
	

	
	
	

De agenda digitale ALV 13 december 2021 19:30 
 

1. Opening 
2. Vaststellen verslag vorige ALV 
3. Jaarverslag & decharge seizoen 20-21 
4. (Her)Verkiezingen 
5. Stand van zaken vanuit het bestuur 
6. WTBR 
7. Update plan verduurzamen 
8. Jubilarissen 
9. Vooruitblik ALV mei 2022 
10. Rondvraag & afsluiting 

 
 

1 Opening 
U wordt welkom geheten door onze voorzitter Dick Kuijl. 
Een paar huishoudelijke regels: 

- Als u niet spreekt, zet dan uzelf op mute 
- Als u iets wilt vragen, maak dit dan via het handje kenbaar en wacht tot u het woord krijgt. Ga dan van 

mute af en zodra u bent uitsproken gaat u weer op mute.  
- Stemmen doen we via het tellen van de handjes in Zoom 

 
We staan 1 minuut stil bij het overlijden van: 
Nico Verhulst (78), oud-lid en bestuurslid 
 
Het huidige bestuur 

• Voorzitter, Dick Kuijl 
• Vice-Voorzitter, Stefanie Hoogland 
• Secretaris, Michael Willems 
• Penningmeester: Eric de Hart 
• Commerciële Zaken & Kantine, Wilko Bakker 
• Voetbalzaken Facilitair, Rick Zwanenburg 
• Voetbalzaken Technisch, Dirk van Barneveld 
• Notuliste, Carina Mathot 

 

2 Vaststellen verslag vorige ALV 19 april 2021 
Op 6 mei 2021 is de samenvatting van de notulen op de website verschenen en opvraagbaar gemaakt.  
We zullen de notulen tijdens de ALV 13 december 2021 vaststellen. 
 



	

	
	
	

3 Jaarverslag 2020-2021 
Het jaarverslag over 2019-2020 is op 28 november 2021 via de website gepubliceerd en opvraagbaar gemaakt.  
 
Hoogtepunten van het jaarverslag: 

• Na 3 wedstrijden helaas het normale voetbalseizoen al ten einde 
• Steeds zoeken naar wat wel kan, veel onderlinge wedstrijdjes en toernooien, helaas zonder publiek 
• Schoolonderzoek Mick Konijn en Brian Blankert: communicatie van bestuur tijdens Coronatijd werd als 

positief ervaren 
• Veel steun van onze vrijwilligers! 
• Hoofdtrainer van de Herenselectie Tom Boukes, Vrouwenselectie Junior Pourier  
• Afscheid genomen hoofdjeugdopleiding Scott Swart en is niet opgevolgd 
• Herinrichting organisatie jeugdopleiding dmv technisch coördinatoren en scheiding tussen onder- en 

bovenbouw onder leiding van bestuur VTZ in samenwerking met het technisch kader bestaande uit 
hoofdtrainers, TC’s en adviseurs 

• Verlenging van het kledingcontract met JAKO/SMP en inmiddels alle kleiding te vervangen 
• Vertraging van de verduurzaamheidsplannen en uitstel gekregen van de subsidie 
• Led verlichting t.w.v. 30.000 euro gewonnen middels een slagzin van een prijsvraag van Philips Signify 
• De jeugd BBQ’s, strandtraining, Pieten voetbal met kabouters zijn doorgegaan. Echter als gevolg van 

aanhoudende Corona moesten Keezen, Nieuwsreceptie, vrijwilligersfeest, 7x7, Bart Blok Oliebollen 
toernooi, Stefanie van der Gragt toernooi, jeugdtoernooi en vakantievoetbal ondanks getroffen 
voorbereidingen worden verplaatst 

• Financieel gezien sluiten we het seizoen 2020/21 positief af mede door de overheidssubsidies, (NOW en 
TVL), teruggave huur van de velden/kleedkamers, teruggave bijdrage KNVB. Daarnaast is er ook een 
bijdrage ontvangen van de stichting NUT 

• Teams vanaf 019 een eenmalige korting over het seizoen 2020/2021 van 75 euro ter compensatie 
corona jaar. 

• Koffie, thee en limonade met een koekje werd gratis vanuit de kantine geserveerd voor onze vrijwilligers 
en spelers op de zaterdagen. 

