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Concept-verslag van de jaarvergadering van RKHBS d.d. 02-11-2018 

Aanwezig: Mike Bisschops, Yarin Meessen, Frans Hoeijmakers, Funs Rijnders, John Rijnders, Hans Fokkens, 
Frenk Jussen, Sjef Meessen, Jo Hanssen, Jack Vinken, Erwin Raemaekers, Nathalie vd Kaap, Eric Roufs, 
Jesper Schings, Chendo Kölker, Rick Hambückers, Kenzo van Aerts, Joey Ferdinandus, Sven Weijgerse, 
Jasper Berger, Pim Kroon, Marc Visschers, Jeffrey Sloote, Jeanne van Eijsden, Marco Janssen, Raymond vd 
Wetering, Ricky Jongen, Mick Mijnes, Harry van Eijsden, Erzsi Weijgerse, Brigitta Heuts, Inge van Hertrooij, 
Ria Voragen, Frans Voragen, Bert Theunissen, Jo Hendriks, Fred Matthes, Andries Fokkens, Henk van 
Hertrooij, Humphrey Münster, Enrico Kaul, Dave Bruijenberg, Hans Kroon, Mathieu Mertens, Jeroen Arets, 
John Bothmer, Lars Valkenberg, Daniëlle Voragen. 
 
1. Opening door de voorzitter 
John opent de vergadering en wenst iedereen welkom. Hij vraagt of de aanwezigen de aanwezigheidslijst 
willen invullen zodat ze in verslag vermeld kunnen worden. Er volgt een minuut stilte voor de overledenen, 
zowel leden als naasten van onze leden die niet meer bij ons zijn. 
 
2. Mededelingen  
• afmeldingen voor vanavond: Aloys de Haan, Greetje Gerrits, Toine Fokkens en Patty Noteborn, Harry 

Cordewener, Guido Voragen, Jo Quaedvlieg, Roger Theunissen, Martin van Roon, Marielle Spangenberg 
en Jeroen Bothmer.  

• Club van Honderd: De door de club van honderd gefinancierde terras meubelen zijn klaar; de tafels 
gemaakt door Maurice Heuts, en de stoelen zijn aangekocht. Het volgende doel voor de besteding van 
de gelden van de club van 100 is het vervangen van de geluidsinstallatie. Deze investering zal bestaan 
uit de bijdrage van de club van 100 aangevuld door geld uit de kas. 

• Consumptieprijs: we hebben sinds een aantal jaren een stabiele consumptieprijs van €1.80 los en € 1.60 
als je penningen koopt. In die periode is de inkoopsprijs van bier gestegen met 10% en frisdrank met 5-
6%. Jullie weten allemaal dat de BTW per 1 januari ook nog eens gaat stijgen met 3% van 6% tot 9%.  
We zijn dan ook gedwongen de consumptieprijs nu te verhogen met een ‘dubbeltje’, dus €1.90 voor een 
losse consumptie en €1.70 als je penningen koopt. De consumptieverhoging gaat in per 1 januari 2019.  

• Hoofdsponsor: Zoals jullie natuurlijk hebben gelezen op de website en mogelijk op Facebook is de 
sponsorcommissie er in geslaagd een nieuwe hoofdsponsor aan te trekken met Starwash, de nieuwe 
wasstraat van de familie Brouwers. Dit heeft er toe geleidt dat onze heren selectie in het nieuw is 
gestoken aan het begin van de lopende competitie. Waarvoor dank aan Mark Brouwers voor zijn 
continue steun aan de club. 

