ALKMAARSE RUGBY U.F.C.
NOTULEN VAN DE FINACIELE LEDENVERGADERING d.d. 30 september 2016
Aanwezig: 27 personen, inclusief bestuur (zie presentielijst).
Afwezig: 2 personen (beide met afbericht); overige leden zonder afbericht.
1)

2)

3)

4)

5)

Opening
 De vergadering wordt geopend om 19.55 uur door voorzitter Ginny Hamilton en zij heet iedereen welkom.
 Aan de hand van een PowerPointpresentatie vervolgt Ginny de vergadering
Mededelingen
 In juni heeft het bestuur een gesprek gehad met een deputatie van de gemeente Alkmaar en Alkmaar
Sport. Alkmaar Sport beheert alle gemeentelijke sportaccommodaties in Alkmaar en ook die van sommige
aangrenzende gemeenten. In deze bespreking is toegezegd dat de Alkmaar Rugby voor de trainingen
gebruik mag maken van het D-veld van AFC’34. Bij het D-veld is nog verlichting aanwezig, maar deze zal
op korte termijn worden gerealiseerd. Tevens zal er een verbinding worden gemaakt tussen het rugbycomplex en het AFC-complex, zodat het D-veld op een gemakkelijke wijze bereikbaar zal zijn.
 Momenteel heeft de vereniging 100 jeugdleden en 98 senior- en recreantleden.
 Omdat het niet bij iedereen bekend is wie wat doet bij de vereniging, volgt een voorstelrondje.
- Het bestuur bestaat uit: Ginny Hamilton (voorzitter), Kees Bel (alg. secretaris), Joop Stoop (wedstrijdsecretaris, kantinebeheerder), Lowie (penningmeester), Wim (lid), Hans (lid)
- De Technische commissie bestaat uit: King Bala (trainer senioren), Jeroen Neeve (trainer) en Maurice Vis
(trainer jeugd). Zij zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid.
- Bouwcommissie: Pook Groen, Wim en Kees Bel. Zij zorgen ervoor dat de plannen voor de uitbreiding
gerealiseerd kunnen gaan worden.
- Wervingscommissie: De leden zijn helaas niet aanwezig. Deze commissie is verantwoordelijk voor het
initiëren van de introductiecursussen en heeft er ook voor gezorgd dat de club heeft meegedaan met
verenigingsactie van de winkeliersvereniging De Hoef.
- Alle plaatsen in de jeugdcommissie zijn vacant. De jeugdcommissie vertegenwoordigd de vereniging bij
de bond in zaken die over de jeugd gaan. Het bestuur is op zoek naar kandidaten die zitting wil nemen in
deze commissie. Momenteel coördineert Joop en Hans het een en ander.
- De Werkgroep Veilig Klimaat bestaat uit Hans Nijdeken, Pook van Berkel en Jaap Rus. Aan de leden
maken ze kenbaar dat ‘fair play’ hoog in het vaandel staat en deze gedachte wordt bij iedere wedstrijd bij
iedereen onder de aandacht gebracht en bespreekbaar gemaakt. De werkgroep heeft ook gezorgd dat
langs het veld borden worden geplaatst met overtuigende teksten.
 Iedere maand heeft het bestuur een vergadering om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. De
bedoeling is om een keer in de twee maanden, een week voorafgaand aan de bestuursvergadering, overleg te hebben tussen een delegatie van het bestuur en een afvaardiging van de verschillende commissie
om de prangende zaken te bespreken.
 Op 26 september heeft Hanny, de oudste zus van Gerard de Groot, een bezoek gebracht aan de club en
zij zei dat de laatste wens van Gerard was dat zijn as uitgestrooid zou worden over het rugbyveld. Op
zondag, 2 oktober zal gevolg worden gegeven aan deze wens. Diegene, die Gerard goed gekend hebben,
zijn hiervoor uitgenodigd en de familie wil dit graag met iedereen, onder het genot van een drankje en
hapje, in een samenzijn delen.
Notulen van vorige financiële ledenvergadering d.d. 24 februari 2016.
 Deze extra ledenvergadering was de voortzetting van de financiële ledenvergadering van 8 december 2015
en had als enige item het verslag van de verificatiecommissie. De notulen van deze financiële ledenvergadering zijn zonder aan- of opmerkingen aannemen, met dank aan de notulist.