• Twee nieuwe hoofdsponsoren (Amigo plant en Vomar) 
• Nieuw: 300 ballen, 4 verrijdbare E-Goals, 12 mini goals, 120 coachjassen 
• Succesvolle verkoop van paashazen 
• Alle vrijwilligers hebben een Amigoplantje gekregen van een coördinator of bestuurslid  

 
 
  



	

	
	
	

Financieel 
Financieel is het seizoen 2020-2021 positief afgesloten 

• Steunmaatregelen zoals NOW, TVL en eenmalige regelingen van de KNVB, gemeente en bijdrage 
stichting NUT hebben geresulteerd in het positief afsluiten van het seizoen 

• Succesvolle activiteiten zoals verkoop paashazen, Sanquin, Sport BSO  
• Door de overheidsmaatregelen zoals het sluiten van de kantine vanaf oktober ‘20 zijn de totale baten € 

47K lager dan begroot.  
• Maar ook de kosten zijn lager uitgevallen: 

• geen inkoop door sluiten kantine 
• Geen competitie waardoor lagere kosten selectieteams (heren en dames) 
• Sluiting gebouw lagere energiekosten 
• Geen toernooien en feesten 
• Geen additionele reservering voor vervangingen   

 
Kascommissie heeft de cijfers op 17 november 2021 gecontroleerd 
 
Gevraagd besluit 1: Het bestuur vraagt aan de leden decharge te verlenen voor het in 2020-2021 gevoerde 
(financiële) beleid. 
 
 

4 Verkiezingen, nieuw bestuur 
Rooster van aftreden: 
1e jaar 2e jaar 3e jaar 
Voorzitter Penningmeester Secretaris 
Bestuurslid Voetbal Zaken Facilitair Bestuurslid Vice Voorzitter Bestuurslid Voetbal Technische zaken 

Bestuurslid Kantine & Commerciële Zaken   

 
Aftredend conform rooster: 

1. Secretaris 
• Vacant, Michael Willems a.i. 

2. Bestuurslid Voetbal Technische zaken 
• Kandidaat = Dirk van Barneveld 

 
Verkiezingen nieuwe bestuursleden: 
Conform artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen tegen kandidaten tenminste door 3 leden worden gesteld mits 
hiervan uiterlijk 2 x 24 uur voorafgaand aan de ALV worden aangemeld via secretaris@reigerboys.nl. 
 
Gevraagd besluit 2: 
Het bestuur vraagt aan de leden akkoord op de benoeming van bovengenoemde bestuurslid en het voortzetten 
van secretaris in ad interim rol. 
 
  



	

	
	
	

5 Stand van zaken vanuit het bestuur 
Algemeen 

• Aantal veldleden is gestegen met +/- 50 
• Corona 

• Bijna wekelijks veranderen de richtlijnen 
• CTB checks geimplementeerd 
• Voetballen zonder publiek 
• Maximaliseren mogelijkheden binnen de toegestane ruimte 

• De Vrienden van Reiger Boys 
• Bijdrage aan dugouts op veld 1 
• Beamer en scherm voor in de kantine 

Voetbalzaken 
• Seizoen goed gestart. Alle teams hebben trainers. 
• JO19-2 en MO19-2 uit de competitie gehaald  
• Trainersopleidingen zullen in februari 2022 starten 

Diverse jeugdspelers bij de voetbalscholen van AZ en Ajax 
 
Voetbalzaken 

• Seizoen goed gestart. Alle teams hebben trainers. 
• JO19-2 en MO19-2 uit de competitie gehaald  
• Trainersopleidingen zullen in februari 2022 starten 
• Diverse jeugdspelers bij de voetbalscholen van AZ en Ajax 

 
Voetbal Facilitair 

• Jeugdbarbecues mede mogelijkgemaakt door de Vomar 
• 7x7 avonden gehad 
• 1 Avond Keezen 
• Succesvolle Grote Clubactie 
• Pietenvoetbal met de kabouters 
• Meerjarenplan in ontwikkeling t.b.v. scheidsrechters 
• Aan het einde van het huidige seizoen zullen het kaboutertoernooi en het afsluitingsfeest op dezelfde 

dag plaatsvinden.  
• Ontvangstdienst wordt over het algemeen goed bemand en nu per team ingepland.  

