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Soort bijeenkomst Bestuursvergadering 
Voorzitter  Steven Soederhuizen 
Secretaris Marjo van den Broek 
  
  
 

Aanwezig:  
Lars van  Beek, 
Marjo van den Broek, 
Mark Saccomani, 
Steven Soederhuizen 
 
Gasten:  
 
Afwezig:  
Rene Vorstenbosch 
 

Notulen 

Vaststellen agenda en notulen 
De vergadering wordt geopend om 20:30. De agenda wordt vastgesteld en de notulen goedgekeurd. Marjo 
neemt deel via Teams, de overige bestuursleden zijn aanwezig in het clubhuis. 

Mededelingen 
Het bestuur bespreekt het nieuwe ledenadminstratie systeem en is het er over eens dat het niet makkelijk te 
gebruiken is en zetten vraagtekens bij de toegevoegde waarde t.o.v. het oude systeem. Het nieuwe systeem 
is ingewikkeld en niet user-friendly.  Een tweetal webinars georganiseerd door de systeem eigenaar verliepen 
chaotisch en veroorzaakten meer onduidelijkheid bij deelnemers.  
 
Bestuurlijk/Algemeen 
Het bestuur bespreekt de aanhoudende zorg m.b.t. het lage aantal vrijwilligers.  

 
Financieel 

  Donderdag 17 november zal de kascontrole t.b.v. de ALV van 18 november plaatsvinden. Mark is het 
financiële overzicht aan het finaliseren. Het bestuur verleent ook goedkeuring voor de aanschaf van een 
kastje om rugby wedstrijden te kunnen kijken in het clubhuis. 

 
Facilitair 
Heiko is aanwezig voor dit punt en geeft aan dat de grote bierkoeler beneden waarschijnlijk vervangen moet 
worden. Vrijdag 19 nov zal een monteur komen om te kijken of reparaties nog mogelijk zijn. Vervanging zou 
een grote kostenpost betekenen. Lars vraagt of brouwerij een rol kan spelen maar geeft aan dat er geen 
contract is afgesloten met een brouwerij omdat deze vaak komen met een afgifte verplichting. RC Ducks 
heeft een contract m.b.t. interbrew voor verkoop van jupiler, maar hoeven dit niet noodzakelijk bij de Leijer af 
te nemen. De Leijer heeft zelf geen koelingen meer om beschikbaar te stellen.  Heiko communiceert dat de 
meeste bestellingen bij de Leijer worden gedaan en zal nagaan of zij bereid zouden zijn een koelkast te 
sponsoren. Een fustenkoeler blijft ook nodig omdat er bij evenementen een tap nodig blijft. Dit scheelt echter 
wel een groot bedrag per jaar.  
 
Technisch 
Marjo zal Lars een overzicht sturen van leden en geeft aan dat spelers niet zijn verzekerd als ze niet zijn 
aangemeld. Het bestuur bespreekt ook nogmaals de mogelijkheid van LED verlichting. 
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Event Kalender 
Het kerstkransjes event wordt vastgelegd voor 16 dec – de opbrengst zal ten gunste komen van de trip in 2023. 
 
De nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden op 14 januari 2023 en Marjo zal nagaan bij Vincent Gerris of de Club van 
100 hier partner in wil zijn. 
 
Tijdens de ALV zal worden voorgesteld om de contributie voor senioren met Eur 10 te verhogen en voor de 
jeugd met Eur 5. Na een aantal jaren de contributie gelijk te hebben gehouden ontkomen we er dit jaar niet 
aan vanwege de enorme stijging in energiekosten.  Steven zal printjes maken van de presentatie.  Het bestuur 
besluit dat de consumpties voor eigen kosten zijn.  
 
Communicatie 

 Het bestuur bespreekt om een Q4 nieuwsbrief uit te laten gaan, met terugblik ALV en aankondiging events. 
 
Actielijst 
Een aantal acties zijn afgerond en andere worden toegevoegd. 
 
Wvttk 
Lars kijkt naar welke afspraken er zijn met KCS als sponsor. Het bord is beschadigd, Mark zal navragen bij 
verzekering of dit is gedekt. De vraag komt ook of het dak van de beneden verdiepint van de gemeente is of 
van de club. Lars denkt van de gemeente aangezien het kleedkamers betreft.  Lars opport ook het idee om 
bedrijven om sponsoring van de trip te vragen. Zij kunnen dit als aftrekpost opnemen bij belasting aangifte. 
laten sponsore trip met bedrijf aftrek belasting. Steven zal dit nagaan. 

 
Marjo vraagt of Ad Schalkx als erelid voorgedragen moet worden. Steven gaat dit navragen bij Pierre 
 
De vergadering wordt gesloten om 21:30 

Besluiten 

Consumpties tijdens ALV zijn voor eigen rekening. 
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