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N O T U L E N  

Vergadering Algemene Ledenvergadering 2013 

Datum 28 november 2013  

 

1. Opening 

Ben Rietveld (VZ) opent klokslag 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de ALV.  

Stelt voor: de bestuursleden van Reiger Boys 

 

2. Afberichten: 

Afbericht ontvangen van: Edward Reijngoud, José Wolfsen, Arie Dekker, Jan Peekel, Petra de Wilde, 

Aalt Klaassen, Enrico Bruijn, Karel Visser, Geert en Ria Spaan, Ellis van Diepen en Theo Sondervan. 

 

3. Agenda 

VZ neemt de agenda door met de aanwezige leden. De presentielijst is getekend (22 aanwezigen). 

 

4.  1 minuut stilte 

VZ vraagt 1 minuut stilte voor Bertje Plokker die ons dit jaar is ontvallen. 

 

5. Verslag van de vorige ledenvergadering: 

Opmerking Els Wezepoel: blz 3: “Na een uitvoerige discussie met de leden over de kansen en 

bedreigingen gaan de aanwezige leden akkoord met het voorstel om een standaardtenue geleidelijk in 

te gaan invoeren binnen Reiger Boys”.  “geleidelijk” moet komen te vervallen. Dit is akkoord en bij 

deze gewijzigd. 

 

6. Mededelingen Bestuur: 

PR door Hans van der Veldt 

VZ geeft aan zeer content te zijn dat Hans van der Veldt de interne en externe PR gaat doen namens 

Reiger Boys. Er zal hiervoor een commissie worden opgezet. Interne PR zal onder andere inhouden het 

opzetten van een nieuwsbrief (als papieren document). 

Verlenging contract met de trainer Marc van Wonderen 

Contract met de hoofdtrainer Marc van Wonderen is met 1 jaar (optie op 2
e
 jaar)  verlengd. 

IYT te Reiger Boys 

31 mei zal bij Reiger Boys het vijfde International Youth Tournement worden georganiseerd waarin 

weer een groot aantal betaald voetbal organisaties (BVO’s ) zich voor hebben opgegeven. 

 

7. Ingekomen stukken: 

Geen. 

 

8.  Kledingfonds 

Arjan de Back (bestuurslid commerciële zaken) geeft een presentatie over het kledingfonds. De 

presentatiesheets zijn als bijlage gevoegd. Wegens de repeterende antwoorden op gelijksoortige 

vragen zijn de vragen gerubriceerd in ‘Algemeen’, ‘Sponsors’, ‘Organisatie en beheer’ en 

‘Besluitvorming’ (zie volgende pagina). Na de beantwoording is er gestemd over de invoering van het 

kledingfonds voor het seizoen 2013-2014. De uitslag van de stemming was 20 voor en 2 tegen. 
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De vragen zijn gesteld door Wilko Bakker (WK), Peter Coesel (PC), Els Wezepoel (EW), Jack Wezepoel (JW), 

Liesbeth van der Hoorn (LH), Hans van der Veldt (HV), Suzanne Zwolsman (SZ), Marcelle van der Grijspaarde 

(MG). 

Vraag heeft 
betrekking op 

Steller Gestelde vraag Gegeven antwoord 

Algemeen 

WB Worden de kabouters uitgesloten van het kledingfonds? Ja, deze worden uitgesloten. 

EW Vallen de selectieteams ook onder de richtlijnen van het 
kledingfonds? 

Ja, deze vallen ook onder de richtlijn.  

PC Vraagt zich af of de pupillenteams niet worden benadeeld 
omdat deze tenues goedkoper zijn dan de seniorentenues. 

Door de gezamenlijke inkoop vervalt het onderscheid 
in kosten qua maat van de tenues. Daarbij hebben de 
jeugdteams het voordeel dat door de groei van de 
kinderen het tenue eerder aan vervanging toe is. Met 
het kledingfonds wordt juist voor de (recreatieve) 
jeugd een kostenbesparing gecreëerd.  

LH Kledingfonds geldt niet voor de kabouters, dus dat betekent 
dat die ook niet hoeven te betalen? 

Kabouters hoeven ook niet mee te betalen. 

PC Vraagt of iets meer kan worden verteld over de webshop en 
demoshop 

Reiger Boys kan zelf het assortiment vaststellen. 
Betaling gaat via IDEAL waarbij na ontvangst de 
uitgifte via Reiger Boys loopt. Binnen assortiment 
vallen onder andere de scheenbeschermers, 
voetbalschoenen, trainingspakken, jassen ed. 

MG Vraagt zich af hoe het zit met mensen die niet op internet 
kunnen. 

Dat zal echt een enkeling zijn, waar dan wel een 
passende oplossing voor te vinden is. 

Nieuwe 
sponsors 

HV Hoe gaat het nu als een sponsor toch een team volledig wil 
sponsoren? Welke mogelijkheden zijn er dan? 

Als een sponsor een team wil sponsoren dan kan dat. 
De keuze is aan de sponsor op welke manier hij dat 
wil gaan doen. Keuze kan zijn een sponsoring met 
alleen een logo of volledig tenue. Voordeel van het 
kledingfonds is dat dit laagdrempelig is waardoor er 
een groei aan met name kleine sponsors wordt 
verwacht. 