 
Vrijwilligerszaken 

• Dag van de vrijwilliger gesponsord door de Vomar 
• Eisen tb.v. aanvragen VOG is aangepast en ingeregeld. Tevens is onze vrijstelling van kosten met 5 jaar 

verlengd 
• Voorbereiding besluitvorming vrijwilligersbijdrage uitgesteld naar ALV mei 2022 
• Vrijwilligers van de maand 
• Overzicht waarderen en belonen  
• Belangrijkste vacante posities zijn: 

• DB: PR & Communicatie, Consul 
• VZF: scheidsrechters  



	

	
	
	

• Kantine: Bar en keuken 
 

Commerciële zaken & Kantine 
• Nieuwe LED verlichting in de kantine, mede mogelijk gemaakt door Prolumi 
• Goedbezochte selectie “Dubbel” met DJ 
• Beveiliger ingehuurd op de zaterdagen t.b.v. CTB check -> kosten worden gedeclareerd bij de gemeente 
• Nieuwe koffieautomaten in de kantine en één extra in de ontvangstruimte 
• Kantine dicht op de trainingsavonden 
• Zaterdag dicht om 17:00 
• Veel nieuwe sponsoren en trouwe sponsoren zijn gelukkig gebleven! 

 
Kleding & Materialen 

• Hergebruik tenues na einde contract door ons Reiger Boys team uit Togo - Bassar in Africa 
• 300 nieuwe ballen, nieuwe doelen 
• Scheidsrechters starterskit voor alle teams aangeschaft (worden nog uitgedeeld) 
• Loopladders, whiteboards, TV-schermen aangeschaft 

 
Vastgoed & Terreinen 

• Plan t.b.v. verduurzaming gereed 
• Plaatsen van 2 dug-outs op veld 1 (mede mogelijk gemaakt door jubilieum, De Vrienden en Grote 

Clubactie) 
• Bezetting en activiteiten van MOT worden nader bekeken (mogelijk uitbesteding) 
• Uitstel subsidies verduurzaming zijn aangevraagd en goedgekeurd tot 1 juli 2022 
• Jordy Wijdenes penningmeester van de VVE 

 
Personeel 

• Contracten met diverse trainers getekend 
• Trainers ingepland voor opleidingen 

 
 
Financiën: 

1. Begroting 2021-2022 
2. Stand van zaken financiën tot nu toe 
 
Details zullen tijdens de ALV beschikbaar zijn 

 
 
	 	



	

	
	
	

6 Wet	Bestuur	en	Toezicht	Rechtspersonen	(WTBR)	
1. Invoering van een one tier board 
2. Regeling om zo goed mogelijk de bestuurstaak te vervullen 
3. Verbod op persoonlijke belangen 
4. Verplichte regeling voor niet kunnen uitoefenen van de functie 
5. Verbod op meer stemrecht bestuurder 
6. Aanpassing aansprakelijkheid 
7. Meer mogelijkheden voor ontslag bestuur 
8. Informele vereniging 

 
Invoering van een one tier board -> Actie geen, ALV is toezichthouder 
Naast de bv, nv, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij komt er nu ook voor verenigingen en 
stichtingen een wettelijke grondslag voor de invoering van een raad van commissarissen (rvc), ook wel raad van 
toezicht (rvt) genoemd. Dit was al mogelijk door het in de statuten te benoemen, maar het stond nog niet in de 
wet. Een rvc bewaakt het beleid en de algemene gang van zaken. Een rvc is niet verplicht. 
 
Regeling om zo goed mogelijk de bestuurstaak te vervullen -> Actie geen, dit geldt automatisch 
Bestuurders en commissarissen van een bv of nv voeren hun taak uit om het belang de onderneming te dienen. 
Dit is al in de wet vastgelegd. Het eigenbelang van de rechtspersoon, de bv of nv, staat voorop. Dus niet het 
belang van de bestuurder of commissaris. 
Voor verenigingen en stichtingen gaat dit vereiste ook gelden. 
 
Verbod op persoonlijke belangen -> Actie geen, wordt door bestuur in de gaten gehouden 
Heeft een bestuurder of commissaris een direct of indirect persoonlijk belang dat in strijd is met de belangen 
van de rechtspersoon? Dan mag de bestuurder of commissaris niet deelnemen aan de overleggen of een besluit 
daarover nemen. 
 
Verplichte regeling voor niet kunnen uitoefenen van de functie -> Actie op termijn statuten aanpassen 
Sinds 1 juli 2021 moeten de statuten van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen regels bevatten die gaan over belet of ontstentenis van bestuurders en 
commissarissen. Ontstentenis is als een bestuurder niet meer in functie is. 
 