Verslag van de verificatiecommissie
 Pook van Berkel en Jason Bruin, die de verificatiecommissie vormden, hebben alle stukken, die betrekking
hadden op de financiële zaken, door geplozen en hebben enkele kritische vragen gesteld aan de penningmeester, die de vragen bevredigend heeft kunnen beantwoorden. Er zijn door de verificatiecommissie geen
ongeregeldheden in de boeken geconstateerd. De verificatiecommissie stelt voor om het bestuur decharge
te verlenen over het gevoerde financiële beleid. Unaniem steunt de vergadering dit voorstel.
Verkiezing kascommissie
 De huidige verificatiecommissie bestaat uit de volgende “vaste” personen: Pook van Berkel en Jason Bruin;
Richard Tros is als reserve, mocht een van beide leden niet present zijn.
 Volgens het “rooster van aftreden” treedt Pook uit de commissie en Richard Tros maakt hierdoor vast deel
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uit van de commissie.
 Arie van Ringelesteijn heeft zich wederom beschikbaar gesteld als reserve lid van de verificatiecommissie.
Balans 2015/2016
a) Tjeerd vraag zich af wat de post inhoudt van de attentiecommissie.
 De attentiecommissie, aldus het bestuur, zorgt voor een kleine attentie (bloemetje, fruitmand of iets
dergelijks) bij een geboorte, langdurige en ernstige ziekte.
b) Ook vraagt Tjeerd zich af hoe het staat met de lening aan de bond.
 Zoals het er nu naar uitziet, aldus de penningmeester, krijgt de vereniging het gehele bedrag inzake de
lening à € 11.200,= van de bond terug. De vereniging was ervanuit gegaan dat het een renteloze lening
betrof, maar ieder jaar krijgt de vereniging een geldbedrag als rente van de bond teruggestort. Een
kleine financiële meevaller. De vereniging lost wel jaarlijks € 2.260,= af aan de kapitaalverschaffer
vanwege deze lening aan de bond.
c)
Aangepaste begroting 2016/2017
Door de huur van een extra veld moest een kleine aanpassing plaatsvinden op de begroting, ook is er een
onverwachte investering gedaan voor een GoPro-systeem die de technische commissie noodzakelijk achtte.
Dit betreft een video-opnamesysteem, die tijdens de wedstrijden opnames kan maken. Deze opnames kunnen
dan achteraf geanalyseerd worden en gebruik worden om de speltechniek te verbeteren. De camera hangt op
een hoogte van 15 meter in de lichtmast, kan 180° draaien, in- en uitzoomen en bestrijkt het gehele veld.
a) Marijke wilt graag weten hoe de bouw van de kleedkamers zullen worden gefinancierd want er staat
hiervoor niets begroot en tevens wil zij weten of de gelden die de wervingscommissie binnen haalt
‘geoormerkt’ kan worden voor de bouw van de kleedkamers.
 De 6 kleedkamers met een nieuwe fitnessruimte zullen gefaseerd gerealiseerd worden. Eerst drie
kleedkamers, daarna nog drie kleedkamers en tenslotte de fitnessruimte. Het totaal wordt begroot op
een kleine twee-en-half ton (€ 250.000,=). Van de gemeente krijgt de vereniging € 50.000,= als bijdrage
in de kosten. De overige kosten moeten verkregen worden door ander financieringsmogelijkheden zoals
sponsoring, crowdfunding, emissies van aandeelbewijzen of obligaties, leningen. Dit belet echter niet
dat de leden zelf ook acties mogen/kunnen initiëren voor de financiering van de kleedkamers. De
gelden die de wervingscommissie ophaalt voor de bouw van de nieuwe kleedkamers, kunnen, wat het
bestuur betreft, geoormerkt worden.
b) Kan de kantine niet beleend worden om een hypotheek te krijgen voor de bouw van de nieuwe
kleedkamers, vraagt xxxxx
c) .
d) Momenteel heeft de vereniging 235 leden (stand per 19 mei 2016). Een stijging van 50% ten opzicdraaien,
hte van 31 juli 2014. Vorig jaar was van het ledental iets minder dan de helft jeugdlid (46%), dit jaar meer
dan de helft (56%). Het ledental bij de dames is stabiel gebleven (11%).
e) Veel leden staan bij de vereniging (en ook bij de bond) geregistreerd als recreant. Dit betekent dat deze
leden maar 6 wedstrijden mogen spelen. Wanneer er te weinig spelende leden voor 2 seniorenteam bij de
bond staan geregistreerd (minstens 25 leden per team), dan zal door de bond 1 team uit de competitie
worden genomen. Het bestuur doet een oproep naar de leden om hun recreant-lidmaatschap om te zetten
naar spelend lid. De penningmeester zal hierover een e-mail versturen naar alle recreantleden.
