Verslag Algemene Ledenvergadering SV Roef! 28-9-2021
Aanwezig: Hein Koenraad, Bart van Knegsel, Johan van Cuyck, Twan Verhoeven, Erik Verbeek, Wilco
Heessels, Gerard Hommen, Willem van Wierst, Sander Klaassen, Corrie Schilders, Harry Reijrink, Jos
van den Boogaart, Francine van Remunt, Jo Hoozemans, Mathijs Roozen
1. Opening
Bart van Knegsel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat de ALV
weer ‘gewoon’ in de eigen kantine van Roef! kan plaatsvinden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Vanuit de verbouwing is een groepje vrijwilligers ontstaan die hebben aangegeven zich
de komende tijd structureel te willen inzetten voor klussen m.b.t. beheer en onderhoud.
Belangrijk daarvoor zijn beschikbaarheid van budget en het organiseren/structureren van
welke klussen wel/niet te doen.
 Het bestuur zal hiervoor een voorstel maken.
- Er is een vraag gekomen om vanuit HSB een tak g-sport op te zetten (jongeren met een
verstandelijke beperking). Annie Hekker heeft aangegeven dit te willen oppakken. Jeka,
Tilburg en Gryphons zijn hier ook mee bezig/in geïnteresseerd.
- In Moergestel wordt glasvezel aangelegd. Voor het industrieterrein Stokeind geldt dat
minimaal 30% moet meedoen, om ook glasvezel aangelegd te krijgen. Op dit moment
wordt dat niet gehaald. Daarom een oproep aan allen om, als je mensen kent die hier
wonen of een bedrijf hebben, ze hierop te wijzen en te vragen om mee te doen.
3. Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering van 29-9-2020
Vragen n.a.v. het verslag:
- Hebben we kwijtschelding gehad van de gemeente voor huur terrein en sporthal?
 We hebben gedeeltelijke kwijtschelding gehad. Hein Koenraad licht dit toe.
- Verlichting softbalveld: wordt dat dit jaar nog gedaan?
 Ja, in oktober 2021
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag
a. Toelichting door de penningmeester.
Hein Koenraad geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening en de balans.
Vanwege covid-19 is 2020 een vreemd jaar geweest. O.a. veel minder inkomsten uit de
kantine, minder zaalhuur, € 4.000 rijkssubsidie tegemoetkoming schade corona. Het
eindresultaat is € 613 negatief. Gezien het feit dat we bijna heel 2020 geen wedstrijden
met publiek hebben kunnen spelen, valt dat niet tegen. Bovendien is in 2021 nog een
bedrag te verwachten m.b.t. tegemoetkoming coronaschade specifiek voor
sportverenigingen. Daarom wordt voor 2021 een aanzienlijk positief resultaat verwacht.
Aanvullend wordt een financiële toelichting gegeven op de grootschalige verbouwing van
kleedkamers en sanitair in 2020 en 2021. De totale kosten bedragen ca € 37.000,
exclusief het bedrag wat aan subsidies en sponsoring beschikbaar is gesteld (ca € 9.000).
Het resterende bedrag is deels ten laste gebracht van het eigen vermogen en deels ten
laste van de voorzieningen groot onderhoud. Daardoor is voor 2022 nog een voorziening
groot onderhoud beschikbaar van € 2.000.