Workaround: Wie stelt zich beschikbaar om ALV bij elkaar te roepen om nieuw bestuur te kiezen, wanneer er 
geen bestuursleden meer beschikbaar zijn? 
 
Gevraagd besluit 3: 
Zijn de leden akkoord met benoemen kandidaat dat hij/zij in geval van belet of ontstentenis van bestuur de ALV 
bijeen roept 
 
Verbod op meer stemrecht bestuurder -> Actie geen, reeds in statuten geregeld 
Als de WBTR in werking treedt, mag een bestuurder, voorzitter of commissaris van een vereniging, stichting, 
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden 
of commissarissen gezamenlijk. 
 



	

	
	
	

Aanpassing aansprakelijkheid -> Actie aanpassing procuratie afspraken, controle op saldi bankrekening 
Met de invoering van de wet kan een curator bestuurders en commissarissen van een vereniging, stichting, 
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij bij faillissement aansprakelijk stellen voor het tekort in het 
faillissement. Dit kan op basis van onbehoorlijke taakvervulling. Deze onbehoorlijke taakvervulling moet dan een 
belangrijke oorzaak zijn van het faillissement.  
 
Meer mogelijkheden voor ontslag bestuur -> Actie geen, leden kunnen dit reeds via ALV 
De rechtbank krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan 
als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daarom verzoekt. Nu is zo’n verzoek mogelijk als 
bestuurders of commissarissen handelen in strijd met de statuten of als er sprake is van wanbeheer. 
 
Informele vereniging -> Actie geen, nvt 
Naast de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, kennen we ook de vereniging met beperkte 
rechtsbevoegdheid. Dit noemen we ook een informele vereniging.  

7 Update plan verduurzamen 
De noodzaak tot uitbreiding van de capaciteit aan trainingsvelden voor de vv Reiger Boys op basis van de 
volgende onderzoeken: 

• Ruimte voor buitensport door het Mulier Instituut  
• Onderzoek belasting velden door Reiger Boys op basis van de KNVB normen 

 
Het initiatief van RB voor het opheffen van het tekort aan 1 trainingsveld door veld 3 te voorzien van 
veldverlichting (LED) waardoor deze kan worden gebruikt als trainingsveld en voetbalveld 
 

 
 



	

	
	
	

 
 
In gesprek met de gemeente (7 december) t.b.v.: 

• Het om niet overdragen van het eigendomsrecht van de 12 bestaande lichtmasten aan vv Reiger Boys 
• Het om niet van het eigendomsrecht van de 600 PV installatie en het notarieel vastleggen een zakelijk 

recht vanuit de VVE Reigerstaete voor het in beheer hebben van deze installatie; 
• De hoogte van de investering en het leveren van een financiële bijdrage (ca. 53k)  ter grootte van de 

benodigde investering minus de beschikbare BOSA subsidie (80 k – 27k subsidie = 53k); 
	

8 Jubilarissen en onderscheidingen 
Huldiging tijdens een eerstvolgende fysieke gelegenheid: 
25 jaar lid 

• Ronald Keesman 
• Eric Jong 
• Anneke Gijzen 

40 jaar lid 
• Stefan Oost 

 
Onderscheidingen: 
Voordrachten tot erelid c.q. leden van verdiensten kunnen ook nog schriftelijk worden aangeboden aan het 
bestuur van v.v. Reiger Boys (mits uiterlijk 2 x 24 uur voor ALV). 
 

9 Vooruitblik ALV mei 2021 
Belangrijke (uitgestelde) onderwerpen ALV mei 2022: 

1. Bestuurlijk beleidsplan 2022-2026 
2. Vrijwilligersbijdrage 

 

10 Rondvraag & Sluiting 
Voorzitter Dick Kuijl zal alle belangstellenden bedanken en de ALV sluiten. 
	

Kosten verlichtingsplan Euro Euro

OptiVision	Led	/	1500	W	inclusief	drivers	en	Dali	besturingssysteem st. 28 2100 58800
Nieuwe	lichtmasten,	hoogte	15	mtr	boven	maaiveld st. 3 2500 7500
Voedingskabel	t.b.v	3	x	nieuwe	lichtmasten	 m1 150 30 4500
Touchscreens	t.b.v	bediening	 st. 3 500 1500

Voorbereiding	en	toezicht	 % 6 4338
Onvoorzien % 5 3831,9

Totaal € 80.470