▪1▪ King heeft moeite met de term ‘recreant’ daar deze term niet recht doet aan het functionele streven
van dit recreant-lidmaatschap. Is het recreant-lidmaatschap een opstap vanuit de introductie of wordt
gekozen voor een recreant-lidmaatschap vanwege de wisselende diensten (werkgerelateerd). King wil
hierover wel een discussie over voeren.
► Het bestuur vindt deze vergadering niet geschikt om nu een discussie toe voeren over dit onderwerp, maar gaat een discussie op een later tijdstip niet uit de weg.
▪2▪ Marijke vraag zich af waarom de leden voor een recreant-lidmaatschap kiezen. Is dit vanwege de
lagere contributie of vanwege de ‘min of meer’ vrijheid om zelf te beslissen wanneer zij willen gaan
spelen, of om een andere reden. Is hier onderzoek naar gedaan?
► Het bestuur heeft hier geen onderzoek naar gedaan. Wellicht is dit iets wat de technisch commissie
kan oppakken.
f) De vereniging wil maatschappelijk betrokken zijn. Zo participeert de vereniging in de Rugby Academie, het

Genotuleerd door: Kees Bel

pagina 2

ALKMAARSE RUGBY U.F.C.
Vervolgblad

8)

TurnOver-project en werkt samen met het COA. De vereniging fungeert hierbij als gastheer en biedt de
faciliteiten aan.
- De Rugby Academy is een samenwerking tussen verschillende partners: de rugbybond (Rugby
Nederland), NOC*NSF, Willem Blaeu College, Alkmaar Sport, Olympisch Netwerk Noord-Holland,
TopSport Talentschool en sponsorpartners. Doel van de Rugby Academy is om rugbytalenten de
optimale kans te bieden op een topsport carrière in de rugbysport, dit in combinatie met het volgen van
reguliere schoolonderwijs.
- TurnOver is een multidisciplinair project waarin door middel van de normen, waarden en filosofie uit de
rugbysport problemen van jongeren worden aangepakt. Denk aan problemen met betrekking tot werkloosheid, schooluitval (drop-outs) en gezondheid vanwege opvoedings-, leer-, en gedragsproblemen.
Deelnemende jongeren worden fysiek en mentaal gestimuleerd, gemotiveerd en ondersteund om verantwoordelijkheid te nemen en stappen voorwaarts te zetten in hun leven.
- Het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg is inmiddels verbouwd en ingericht tot een veilig
en leefbaar opvangcentrum voor maximaal 600 bewoners. Binnenkort (medio mei) wordt de tijdelijke
opvang (met een maximum tijdsduur van 3 jaar) in gebruik genomen. In de overeenkomst tussen de
gemeente en COA staan afspraken over onder meer veiligheid, onderwijs en dagbesteding. Aangaande
deze dagbesteding probeert de vereniging activiteiten te vinden opdat de bewoners gestimuleerd worden
in ondermeer de rugbyport.
▪1▪ Perry vraag zich af of er voldoende vrijwilligers (trainers en begeleiders) zijn die deze bewoners
kunnen bijstaan.
► In het eerste jaar zullen er ongeveer 100 bewoners zijn en niet alle bewoners zullen geïnteresseerd
zijn in rugby. Met het huidige aantal vrijwilligers kan de vereniging in de behoefte voorzien, aldus
het bestuur.