Huidige 
sponsors 

HV In welk tempo wordt het kledingfonds van kracht. Dit in relatie 
tot (1) Sponsors die net een team hebben gesponsord (2) 
Teams die zelf tenues hebben aangeschaft en (3) Wat 
gebeurt er met deze kleding 

Sponsoren (of andere investeerders) die net een team 
hebben gesponsord en dus recent kosten hebben 
gemaakt zullen worden uitgenodigd voor gesprek om 
te bezien in hoeverre gemaakte kosten kunnen 
worden gecompenseerd.  

HV Geeft aan dat teams die nu worden gesponsord in het nieuwe 
systeem worden benadeeld. 

Organisatie en 
beheer 

JW Heeft zorgen over het beheer van de tenues binnen de teams. 
Wie wordt daarvoor aangewezen? Wie krijgt de 
verantwoordelijkheid? Wie gaat er achteraan als tenues kwijt 
zijn of niet meer terugkomen? Kortom de organisatie rond de 
uitgifte van de tenues moet worden opgezet 

Het bestuur is zich er van bewust dat kledingfonds 
alleen kan slagen met een adequate 
(vrijwilligers)organisatie. Gezien de kwaliteit van de 
huidige vrijwilligersorganisatie die er nu staat heeft zij 
ook volle vertrouwen in de organisatie voor het 
kledingfonds. Vanuit deze basis en dit vertrouwen 
neemt het bestuur de verantwoordelijkheid voor het 
opzetten en implementeren van het kledingfonds. De 
komende maanden gaat het bestuur aan de slag met 
het opzetten van de organisatie en de regels 
behorende bij het kledingfonds. Suggesties die 
vanavond zijn gedaan (nummeren van shirts) en 
aandachtspunten die vanuit de leden zijn genoemd 
zullen worden meegenomen. In februari zal een 
algehele presentatieavond komen waarin de details 
zullen worden gepresenteerd. 

PC Vraagt zich ook af hoe wordt gezorgd dat de tas met tenues 
compleet blijft. Ligt de verantwoordelijkheid bij het team, bij de 
leider of bij de spelers? Hoe gaan we de verbinding aan en 
hoe leggen we dit vast. Doet suggestie om de kleding te 
nummeren zodat tenue per speler is vastgelegd. 

EW Wijst op het grote aantallen leden dat ieder jaar stopt met 
voetballen en hoe krijgen we die kleding terug? De praktijk nu 
al is dat trainingspakken niet terugkomen van vertrokken 
spelers. Dat wordt nu alleen maar erger. 

HV Wie gaat de organisatie op zich nemen. Moet er geen 
commissie komen om het kledingfonds te begeleiden 

EW Geeft aan dat het kledingplan af zal hangen van de kwaliteit 
van de vrijwilligers die dit gaan begeleiden anders is het 
gedoemd te mislukken. 

SZ Geeft aan dat bij de C1 meisjes de tenues individueel zijn 
gekoppeld aan een nummer en dat dit goed werkt. Zo kan ook 
iedere speelster haar eigen tenue houden. 

EW Geeft aan dat door jaarlijks groot vertrek aan spelers veel 
tenues vrijkomen. Waarom doen we daar niets mee? 

EW Geeft aan dat door vertrek van veel spelers dit de vereniging 
geld gaat kosten. Je moet er achteraan en als spullen missen 
en dan kun je wel boetes geven maar kost hoop energie 
waarbij de vereniging uiteindelijk aan het kortste eind gaat 
trekken. 

SZ Wijst nogmaals op het voordeel van nummeren van shirts. Zo 
kunnen spelers een aantal jaren gebruik maken van hetzelfde 
shirt. 

Besluitvorming JW 

Vraagt nog eens met nadruk of nu de leden wordt gevraagd 
om instemming te geven op basis van de kaders die 
vanavond zijn gepresenteerd. Kan zelf geen besluit nemen. 
Wil pas besluit nemen na de informatieavond 

Klopt. Gevraagd wordt om in te stemmen op basis van 
de hoofdlijnen. Bestuur neemt volledige 
verantwoordelijkheid voor slagen van kledingfonds en 
zal in februari een informatieavond geven 
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9. Diverse projecten 

VVE: 

Ron Moors geeft toelichting op het aangaan van een VVE (Vereniging van Eigenaren) met de gemeente. 

Huidige situatie is dat alleen nog maar een splitsingakte over de roerende goederen is opgesteld. Nu is 

het zaak een gezamenlijk bestuur aan te stellen met een huishoudelijk reglement. Dit traject wordt nu 

met de gemeente opgestart. Wil Verkooijen en Ron Moors zullen namens Reiger Boys de belangen van 

Reiger Boys behartigen. Bij de gemeente zal dit een wethouder met ambtelijke ondersteuning zijn. 

Verwacht wordt dat pas na de verkiezingen (2014) meer informatie kan worden gegeven. 

