), Loet van Dam en Jos van den Boogaart (jeu de
boules). Corrie Schilders is op eigen verzoek geen bestuurslid, maar is als adviseur
namens de kantinecommissie aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Het voorstel wordt
unaniem aangenomen
8. Rondvraag
- Wilco Heessels en Michel Vermeer: Is het mogelijk om activiteiten m.b.t. verbouwing
meer projectmatig aan te pakken? Nu komt het bijna volledig voor rekening van
vrijwilligers vanuit HSB.
 Goed idee. Afgesproken is om eerst de nu lopende renovatie af te werken en
daarna te komen met een plan voor renovatie 2021.
 Opgemerkt wordt dat de beschikbaarheid vanuit handbal op dit moment erg
krap is. Harry Reijrink heeft wel veel gedaan m.b.t. elektriciteit. In het verleden is
juist vanuit handballeden heel veel werk verricht m.b.t. werkzaamheden kantine
en kleedkamers. Toen was de situatie precies andersom.
- Francine van Remunt: er zijn mooie nieuwe kluisjes in de kantine. Wat is daarvan de
bedoeling?
 Die komen onder de nieuwe overkapping om tijdelijk spullen in te doen tijdens
het sporten.
 Voor opslag van materialen voor jeu de boules komt een aparte kast.
- Jessica Jansen: is er al ingeschreven voor de Rabobank Clubactie?
 Ja, met als bestedingsdoel de renovatie van sanitair en kleedkamers. Zodra er
gestemd kan worden komt er een oproep in de nieuwsbrief en op de website.
Gevraagd wordt dit allemaal zoveel mogelijk te delen binnen familie en
kennissen.
Bart neemt de gelegenheid om Harry Reijrink van harte te bedanken voor zijn enorme inzet in de
afgelopen 45 (!) jaar voor Roef!. Vanwege de covid-19 beperkingen is het geplande afscheid tijdens
de opening van de nieuwe handbalvelden helaas niet door kunnen gaan. Er zal op een later moment
nog op gepaste manier afscheid van Harry worden genomen.
Bart dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