Doelen 2016-2017
a) Voor het komende seizoen is het streven om het 1ste team te laten promoveren en het 2de team zo hoog
mogelijk ie laten eindigen in zijn klasse. Verder zal, door het houden van introductiecursussen, de groei
van het aantal nieuwe leden gestimuleerd worden.
b) Er zal voortdurend inspanning geleverd worden voor het behoud van het huidige kader en daarnaast zal
gestreefd worden om nieuw kader aan te trekken. Ook zal er meer opleidingsmogelijkheden voor het
kader gecreëerd worden (trainingscursussen, scheidsrechtersopleidingen). Hier zijn budgetten voor uitgetrokken. Vanzelfsprekend geldt, dat wanneer een cursus met goed gevolg is afgesloten, dat de kennis
in de praktijk zal worden gebracht. De trainers gaan een team trainen, de scheidsrechters gaan een wedstrijd fluiten. Dit laatste is ook een verplichtingen vanuit de bond. Voor elk ingeschreven team moet er een
scheidsrechter geleverd worden.
c) Een andere doelstelling is om het beleid van de vereniging nader uit te werken en de organisatie binnen
de vereniging beter te profileren. Verder zullen de taken en verantwoordelijkheden van de coaches,
trainers, begeleiders verduidelijkt worden en op een correcte wijze beschreven worden, zodat er geen
misverstanden meer kunnen ontstaan (taakafbakening). Sommige taken worden dubbel beschreven of
zijn ‘overlappend’. Ook het betrekken van de ouders van de jeugdleden (het verbinden met de vereniging)
is een doelstelling, zowel het vervoer naar/van de wedstrijden, als de begeleiding van de jeugdspelers. Bij
andere sportverenigingen gebeurd dit namelijk ook en is het zelfs een verplichting. Bij ons is het vrijwillig.
Het gebeurd vaak dat de jeugdspelers bij het hek worden afgezet en de ouders rijden gewoon weer weg,
zonder iets te zeggen of te vragen.
d) Door het afketsen van de fusie tussen AFC’34 en Alkmaria Vitrix gaat de herinrichting van de sportvelden
niet door. Vanwege bestuurlijke perikelen is bij de gemeente Alkmaar een nieuwe wethouder gekomen en
daar en boven is de projectleider van de projectgroep ‘Westrand’ ook nog vervangen. Door deze gebeurtenissen moeten de onderhandelingen met de gemeente opnieuw opgestart gaan worden. In het overleg
met de gemeente zal het bestuur aandringen op een extra rugbyveld en meer trainingsmogelijkheden.
Behalve de reeds door de gemeente toegezegde € 50.000,=, zal er bij de gemeente erop aangedrongen
worden op meer steunmaatregelen (garantiestelling, subsidie e.d.) voor de bouw van 6 kleedkamers,
naast de huidige kantine. Daarnaast zal het bestuur andere financieringsmogelijkheden onderzoeken
(sponsoring, crowdfunding, emissies van aandeelbewijzen of obligaties, leningen). Dit belet echter niet
dat de leden zelf ook acties mogen/kunnen initiëren voor de financiering van de kleedkamers.
▪1▪ King wijst erop dat er veel personen (ouder dan 18 jaar) belangstelling vertonen voor het rugby, maar
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deze interesse komt pas op latere leeftijd. Het is niet zoals in Groot-Brittannië, dat iedereen vanaf de
basisschool te maken krijgt met rugby. Daar groeien ze spelenderwijs (van jongs af aan) er mee op.
Wellicht moet er meer voorlichting aan de sportleraren gegeven worden, almede introductiecursussen
op de basisscholen.
► Door het tekort aan kader heeft de vereniging weinig mogelijkheden, aldus het bestuur. In de
persoon van Tijmen wordt wel de rugbysport gestimuleerd (waarvoor het bestuur Tijmen dankbaar
is), echter Tijmen is in dienst van Alkmaar Sport.
▪2▪ King vindt dat de ervaring van de spelers ieder jaar sterk fluctueert. De beste spelers bij het 1ste team
komen nu voort uit de jeugd. De huidige spelersgroep te klein is. Desalniettemin biedt de competentie
bij deze spelersgroep wel mogelijkheden om een niveau hoger te kunnen spelen.
► Het is de taak van de trainers om de mogelijkheden bij de spelers te benutten en de doorgroeimogelijkheden uit te buiten, aldus het bestuur.
▪3▪ Gelet het feit dat het 2de team spelers ‘uitleent’ aan het 1ste team en hierdoor spelers te kort komt,
vraagt Aad of het mogelijk is dat het 2de team als een rookie-team ingeschreven kan worden.
