
Concept Notulen Algemene Ledenvergadering RSVV 

29-03-2019 

Aanwezig: 

Het bestuur: Herman Rolfes, voorzitter; Arie Abbink, penningmeester; Guido Hoes, secretaris; Ron 

van der Veer, bestuurslid algemeen; Corinne Nugter, verenigingsmanager; Rutger Kleinpenning, 

verenigingsmanager. 

Daarnaast 35 leden, waaronder het erelid Frank Dreijling. 

1. Opening; De voorzitter heet de leden van harte welkom en is verheugd over de grote 

opkomst. 

2. Ingekomen stukken:  

a. veel verzoeken van de badmintonners van de zaterdaggroep om de agenda van de 

ALV aan te passen i.v.m. de commotie rondom de zaterdagmiddaggroep en een 

drietal brieven, ook van  badmintonners. 

b. Bericht van overlijden van RSVV- lid Nora van der Becke, weduwe van ons erelid 

Gerard Paulides. Arie Abbink  gedenkt haar kort. 

3. Notulen ALV 16-03-2018: Deze zijn reeds op de site geplaatst, maar worden inhoudelijk 

besproken.  

a. Een lid vraagt om ook de getoonde hands-outs van de power points mee te sturen 

met het verslag.  

b. Een lid vraagt of het zomersporten ook dit jaar wordt aangeboden. De 

verenigingsmanager gaat dit onderzoeken. Maar het is wel waarschijnlijk, omdat het 

vorig jaar zeer goed is verlopen. 

4. Terugblik 2018 en de toekomst van de RSVV . Corinne ( a t/m g) en Rutger vermelden het 

volgende: 

a. Zomersporten waren een succes 

b. De RSVV heeft afscheid genomen van de leidsters Mary, Renate en Elly. 

c. Zumba draait op dinsdag zeer goed. 

d. Veilig Sporten heeft de volle aandacht. Er zijn 2 vertrouwenscontactpersonen 

aangesteld. 

e. Vredenburg Vitaal is een magazine dat 4 keer per jaar in een oplage van 100 stuks 

verschijnt, en op strategische plekken wordt neergelegd. Bijv. wachtkamers. Kosten 

zijn minimaal. 

f. Er is een nieuw logo. 

g. Outdoor fitness, aangelegd pal voor het wijkcentrum, is mede dankzij de RSVV- inzet 

tot stand gekomen, en er wordt veel gebruik van gemaakt. 

h. Jeugdsporten blijven een moeilijk te organiseren iets. Er is steeds weer zoeken naar 

wat de jeugd leuk vindt. De hele groep jongeren van 12 tot 18 ontbreekt in ons 

ledenbestand. 

i. AH sportactie was vergeleken met vorig jaar een tegenvaller. 

j. De RSVV is vooral een recreatieve vereniging waar iedereen zich thuis moet voelen. 

Mensen die alleen competitie willen spelen , zich niet open stellen voor anderen, 

alleen  hun eigen plezier en geluk nastreven, moeten zich niet aanmelden bij onze 

vereniging. 

5. Badminton; geagendeerd op verzoek van een aantal badmintonleden n.a.v. het stopzetten 

van de zaterdagbadminton.  



a. De voorzitter legt uit wat de voorgeschiedenis is geweest, en waarom het bestuur 

wel tot dit besluit moest komen. Een aantal leden  biedt aan om een uiterste poging 

te wagen de middag te redden en belooft volgens de RSVV uitgangspunten te zullen  

sporten. Het bestuur accepteert het aanbod en maakt met 7 spelers duidelijke 

afspraken.  

b. Chyco Brouwer zal voorlopig de woensdag en vrijdaggroep gaan begeleiden. Guido 

Hoes stopt i.v.m. chronische schouderblessure en na langjarige verdienste. 

6. Begroting 2019.  De penningmeester geeft toelichting bij de balans en begroting. Omdat de 

kantine dankzij een goed kantineteam floreert, valt het tekort mee. We verwachten een 

verlies van €3000. Maar de RSVV is een gezonde vereniging met een goed eigen vermogen. 

De heer Sahilatua, senior, verzoekt om volgend jaar zowel de balans, staat van baten en 

lasten en een toelichting mee te sturen. De penningmeester zegt dit toe. 

7. Kascontrolecommissie: Boudewijn Legand en Niek Kuin hebben de kascontrole voor hun 

rekening genomen en zijn tevreden, en vragen de vergadering het bestuur decharge te 

verlenen. Hetgeen gebeurt. 

8. Verkiezing  kascommissie : Bodewijn Legand en de heer Sahilatua, senior, zullen deze taak op 

zich nemen en zullen begin volgend jaar door de penningmeester worden uitgenodigd. Bram 

Krikke is reservelid. 

9. Rondvraag: 

a. Waarom is er dit jaar in de meivakantie geen activiteit? Meivakantie is ieder jaar 

dicht ivm koningsdag en 5 mei. 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Guido Hoes, 

Secretaris RSVV, 

secretarisrsvv@hotmail.com 

 

 


