
Notulen Algemene Leden Vergadering Reiger-Boys d.d. 31 januari 2013. 

 

Opening door de voorzitter van Reiger-Boys Ben Rietveld. 

 

Ben Rietveld heet een ieder welkom op de ALV, en maakt zijn excuses voor de late 

datum van deze ALV. Als reden voor deze late ALV geeft de voorzitter aan dat hij de 

juiste financiële verslaggeving naar de leden wil borgen. 

Stelt voor: Ron Moors, algemeen bestuurslid. 

Afberichten: 

Petra de Wilde, Wilko Bakker, Jan Peekel en Wia Bouwsma hebben afbericht gegeven. 

VZ neemt de agenda door met de aanwezige leden met het verzoek de presentielijst te 

tekenen. 

Mededelingen Bestuur:  

VZ, vandaag kreeg ik bericht dat Harry Bakker is overleden, wij zullen als bestuur van 

Reiger-Boys hier de nodige aandacht aangegeven. VZ vraagt een minuut stilte voor de 

leden die dit jaar ons zijn komen te ontvallen. 

Notulen vorige vergadering:  

Er zijn geen opmerkingen, bij dezen worden de notulen van de ALV goedgekeurd. 

Wijziging Statuten Reiger-Boys:  

Secretaris Henk Hoogeveen geeft een toelichting hoe deze tot stand zijn gekomen in 

samenwerking van Peter Coesel. Deze zijn uitvoerig besproken in het bestuur van 

Reiger-Boys,en voorgelegd in de algemene Leden Vergadering van Reiger-Boys op 24 mei 

2012 en deze wijzigingen zijn akkoord bevonden door de aanwezige leden.  

De notariële akte is gepasseerd bij notaris Actus op 13 juni 2012. 

Vraag van Peter Coesel, bij artikel 12 lid 7 is het alsnog weglaten van deze regel 

bewust gedaan of is dit een omissie. VZ antwoordt dat dit niet bewust is gedaan, maar 

dat men heeft gekozen voor een langere periode van aanblijven als bestuurslid van 

Reiger-Boys. 

Vraag van Aalt Klaassen, waren de statuten niet meer actueel. VZ antwoordt dat deze 

niet meer actueel waren, en daardoor een wijziging in de statuten moest worden 

doorgevoerd. Toelichting door penningmeester Andre Elzinga, bestuur is nu vrijgesteld 

voor de aansprakelijkheid. 

Automatisering Financiële systemen naar Sportlink. 

VZ: Er gaat heel veel tijd verloren met het aanleveren van de financiële gegevens van 

Reiger-Boys. Het is wenselijk dat het bestuur maandelijks informatie gaat krijgen over 



de financiële zaken binnen de club. Daarom wordt vanaf nu de financiële boekhouding 

omgezet naar SPORTLINK. Dat dit veel tijd in beslag neemt, daar zijn we ons van 

bewust. Dit is ook een van de redenen dat we nu een te late ALV hebben.  

Momenteel worden de financiële gegevens omgezet naar SPORTLINK.  

Verder wordt binnen het bestuur gezocht naar een back-up voor onze penningmeester, 

om deze te ontlasten. 

Penningmeester geeft een toelichting over het overzetten van de financiële gegevens 

naar SPORTLINK en de geautomatiseerde leden contributie. 

Penningmeester geeft aan dat beide systemen volledig zijn geautomatiseerd in het 

seizoen 2013/2014. 

Vraag van Aalt Klaassen: wat zijn de mogelijkheden voor een stage plaats voor HBO 

studenten voor bestuurservaring binnen Reiger-Boys. De VZ vindt dit een goed idee 

om de mogelijkheden te onderzoeken en zal deze aanbeveling meenemen in de 

bestuursvergadering. 