► Het bestuur is hier geen voorstander van. De coach van het 1 ste team moet ervoor zorgen dat het
1ste team altijd voldoende spelers heeft. De spelersgroep is hier groot genoeg voor. Het ligt ook aan
de instelling (motivatie) van deze spelers om op de zaterdag rekening mee te houden dat zij op
zondag moeten spelen.
▪4▪ Aad stelt voor om bij de SMO Hogeschool in Amsterdam te informeren naar een stagiaire. Via het
stagebureau SM&O kan een stageplek geregeld worden en via een sponsorproject dit gefinancierd
worden.
► Het bestuur onderschrijft dit plan. In het verleden heeft het bestuur al contact gehad met het Nova
College, waar ook sport wordt onderwezen.
▪5▪ Voor de senioren zijn er voldoende trainers aanwezig, de trainers voor de jeugd is nog een ongewisse
zaak. Vanuit het 2e team is er wel voldoende bereidheid om mee te helpen met de training van nieuwe
leden, echter de ‘gevestigde orde’ (de leden van het 1ste team in de leeftijd 35-40 jaar) zijn niet
genegen om hun bekwaamheden en sportieve kennis aan de nieuw leden te verspreiden. Dit wordt
niet coöperatief en collectief gevonden. Iedereen is lid van dezelfde club en maakt daar ook deel
vanuit. Dus bereidheid maakt daar ook een onderdeel vanuit.
► Dit is een taak voor de technische commissie om deze ‘handicap’ bij de betreffende spelers onder
de aandacht te brengen en om deze spelers meer te stimuleren hun bereidwilligheid te tonen,
aldus het bestuur.
9) Mentaliteitstrofee
 Vorig seizoen is de mentaliteitstrofee naar Jeanet van Berkel gegaan, als herinnering aan deze trofee krijgt
zij een herinneringsschildje.
 Bij deze vereniging zijn heel veel vrijwilligers. Voor deze trofee geldt niet alleen de inzet van iemand, maar
ook het enthousiasme, bevlogenheid. Voor deze trofee zijn diverse personen genomineerd: Marijke Licher
(heeft veel dingen opgepakt en activiteiten ontplooit), Chris Koop (vanwege zijn inzet bij de jeugd) en King
Bala (heeft de club nieuw impuls geven). Na gedreven overleg door het bestuur is besloten dat King de
mentaliteitstrofee krijgt.
10) Diverse commissies
a. Technische commissie
- Deze bestaat momenteel uit Tijmen Vader, King Bala, Aad Zuurbier en Jeroen Neeven.
- Het is heel problematisch om met het huidige aantal leden de trainingen op dit complex te houden
(dames, jeugdspelers, senioren, introductieleden). Er is gewoon een gebrek aan trainingsfaciliteiten.
Hoewel het bij de Technische commissie bekend is dat het bestuur dit punt regelmatig bespreekt met
Alkmaar Sport en gemeente Alkmaar, vergt de oplossing hiervoor veel tijd. Dit gaat ten koste van speltechniek, conditie en enthousiasme bij de spelers. Niet alle elementen van het spel kunnen beoefend
worden. Eerst was er sprake van een verhuizing naar een ander deel in de Westrand, toen de herindeling van de alle sportvelden, maar een structurele oplossing is er nog niet. Of dit de oorzaak is van
de terugloop bij de senioren (het niet verschijnen op de training), is een eventueel punt van gesprek.
Het is te hopen dat snel een oplossing wordt gevonden voor het tekort aan trainingsmogelijkheden.
b. Jeugdcommissie
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De jeugdcommissie heeft veel werk verricht en activiteiten ontplooit. De werkzaamheden werden
onderling werden.
- De jeugdcommissie is overvallen door het grote aantal nieuwe jeugdleden. De jeugdcommissie doet
hun uiterste best op alle leden op te vangen zodat deze nieuwe leden de verenigingen niet ontvluchten.
Het zou fijn zijn als er meer hulp zou komen vanuit de meer ouderen ervaren, geëquipeerde senioren
om de nieuwe jeugdleden op te vangen.
- Alita Boersma en Heleen Peelen hebben aangegeven dat zij met hun werkzaakheden gaan stoppen en
hiervoor moeten opvolgers voor gevonden worden. Wie heeft er interesse?
c. Wervingscommissie
- De wervingscommissie bestaat uit Kay Brattinga en Ginny Hamilton.
