
Verslag Algemene Ledenvergadering SV Roef! 5-5-2022 

Aanwezig: Hein Koenraad, Bart van Knegsel, Wilco Heessels, Gerard Hommen, Willem van Wierst, 

Corrie Schilders, Harry Reijrink, Loet van Dam, Jos van den Boogaart, Jo Hoozemans, Christ Janssen, S. 

Poelgeest, Ilse van Kerkoele, Gini Ketelaars, Michel Vermeer, Charlotte Haen, Sander Klaasen, Arjen 

Marchand, Jessica Jansen, Patrick van Caulil. 

Bericht van verhindering: Johan van Cuyck 

 

1. Opening 

Bart van Knegsel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Johan van Cuyck 

heeft zich afgemeld (Corona besmetting). Gini Ketelaars is bereid het verslag te maken. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Voorstel klusgroep: Kleine klusjes worden opgepakt met maximaal €100,- vrij te 

besteden per klus met een max tot €1000,- per jaar. Klussen kunnen worden 

aangedragen via de ‘klussenbus’. Deze wordt fysiek in het clubgebouw opgehangen. 

➔ Het voorstel wordt unaniem aangenomen 

- Er zal een nieuw huishoudelijk reglement worden opgesteld in verband met veroudering 
van het huidige reglement. Hiervoor wordt nog een vrijwilliger gezocht. 

- Voorgesteld wordt de VOG van trainers, coaches en andere vrijwilligers bij SV Roef! na 
drie jaar opnieuw aan te vragen, om ze zodoende actueel te houden. 
➔ Het voorstel wordt unaniem aangenomen 

- We zoeken twee nieuwe vertrouwenspersonen: Nina Hekker en Fieke Wolfs hebben 

aangegeven hiermee te willen stoppen. Madelon van de Ven wil het overnemen van 

Fieke Wolfs voor handbal. We zoeken nog iemand voor HSB, zodat er zowel van handbal 

als HSB een vertrouwenscontactpersoon is.  

➔ Sander zal dit communiceren binnen HSB.  

- Het door een aantal vrijwilligers georganiseerde darttoernooi is succesvol verlopen. De 

2e editie zal plaatsvinden op de 3e zaterdag van maart 2023.  

 

3. Sportpark Stokeind 

Bart van Knegsel geeft een toelichting op de stand van zaken. De verenigingen Audacia, MTV 

Stokeind, Gilde St. Sebastiaan & Barbara en SV Roef! hebben hiervoor gezamenlijk het 

initiatief genomen. Gezamenlijk vertrekpunt is de ‘Open Club’ gedachte. Het is de bedoeling 

dat Audacia een kunstgrasveld krijgt op de plek van de huidige twee velden en kleedkamers 

aan de noordkant. Daardoor ontstaat ruimte voor twee extra tennisbanen en twee 

padelbanen bij MTV Stokeind, een schiethal voor de handboogvereniging van het Gilde en 

een parkeerterrein. Het sportpark krijgt een open structuur: geen hekken meer om de 

sportcomplexen, wel hekken om de velden. De intentie is hiervoor op bestuurlijk niveau een 

soort omnivereniging te worden. Op langere termijn is het ideaalbeeld één gezamenlijke 

Moergestelse sportvereninging. Op 19 april a.s. is er een omgevingsdialoog in de kantine van 

Audacia over deze plannen. 

Vanuit de ALV worden vraagtekens uitgesproken over de open structuur van het sportpark, 

i.v.m. vandalisme en hangjeugd. Camerabeveiliging is dan wenselijk.  

➔ De ALV verleent mandaat aan het bestuur om door te gaan met het overleg 

hierover met de andere sportverenigingen en de gemeente. 

 

4. Samenwerking Human Kind 

Vanaf mei/juni 2022 zal de BSO Human Kind zich huisvesten in het clubgebouw van Roef!. 

Het betreft een proefjaar tot 30 juni 2023 m.b.t. buitenschoolse opvang van maximaal 36 

kinderen per dag in de leeftijdscategorie van acht tot twaalf jaar. Aanwezigheid op maandag, 



dinsdag en donderdag van 14.30-18.30 uur, tijdens schoolvakanties van 8.00u - 18.30u. Met 

Human Kind is afgesproken dat activiteiten georganiseerd vanuit Roef! altijd voorgaan op de 

BSO, mits minimaal zes weken vooraf aangegeven. Gerard Hommen is vanuit Roef! de vaste 

contactpersoon. Kosten die worden doorberekend zijn:  €3.500,- (éénmalige opstartkosten) + 

€650,- p/m (vaste huur) + 50% van de rekening voor gas-water-licht (variabel) + nader te 

bepalen schoonmaakkosten. 

 

5. Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering van 28-9-2021 

Geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

6. Financieel jaarverslag 

a. Toelichting door de penningmeester. 

Financieel is 2021 een goed jaar geweest voor Roef!. Dit heeft voornamelijk te maken 

met subsidies (o.a. tegemoetkomingen vanwege Covid-19) en minder kosten voor zaal- 

en veldhuur. De post onderhoud is grotendeels gebruikt voor vernieuwingen aan het 

sportcomplex.  

b. Kascontrolecommissie. 

Michel Vermeer en Harry Reijrink hebben de kascontrole uitgevoerd. Ze hebben 

aangegeven akkoord te kunnen gaan met de boekhouding en het financieel verslag, met 

complimenten voor Hein Koenraad. 

➔ Besloten wordt décharge te verlenen aan het bestuur.  

c. Samenstelling kascontrolecommissie 2023 

Harry Reijrink en Michael Vesseur vormen de kascontrolecommissie voor 2023. 

 

7. Begroting 2023 

De begroting wort toegelicht door Hein Koenraad. De begroting is opgesteld t.o.v. het jaar 

2019, in verband met een vertekend beeld van de jaren 2020 en 2021 vanwege Covid-19. 

 

8. Vaststelling contributie seizoen 2023 middels mandaat 

De ALV geeft het bestuur mandaat om de contributie 2023 met max. 5% te verhogen. 

 

9. Bestuurssamenstelling 

Johan van Cuyck en Loet van Dam zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden worden herkozen.  

 

10. Rondvraag 

- Momenteel is er een verschil in de gehanteerde kantineprijs voor koffie/thee bij de Jeu 

de Boules ten opzichte van de rest van de vereniging. Voorgesteld wordt hiervoor een 

gelijke prijs te hanteren, en het dagelijks bestuur te mandateren hiervoor een nieuwe 

prijs vast te stellen. 

➔  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

- Het onverharde parkeerterrein bij de entree van ons sportpark is nodig toe aan 

vernieuwing. Bart licht toe dat deze grond van de gemeente is en oorspronkelijk niet 

bestemd was als parkeerterrein. Alle leden wordt gevraagd om bij de gemeente melding 

te maken van de slechte staat van dit deel van het parkeerterrein, en te verzoeken het 

op te knappen. Dit kan op de website van de gemeente of de app Fixie bij Meld&Herstel. 

 

Onder dankzegging aan alle aanwezige leden sluit de voorzitter de vergadering om ca 22.00 uur 