Kledingfonds:  

VZ geeft aan wat de ideeën zijn van het bestuur van een kledingfonds binnen  

Reiger-Boys. Vraagt aan de aanwezige leden hierover na te denken en hun ideeën 

opmerkingen over dit onderwerp te geven. Het idee is een standaardtenue te gaan 

invoeren, tegen een jaarlijkse vergoeding van de leden. Na een uitvoerige discussie met 

de leden over de kansen en bedreigingringen gaan de aanwezige leden akkoord met het 

voorstel om een standaardtenue geleidelijk te gaan invoeren binnen Reiger Boys.  

De VZ geeft aan dat het bestuur dit plan verder gaat uitwerken en de opmerkingen en 

aanbevelingen vanuit de vergadering mee te nemen in de besluitvoering. 

Invulling op de zondag:  

De overdrachtsakte van het eigendom van Reiger Boys is getekend door de gemeente 

Heerhugowaard en het bestuur van Reiger Boys. Ook is de gebruikersovereenkomst 

getekend door Reiger Boys. De gemeente Heerhugowaard heeft deze overeenkomst nog 

niet getekend retour gezonden naar het bestuur. De gebruikersovereenkomst houdt in 

dat Reiger Boys op de zondag gebruik mag maken van het KGV voor eigen activiteiten, 

maar het KGV niet mag verhuren aan derden. VZ geeft aan dat Ron Moors de contacten 

met de gemeente Heerhugowaard zal gaan onderhouden m.b.t. de 

gebruikersovereenkomst met de wethouder de heer Dikhof. 

Clubblad de Reiger:  

VZ geeft aan dat drie keer in het seizoen een papieren Reiger uitkomt, maar dit moet 

wel kostendekkend zijn. Suggestie van Peter Coesel is te denken aan een nieuwsbrief 

die aan alle bekende @mailadressen wordt gestuurd, wekelijks of tweewekelijks. 



Als de leden de nieuwsbrief niet wensen te ontvangen, dan kunnen ze dat melden en 

wordt het @mailadres verwijderd. Met zo’n nieuwsbrief is het gebruik dan wel hoog. 

Aalt Klaassen geeft aan dat hij een digitaal onderzoek heeft begeleid bij atletiek- 

vereniging GAC. Aalt zal verdere informatie over dit onderzoek toesturen aan het 

bestuur. (is inmiddels binnen) 

Gedragscode:  

Toelichting door de VZ: er is al een voorstel gemaakt door de commissie en het bestuur. 

Dit voorstel is nog in concept. Alvorens dit definitief te maken zullen wij alle leden 

binnen Reiger Boys informeren. 

Vraag van Aalt Klaassen: Gaan we de gedragscode breed uit communiceren?  

VZ: “Dit is zeker de bedoeling”. 

Ingekomen stukken: 

Geen. 

Stand van zaken zaalvoetbal:  

Na wat opstart problemen heeft Reiger Boys nu 11 teams spelen in competitieverband. 

Het ziet er naar uit dat in het seizoen 2013/2014 meer dan elf teams zullen deelnemen 

in competitieverband. 

Verkiezingen leden van het bestuur. 

Zie de bijlage die is ingesloten bij het jaarverslag. Aftredend zijn bestuurslid 

voetbalzaken jeugd Ben Rietveld en Robert van Stigt Thans  bestuurslid voetbalzaken 

dames, en beiden zijn herkiesbaar. Aangezien er geen bezwaar is vanuit de vergadering 

worden beide heren weer hergekozen. Secretaris Henk Hoogeveen geeft aan dat hij 

gaat stoppen als secretaris bij Reiger Boys aan het einde van het seizoen. Henk 

Hoogeveen geeft aan dat hij wel beschikbaar blijft voor de vereniging voor diversen 

projecten.  

Opmerking van Peter Coesel: Volgens de statuten bestaat het bestuur uit een oneven 

aantal personen. Bij ons is dit nu niet het geval, het bestuur bestaat thans uit 8 

personen. Het is hierbij niet van belang dat sommige personen dubbele bestuursfuncties 

uitoefen. Peter Coesel adviseert het bestuur hier aandacht aan te geven, door één 

persoon eraf of één persoon erbij. 