- De wervingscommissie zet de lijnen uit voor de werving en introductiecursussen. Om de cursussen
onder de aandacht te brengen, moeten deze leden, met behulp van andere leden, gaan flyeren, posters
ophangen, publiciteit opzoeken enz.).
d. Klankbordgroep Veilig Klimaat
- Tijdens de wedstrijden worden door de klankbordgroep beregoede borden langs het veld gezet, met
pakkende teksten. Op deze borden is veel positieve respons gekomen. De borden worden gewaardeerd.
- Het is de bedoeling van de klankbordgroep om in het volgend seizoen een uitgebreide enquête te doen,
ondermeer om te peilen hoe de situatie/gesteldheid bij de vereniging wordt ervaren.
e. Evenementen
- Deze commissie wordt gevormd door Marijke Licher, Bernd Verhofstad, Nicolette Verhofstad, Chantal
Griek, Peter en Asmara Groen en Joop Stoop.
- De evenementencommissie bemerkt dat de animo om deel te nemen aan bepaalde evenementen
terugloopt. Waar dat aan ligt is nog onbekend. Te veel evenementen of de verkeerde? Of is er een
gebrek aan belangstelling bij de leden voor deze evenementen?
- In het afgelopen seizoen zijn al een paar evenementen georganiseerd, zoals een BBQ, playbackperformance.
- In het voorjaar heeft de vereniging meegedaan aan de actie van de winkeliersvereniging ‘De Hoef’ en in
september gaat de vereniging voor de 2de keer meedoen.
f. Sponsorcommissie
- De sponsorcommissie zoekt sponsoren die de vereniging financieel wil ondersteunen door gelden
beschikbaar te stellen voor bepaalde doelen (wedstrijdkleding, wedstrijdbal, reclameborden enz.).
- In de afgelopen jaren heeft Perry Klos dit in zijn eentje gedaan en het bestuur waardeert zijn inspanning
in deze moeilijke zakelijke business, die niet even gemakkelijk is. Iedere sportvereniging moet namelijk
“uit dezelfde vijver vissen”. Perry heeft evenwel aangegeven dat hij het ‘stokje’ wil overdragen aan
iemand anders. Wie o wie?
g. PR-commissie
- Zodra de Sponsorcommissie zijn werk gedaan heeft, komt de PR-commissie in actie. De PR-commissie
zorgt voor de symbiose tussen de sponsors en de vereniging, alsook met de media. Momenteel is deze
commissie onbemand, echter met uitzondering van de verslaggeving met de media dat door Arie van
Ringelesteyn wordt gedaan.
h. Verificatiecommissie
- Op 23 oktober 2015 hebben Richard Tros en Pook van Berkel de financiële bescheiden gecontroleerd
en hiervan is in de financiële ledenvergadering van 24 februari 2016 verslag gedaan. Zoals toen is
gememoreerd, is door de verificatiecommissie geen ongeregeldheden in de boeken geconstateerd.
- De huidige verificatiecommissie bestaat uit de volgende “vaste” personen: Pook van Berkel en Jason
Bruin; Richard Tros is als reserve.
i. Facilitaire commissie
- Bij de trainingen en thuiswedstrijden zorgen Armin Griek en Pieter van Duijn ervoor dat het veld in orde
is, ballen aanwezig zijn enz. Wel stellen zij het zeer op prijs dat iedereen, die aanwezig is op de training
en wedstrijden, ervoor zorgen dat het materiaal teruggezet wordt in het materialenhok.
- Het speelveld heeft zich dit seizoen goed gehouden, het was wel hard.
11) Begroting 2016-2017
-
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a. De inkomsten door de loterij is aan het afnemen, enerzijds door minder thuiswedstrijden en anderzijds
omdat er geen vrijwilligers zijn om loten te verkopen tijdens de thuiswedstrijden. De verkoop van loten was
in het verleden een grote bron aan inkomsten.
b. De opbrengst van ‘oud papier’ is ook verminderd, enerzijds omdat er meer blauwe bakken in de gemeente
zijn geplaatst en anderzijds omdat een paar ‘ophalers’ van oud papier met deze werkzaamheden zijn
gestopt.
c. De post ‘boete’ is verhoogd vanwege het niet leveren van scheidsrechters. Ondanks het feit dat er voldoende leden een willen deze leden liever een wedstrijd spelen dan eentje te fluiten.
d. De post ‘opleidingen’ is structureel verhoogd omdat er meer aan opleiding van kader wordt gedaan.