• Back to Basics: Afgelopen seizoen zijn we een initiatief gestart in samenwerking met de KNVB, genaamd 
‘Back to Basics’, waar het de doelstelling was om de sterke en de zwakke punten van de vereniging te 
analyseren en deze te samen met de leden aan te pakken. Het betrekken van leden bij deze activiteit 
was de kern van dit initiatief. Na redelijk goed bezochte avonden die de gevleugelde namen 
‘Spiegelsessie’ en ‘Droomsessie’ hadden, zijn een aantal thema’s komen boven drijven. Een zogenaamde 
denktank werd samengesteld, maar het was moeilijk de mensen daadwerkelijk bij elkaar te krijgen en zo 
is dit initiatief enigszins gestrand. De thema’s waren: Communicatie:  website, eigen huisstijl, binding 
met wijk, Vrijwilligers, Verhogen kwaliteit bij de jeugd:  HJO, VTON, trainerscursus, Gezelligheid 
kantine, Nevenactiviteiten organiseren. Het bestuur heeft zelf al een paar aspecten opgepakt, maar 
hoopt natuurlijk dat zich nog vrijwilligers melden die hieraan mee willen werken. Samen zijn we RKHBS. 
Erwin Raemaekers vraagt; "of er nog een vervolg op komt". Er zal binnenkort een samenvatting van 
beide avonden en de daaruit geformuleerde doelen op de site komen. Daarin zal ook een oproep staan 
voor hulp van de leden. 
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• Velden: Veld 1 is in 2017 gerepareerd. Hierna zijn beide velden gekeurd en zouden weer voor 5 jaar 
goed zijn. Vervolgens is wel nog een reparatie geweest aan veld 2. De kwaliteit van de velden was 
echter nog steeds niet goed, er kwamen veel klachten van eigen leden maar ook van andere 
verenigingen. Hierop is door John de KNVB ingeschakeld, hoofd accommodatiebeheer regio zuid 2 is 
hier geweest, en concludeerde dat de velden in (zeer) slechte staat zijn, Door de KNVB is toen contact 
opgenomen met de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente sneller actie ondernomen. De velden 
zouden in september 2018 worden vervangen. Echter was er een nieuw probleem: Is er grondvervuiling 
door de korrels, in september zijn er grondboringen gedaan. Langs het veld lichte verontreiniging 
gevonden. Op dit moment aanbesteding, laatste status: in 2018 worden de velden nog vernieuwd.  
Vraag van Erwin Raemaekers; "of er dan ook vaste pupillen goals komen". Helaas gaat dit niet omdat de 
veldindelingen bij de wedstrijden van de jongere jeugd niet meer op half veld zijn, maar ook op kwart 
veld en op een gedeelte van het halve veld. 
Marco Janssen vraagt; "of er vooraf al een planning kan worden gemaakt over veldbezetting tijdens de 
vernieuwing van de velden". Hier zal zeker naar gekeken worden. 
 

3. Concept notulen jaarvergadering d.d. 20-10-2017  
De notulen wordt onder dankzegging aan de samensteller goedgekeurd en vastgesteld.  
 
4. Jaarverslag seizoen 2017/2018  
De aanwezigen hebben geen vragen over het jaarverslag van het seizoen 2017-2018.  
 
5. Financiën  
5.1 Financieel jaarverslag seizoen 2017 / 2018  
Mooi gezond financieel jaar achter de rug. Onder de streep 18.000 euro overgehouden. 
Door wederom goed op de kosten te letten zijn wij er wederom in geslaagd een gezond resultaat te 
behalen. Hierdoor konden wij ook goed aan onze aflossingsverplichtingen voldoen en zijn de schulden met 
ruim € 15.000 afgenomen. Ook voor het komend seizoen voorzien wij een forse afname van onze schulden 
en op het einde van het seizoen 2018-2019 hebben wij onze schulden aan de firma Jongen en de gemeente 
Heerlen geheel afgelost. 
Terugloop ledenaantal van met name de spelende leden komt een deel door vergrijzing maar ook doordat 
er veel concurrentie is van omliggende verenigingen en van andere sporttakken. Door een forse groei van 
onze afdeling petanque hebben wij ons totale ledenbestand toch redelijk op peil weten te houden. 
 
5.2 Verslag kascontrolecommissie (Sjef Meessen, Hans Fokkens, Fred Matthes)  
Voor de vergadering hebben Sjef Meessen, Hans Fokkens en Fred Matthes in aanwezigheid van Lars 
Valkenberg en Maurice Voragen alle financiële stukken gecontroleerd en deze zijn in orde bevonden. 
Hiermee is het financieel jaarverslag van het seizoen 2017-2018 vastgesteld en wordt er decharge verleend 
aan het bestuur. 
Voor komend seizoen zullen Sjef Meessen en Fred Matthes nog deel uit maken van de 
kascontrolecommissie en treedt Henk van Hertrooij toe tot de commissie.  
 
5.3 Begroting seizoen 2018 / 2019  
De begroting 2018-2019 laat een vergelijkbaar resultaat zien als dat van het afgelopen jaar. Er zijn wel wat 
accentverschillen, maar overall is het beeld gelijk. Op grond hiervan kunnen wij ook dit seizoen weer een 
behoorlijk deel van onze schulden aflossen, hetgeen op langere termijn onze liquiditeitspositie ten goede 
zal komen. We zijn in staat om de contributie gelijk te houden, maar vanuit de ledenvergadering komt de 
opmerking om toch te kijken of de contributies niet moeten worden verhoogd, al is het maar met een 
soort van inflatiecorrectie. Het bestuur zal dit meenemen.  
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Sjef Meessen geeft als advies om voor het potje onderhoud een begroting te maken, zodat duidelijk is of er 
te weinig, genoeg of teveel geld begroot is. 
Van Pé Diederen komt het verzoek om de begroting in de toekomst in een groter formaat te printen. 
 