Verplaatsen omheining: 

Wil Verkooijen licht de plannen toe die de gemeente heeft ten aanzien het gebruik van het 

parkeerterrein van Reiger Boys. Vanwege de school “de Columbus” bestaat er behoefte aan extra 

parkeerplaatsen voor de ouders die hun kind ’s ochtends begeleiden op school (veel kinderen komen 

ook van buiten Heerhugowaard). Gemeente als eigenaar van het parkeerterrein van Reiger Boys heeft 

nu het plan opgepakt om de omheining te verplaatsen, zodat alle parkeerplaatsen in de openbaarheid 

komen. Reiger Boys is nog in gesprek over alternatieve oplossingen en de technische uitwerking en 

details. Wordt nog vervolgd. 

Drank en Horecawet: 

Arjan de Back licht de consequenties van de aanscherping van deze wet toe: 

De aanscherping betekent een verhoging van de toegestane leeftijd van nuttigen van alcohol naar 18 

jaar. Reiger Boys zal hierop gaan toezien. Hiertoe zal een protocol moeten worden opgesteld. Sociale 

controle is een belangrijk middel op het voorkomen van het nuttigen van alcohol door leden jonger 

dan 18 jaar. 

Daarbij heeft de gemeente het voornemen de schenktijden voor Reiger Boys te wijzigen naar een 

starttijd van 15.00 uur. Tegen dit voornemen heeft Reiger Boys een zienswijze bij de gemeente 

ingediend waarin zij verzoeken de schenktijden te handhaven op 13.00 uur. Behandeling in de 

gemeenteraad in december. 

Sanquin bloedbank: 

Vanaf 1 januari 2014 zal een Mobiele Afname Laboratorium (MAL) op het terrein van Reiger Boys 

worden geplaatst. 

 

10. Verkiezingen leden van het bestuur: 

Zie het stuk dat is ingesloten bij het jaarverslag. Omdat er geen bezwaar is worden de aftredende 

leden weer herkozen. Sipke de Vries neemt de bestuursfunctie van secretaris in. 

Opmerking van Peter Coesel: Rooster van aftreden is niet handig gekozen waardoor er bij tegelijk 

aftreden een onevenwichtig bestuur kan ontstaan en doet een voorstel dat gelijk wordt aangenomen: 

Jaar 1:  Secretaris en Bestuurslid voetbalzaken; 

Jaar 2: Voorzitter, Commerciële Zaken en Algemeen Lid  

Jaar 3: Penningmeester en Algemene Zaken 

 

11. Jubilarissen: 

Het bestuur van Reiger Boys heeft een voordracht voor Lid van Verdienste voor Bert de Haas. Leden 

stemmen in met de voordracht waarna Wil Verkooijen de uitreiking van de onderscheiding begeleid 

met een mooie speech voor Bert. Bert heeft door zijn vrijwilligersactiviteiten veel betekend voor 

Reiger Boys. 
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Vervolgens hebben we 5 jubilarissen die namens het bestuur worden gefeliciteerd en op de 

nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd: 

50 jaar lid 

Naam: Dhr. H. Bakker 

Lid sinds: 01 augustus 1963 

40 jaar lid 

Naam: Dhr. P. Schaap 

Lid sinds: 01 september 1973 

Naam: Dhr. A. Dekker 

Lid sinds: 01 november 1973 

25 jaar lid 

Naam: Mevr. J. Wolfsen 

Lid sinds: 01 september 1988 

Naam: Dhr. T. Coesel 

Lid sinds: 01 juni 1988 

 

12 Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester:  
 

Jaarverslag Secretaris 
Op het jaarverslag van de secretaris zijn geen vragen. 

 
Jaarverslag penningmeester: 
Penningmeester Andre Elsinga, geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers zoals deze zijn 
gepubliceerd in het jaarverslag.  
Andre spreekt zijn waardering uit voor de vrijwilligers die hem hebben bijgestaan bij het opmaken  van 
de cijfers. 
Er zijn geen vragen vanuit de leden. 
Andre leest de verklaring voor van de kascommissie. Deze geeft decharge voor het gevoerde financiële 
beleid over het seizoen 2012/2013.  
Andre geeft aan dat er geen contributieverhoging wordt doorgevoerd. 

 
 
13. Rondvraag 

Peter Coesel: 

Vraagt naar de benoeming van de kascommissie en commissie van beroep.  

Deze zijn voor het seizoen 2014/2015 weer herkiesbaar. 

Piet Weeland: 

Vraagt wanneer de ontbrekende stoeltjes worden geplaatst.  

Wil Verkooijen geeft aan dat hij dit wil meenemen in een algehele vervanging waarbij de RB kleuren 

worden ingepast. 

Piet Weeland: 

Wijst op het ontbreken van een leuning op de tribune naast de passage naar het hoofdveld. 

Piet Weeland geeft aan dat contact is gezocht met een technische school om te bekijken of de leuning 

als praktische opdracht kan worden uitgevoerd door de studenten. 

 

 
14. Sluiting van de algemene leden Vergadering. 

Alvorens de voorzitter de vergadering gaat sluiten, bedankt hij de aanwezige leden voor hun komst en 
de positieve inbreng tijdens de vergadering 