▪1▪ Aad vindt een vergoeding voor de trainers zeer belangrijk is. De trainers besteden veel tijd en hiervoor
moet een redelijk vergoeding tegenover staan.
► De trainers krijgen een vergoeding dat onder meer afhankelijk is van hun opleidingsniveau e.d. De
vereniging is evenwel gebonden aan de regels van de belastingdienst want anders wordt de vergoeding als loon beschouwd.
▪2▪ Marijke vindt het vreemd dat er geen trainersvergoeding voor de dames in de begroting is opgenomen, maar wel een trainersvergoeding bij de senioren en jeugd; Janet vindt dit een vorm van
‘discriminatie van geslacht’. Erik is van menig dat het damescluster voor de trainersvergoeding zelf
een oplossing moeten vinden.
► Door het bestuur is een besluit genomen dat pas een trainersvergoeding wordt verstrekt wanneer
er sprake is van een volledig damesteam. Daar is thans geen sprake van en de dames spelen in
clusterverband met Schagen en Hoorn. Voorheen speelde de jeugd ook in clusterverband en hier
werd ook geen trainingsvergoeding beschikbaar gesteld. De jeugd heeft nu wel een volledig team,
daarom is in de begroting hiervoor een post opgenomen voor de trainersvergoeding.
▪3▪ Hoe wordt het sinterklaasfeest en de kerst-instuif gefinancierd? Kan het sinterklaasfeest niet alleen
bestemd voor de kinderen van de leden? Kan er geen bijdrage worden gevraagd?
► Zowel het sinterklaasfeest, als de kerst-instuif, bedruipen zichzelf. Vanuit de vereniging worden
hiervoor geen financiën beschikbaar gesteld. In principe mogen alleen kinderen van de leden op
het sinterklaasfeest komen. Wanneer er een ‘vreemde’ ouder is, die een pakje meeneemt voor een
‘vreemd’ kind, dan wordt dit niet geweigerd. Het is en blijft een kinderfeest.
▪4▪ Hoe staat het met de aflossing van de lening door de bond ten behoeve van het herstelplan?
► De vereniging is al een tijdje begonnen met het aflossen van de renteloze lening à € 11.200,= die is
aangegaan voor het herstelplan van de bond. Jaarlijks wordt € 2.260,= afgelost aan de kapitaalverschaffer. Er is sprake van een renteloze lening, dus er wordt geen rente afgelost. De bond heeft
wel rente aan de vereniging gedoteerd vanwege de bekostiging van dit herstelplan.
▪5▪ Het bevreemd Pook dat er geen reservering in de begroting is opgenomen voor de bouw van 6 kleedkamers resp. renovatie van de kantine.
► Zoals reeds eerder gezegd probeert het bestuur de financiering rond te krijgen door middel van
sponsoring, crowdfunding, emissies van aandeelbewijzen of obligaties, leningen, legaten en
andere acties. Met een gedeelte van de door de gemeente toegezegde € 50.000,= kunnen de
bouwtekeningen en andere stukken benodigd voor de bouwvergunning bekostigd worden. Door
fondsenwerving moet de overige financiën bij elkaar verkregen worden.
▪6▪ Erik verwondert zich erover dat er geen post ‘reserve’ of ‘onvoorzien’ is opgenomen.
► In de begroting is geen ruimte voor reserve of voorzien. De beïnvloedbare posten zijn evenwel
miniem. De vereniging wil in vele opzichten een gedegen club zijn, ook op financieel gebied.
Mochten er in de loop van het seizoen financiële tegenvallers zijn, dan moet dit bekostigd worden
uit de posten die positief uitvallen. Door het stringent hanteren van een uitgavenbeleid probeert het
bestuur de tegenvallers te elimineren. Enkel met medeweten van én met akkoord van het bestuur
kunnen uitgaven namens de club worden gedaan. Bestellingen op eigen initiatief, zonder medeweten van het bestuur, zijn voor eigen rekening van het betreffende lid. Voor sommige leden zal
het een tegenvaller zijn dat zij geen financiële afspraken kunnen maken zonder medeweten van
het bestuur, maar het kan niet anders. Ook zal niet zomaar de verschillende “potjes” aangesproken
kunnen worden om bepaalde uitgaven te doen. Deze potjes zijn er niet meer.