b. Kascontrolecommissie.
Patrick van Caulil en Michel Vermeer hebben de kascontrole uitgevoerd. Ze hebben
aangegeven akkoord te kunnen gaan met de boekhouding en het financieel verslag, en
stellen voor om - met complimenten voor Hein Koenraad - décharge te verlenen aan het
bestuur.
c. Samenstelling kascontrolecommissie 2022
Michel Vermeer en Harry Reijrink vormen de kascontrolecommissie voor 2022.
5. Begroting 2021 en concept-begroting 2022
Beide worden toegelicht door Hein Koenraad.
- Klopt het dat de leden van Jeu de Boules slechts € 20 contributie per jaar betalen?
 Ja, de reden is dat JdB erg lage kosten heeft.
- Er is behoefte aan een overdekte JdB-hal, zodat het aantrekkelijker wordt voor nieuwe
leden. Die zou dan bij voorkeur multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Mogelijk is er
subsidie voor beschikbaar vanuit gemeente of provincie.
 Vanuit het bestuur zal de behoefte aan een overdekte JdB-hal kenbaar worden
gemaakt in het eerstvolgende overleg met de gemeente.
6. Vaststelling contributie seizoen 2022 middels mandaat
De ALV geeft het bestuur mandaat om de contributie 2022 met max. 5% te verhogen.
In 2021 is de contributie gelijk gebleven voor zowel HSB, Handbal als JdB, omdat vanwege de
coronamaatregelen maar beperkt trainingen en wedstrijden mogelijk waren.
7. Bestuurssamenstelling
Bart van Knegsel, Sander Klaasen en Erik Verbeek zijn aftredend en herkiesbaar. Ze worden
alle drie herkozen. Bart heeft aangegeven dat hij in de komende bestuursperiode (3 jaar) wil
stoppen, zodra een geschikte opvolger is gevonden en is ingewerkt.
 We zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter voor het omnibestuur.
8. Samenwerking met Human Kind (kinderopvang)
Bart van Knegsel geeft een toelichting. Human Kind (voorheen Humanitas) verzorgt al
jarenlang kinderopvang in Moergestel. In het kader van het Open Club Programma is in 2018
oriënterend gesproken over mogelijkheden voor samenwerking. Eind 2020 heeft Human Kind
contact opgenomen met het bestuur van Roef! met de vraag of we nog steeds openstaan
voor samenwerking. Oftewel: het gebruik van kantine, bestuurskamer, keuken, sanitair en
buitenterrein voor kinderopvang (tegen betaling, op maandag, dinsdag en donderdag van
14.30-18.30 uur) voor ‘BSO-sport’. Volgens de huidige planning vanaf ca 1-1-2022. Hiervoor
wordt goedkeuring gevraagd aan de ALV.
Naar aanleiding hiervan wordt het volgende opgemerkt vanuit de ALV:
- Voor Roef! biedt het mogelijkheden voor ledenwerving voor HSB, Handbal en JdB.
- Schoonmaakkosten kunnen worden opgevangen door de bijdrage van Human Kind.
- Goede afspraken nodig m.b.t. schoon en netjes achterlaten van gebouwen en
buitenterrein.
- Evt. kosten vanwege schade en extra onderhoud dienen voor rekening te komen van
Human Kind.
- Reguliere sportactiviteiten (wedstrijden, trainingen, toernooien) hebben voorrang.
- Veiligheid is belangrijk aspect om goed te regelen i.r.t. aansprakelijkheid voor Roef!.

-

Valt het binnen de statuten van SV Roef!?
Organiseren van en communiceren over één aanspreekpunt/contactpersoon is belangrijk
om goed te regelen.
Ook algemene communicatie en uitleg naar alle leden over de samenwerking en
bijhorende afspraken is belangrijk.
 De ALV verleent mandaat aan het bestuur om de samenwerking met Human Kind
voor een BSO Sport aan te gaan en verder in te vullen, met inachtneming van de
gemaakte opmerkingen en onder de voorwaarde van een jaarlijkse evaluatie.

9. Rondvraag
- Willem van Wierst: Advies om na te gaan of de samenwerking met Human Kind ook
gevolgen heeft voor het VOG-beleid van Roef!.
- Gerard Hommen: Biedt aan om onderdeel te worden van de clubgebouwcommissie, met
aandachtspunt beheer en onderhoud.
 Het aanbod wordt positief ontvangen. Gerard zal dit verder afspreken met Corrie,
John en Maureen.
- Harry Reijrink: Het is hoognodig dat er iets gedaan wordt aan de onverharde
parkeerplaats aan de voorzijde (eigendom gemeente). De erbarmelijke staat vol kuilen is
geen goede reclame voor onze vereniging.
 Het bestuur zal dit nogmaals meenemen in het overleg met de gemeente.
- Op 16-17 oktober vindt er een groot toernooi plaats (Little League softbal), wat overlast
kan geven voor omwonenden. Het is wellicht goed om omwonenden hierover te
informeren. Daarnaast is het erg belangrijk om bezoekers vooraf te wijzen op andere
parkeermogelijkheden. Zoals op het Sint-Jansplein en mogelijk ook bij Van Bommel
(heeft hier in het verleden ook medewerking aan verleend.
- Jos van den Boogaard: vraagt nogmaals aandacht voor een overdekte JdB-hal.
 In het bestuur is hierover afgesproken dat vanuit JdB wordt gezorgd voor een goed
onderbouwd voorstel (inhoudelijk en financieel).

De voorzitter sluit de vergadering om 22. 00 uur