Jubilarissen:  

Het bestuur van Reiger-Boys heeft geen voordracht voor leden te benoemen in het 

seizoen 2013/2014. VZ vraagt aan de aanwezige leden of zij iemand willen voordragen.  

Ook vanuit de vergadering geen voordracht. 

 



 

Jaarverslag Secretaris:  

Vraag van één van de aanwezige leden:  

Wat houdt de twee sterrenstatus in betreffende de samenwerking met AZ?  

VZ geeft een korte uitleg over deze status, het gaat om workshops, samenwerking met 

AZ en het uitnodigen voor seminars. 

Jaarverslag penningmeester: 

Penningmeester Andre Elzinga, geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers zoals 

deze zijn gepubliceerd in het jaarverslag. 

Vraag van Peter Coesel: “Waarde van het ORG, wordt daar niet meer op 

afgeschreven?” 

Antwoord penningmeester: “Nee er wordt op het ORG niet meer afgeschreven.” 

Aalt Klaassen: “Heeft de vereniging nog een kredietovereenkomst?” 

Antwoord penningmeester: “Nee, Reiger Boys heeft geen enkele kredietovereenkomst 

met een financiële instelling”. 

Verder geeft penningmeester aan dat het bestuur volop bezig is met de begroting voor 

het seizoen 2013/2014 en dat deze conservatief van aard zal zijn. 

Aalt Klaassen geeft aan eens te kijken naar de mogelijkheden van het coöperatief 

dividend van de Rabobank.  

Penningmeester vraagt de aanwezige leden toestemming voor 2 ½ % inflatiecorrectie 

voor het aanpassen van de condities. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. Verder 

zijn er geen vragen meer vanuit de leden, en leest de penningmeester de verklaring voor 

van de kascommissie. Deze geeft decharge voor het gevoerde financiële beleid over het 

seizoen 2011/2012. 

Rondvraag:  

Piet Weeland: “Hoe gaat de vereniging om met het vervangen van de tribunestoeltjes, 

het ziet er nu niet uit.” Wil Verkooijen antwoordt dat hij bezig is met het maken van 

een voorstel ter vervanging van de stoeltjes en dat hij het voorstel gaat inbrengen in 

het bestuur voor toestemming. Verder geeft de heer Weeland aan dat hij zich zorgen 

maakt over het gebruik van de AED. Zijn voorstel is om een herhalingscursus te geven 

voor alle vrijwilligers die de cursus al hebben gevolgd en vraagt het bestuur een 

registratie te maken wie binnen Reiger-Boys deze cursus hebben gevolg. Ook nieuwe 

vrijwilligers zijn zeer welkom deze cursus te volgen. VZ ziet hier de noodzaak van in en 

geeft aan hier de nodige prioriteit aan te geven. 

Aalt Klaassen ziet graag een trapsgewijs aftreden van de kascontrolecommissie en 

commissie van beroep. Nu zijn alle commissieleden aftredend in het jaar 2014/2015. 

Peter Coesel vraagt of er bij de velden 3 en vier een prullenbak geplaatst kan worden. 



Op deze velden spelen veel jeugdelftallen en er komen veel ouders kijken, vaak met een 

koffiebekertje in hun handen. Het voorkomt dat er veel rommel op en rond de velden 

achter blijft. Voorts stelt hij een vraag over het feit dat Telstar wel op het 

besneeuwde kunstgrasveld mag voetballen en wij steeds geconfronteerd worden met 

snelle afgelasting van het trainingveld. Peter geeft aan dat de senioren zelf wel kunnen 

beoordelen of er wel en niet getraind kan worden. 

Sluiting van de algemene leden Vergadering. 

Alvorens de voorzitter de vergadering gaat sluiten, bedankt hij de aanwezige leden voor 

hun komst en positieve inbreng tijdens de vergadering, deelt hij mee, dat het bestuur 

een nieuwe hoofdtrainer heeft benoemd in de persoon Marc van Wonderen, voor een 

contract duur van één jaar. 

 

De bar is open. 