6. Ledenadministratie 
AVG. Ook wij moeten ons aan de AVG houden, hierdoor moeten alle leden een AVG verklaring tekenen.  
Het gaat dan niet alleen om NAW gegevens, maar ook om mailadressen, bankgegevens en foto's op 
website en facebook. Formulieren zijn in de kantine te verkrijgen. Bij de spelende leden zijn deze reeds 
uitgedeeld en ondertekend. 
Alle leden en ouders van jeugdleden kunnen de voetbal.nl app downloaden, via deze app zijn het 
programma, de uistagen en de stand van het team van de speler te zien. Ook kun je via deze app de 
gegevens van andere teams en spelers bekijken en zelfs volgen. De app is gekoppeld aan de website van 
RKHBS. Als je de privacy instellingen in de app op afgeschermd laat staan, zal er op de app geen naam van 
de speler komen te staan. Indien je deze wijzigt in open dan staat de naam bij het desbetreffende team 
genoemd. 

 
7. Verkiezing bestuursleden   

• Enrico Kaul   Hij stelt zich herkiesbaar 
• Daniëlle Voragen  Zij stelt zich herkiesbaar 
• Hans Kroon  Hij stelt zich niet herkiesbaar 
• Mayumi Terken  Zij stelt zich niet herkiesbaar 

 
John bedankt Hans voor zijn inzet. En na het ontvangst nemen van een bosje bloemen neemt hij afscheid 
van de andere bestuursleden. Ook Mayumi wordt bedankt. Enrico en Daniëlle worden herkozen voor een 
periode van 3 jaar. 
 
7.2 Bestuursvacatures: 
Er zijn 2 vacatures binnen het bestuur.  We zijn op zoek naar bestuursleden voor de functie petanque en de 
functie VTZ dames.   
Er heeft zich 1 kandidaat gemeld. Bert Theunissen wordt gekozen als nieuw bestuurslid met als functie 
Petanque. John wenst hem veel succes en plezier bij het vervullen van deze functie. Bert neemt plaats aan 
de bestuurstafel. 
De vacature voor VTZ dames blijft open en tot de tijd dat er iemand gevonden is vervult Dave deze taak. 
 
8. Rondvraag en sluiting     
Jack Vinken: "aanvulling naar heren 1 is laag omdat er geen Jo19 is. Gaan we betalen?"  
Op dit moment investeren we in de jeugd. Veel sponsoren willen alleen geld in de jeugd steken. Echter is 
het vlaggenschip natuurlijk heel belangrijk. We zijn een vereniging die spelers niet betalen, we moeten 
binnen het bestuur kijken op welke manier we spelers kunnen behouden.  
Pe Diederen: "Krimp op Heerlerbaan heel groot. Mogelijk een masterplan voor de damestak. Via het Huis 
van de sport". John geeft aan dat we op dit moment aan het praten zijn met een vouw die zelf jarenlang op 
hoger amateurniveau heeft gevoetbald en bij 2 verenigingen de dames en meisjestak heeft versterkt. 
Mogelijk gaat ze bij ons de meisjes en dames vertegenwoordigen. 
Henk van Hertrooij. "Speelt er nog een fusie met een andere vereniging?" Op dit moment is er geen druk 
vanuit de gemeente om te fuseren, zolang we gezond zijn en ledenaantal stabiel is zal dit niet spelen. Wel 
kan het zijn dat bepaalde teams als SJO samen spelen met andere teams van andere clubs. 
Marco Janssen: Misschien club van 100 proberen te vergroten, meer publiciteit aan geven, mensen 
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persoonlijk benaderen. 
Marco Janssen stelt voor "om de contributie misschien ook verhogen, meer bewustwording. Hogere 
contributie, hierdoor betere trainers. Ander systeem voor contributie, vrijwilligers mogelijk minder 
contributie". Het bestuur geeft aan dit in de bestuursvergadering te gaan bespreken. Er zal dan een extra 
ingelaste ledenvergadering voor moeten komen, mocht er voor een contributieverhoging besloten worden 
voor de volgende reguliere algemene ledenvergadering. 
 
De vergadering wordt na de rondvraag door de voorzitter gesloten. 
 
Heerlen, 2-11-2018 
Daniëlle Voragen  