Op deze wijze kan het bestuur integraal het overzicht behouden over het vermogen en beter sturen
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op de financiën.
▪7▪ Aad wil weten of er mogelijkheden voor subsidie zijn.
► Het bestuur heeft de mogelijkheden voor subsidie onderzocht. De vereniging krijgt ieder jaar subsidie voor de jeugd, daarnaast bestaat er subsidiemogelijkheden voor maatschappelijk ondersteunde
voorzieningen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden op fiscaal gebied. Daar de vereniging niet BTWplichtig is, vervalt deze mogelijkheid. Ook bestaat er nu een subsidiemogelijkheid voor energiebesparende voorzieningen. In dit geval moet je eerst gaan investeren en de subsidie wordt eventueel (als er nog geld in het potje bij de overheid zit) achteraf verstrekt.
▪8▪ King is van mening dat de vereniging professioneler, efficiënter en commerciëler moet gaan werken,
er moet anders ‘gedacht’ gaan worden. Er moet meer naar de toekomst gericht gewerkt worden. Hij
stelt voor om een financiële commissie in het leven te roepen om ondermeer geld te genereren en ook
om een soort ‘denktank’ op te richten om te gaan brainstormen hoe de vereniging bekwamer,
gedrevener en zakelijker kan gaan functioneren.
► Het bestuur staat positief ten opzichte van het idee en zal het idee omarmen om regelmatig met
een paar mensen vanuit de vereniging gedachten uit te wisselen om zo de vereniging beter ‘op de
kaart te zetten’.
12) Bestuurssamenstelling
a) Volgens het “rooster van aftreden” zijn Ginny Hamilton en Joop Zandvliet. Hans Nijdeken is in de vorige
vorig vergadering gekozen als bestuurslid en mag nog een jaar zitten. Ginny is herkiesbaar. Joop heeft ten
kennen gegeven om geen bestuurslid meer te zijn en is niet herkiesbaar. Joop Stoop, Lowie de Jongh en
Kees Bel doubleren hun functie nog voor een jaar.
b) Het bestuur stelt Wim Noordzij voor om toe te treden tot het bestuur.
c) Na enige gedachtewisseling gaat de vergadering akkoord met het voorstel en zal Wim toetreden tot het
bestuur, Ginny en Hans worden herbenoemd. Het bestuur zal onderling vaststellen hoe de taakverdeling
zal zijn.
d) Daar de bestuursvergaderingen openbaar zijn (echter met uitzondering wanneer er over personen wordt
gesproken), is iedereen welkom om de bestuursvergaderingen bij te wonen. Dat geldt ook voor de leden
van de diverse commissies.
e) Het bestuur stelt voor om Joop Zandvliet te benoemen tot erelid van de vereniging, dit vanwege zijn jarenlange verdienste als bestuurslid, voorzitter, scheidsrechter en beoordelaar. Met algemene acclamatie gaat
de vergadering akkoord met dit voorstel.
13) Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement
a. De huidige Statuten en Huishoudelijk reglement dateren nog van 1973, het jaar van de oprichting. In de
loop der jaren is het wettelijk kader (Burgerlijk wetboek, deel 2) gewijzigd en er gerechtelijke uitspraken
geweest die betrekking op het ver verenigingsrecht. Ook is door de ledenvergadering 2 keer een statutenwijziging aangenomen en 3 keer is het Huishoudelijk Reglement op enkele punten gewijzigd resp. verduidelijkt. De wijzigingen van de Statuten zijn nimmer notarieel vastgelegd.
b. Om de huidige Statuten en Huishoudelijk Regelement te laten voldoen aan het nieuwe kader, heeft een
werkgroepje de ‘koppen bij elkaar gestoken’ om te komen tot nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement.
c. Vanuit de vergadering zijn de navolgende opmerkingen gemaakt.
▪1▪ Alita Boersma vindt het vreemd dat een (bestuurs)lid maar in twee commissies zitting kan nemen
danwel twee functies kan uitoefenen.
► Deze bepaling is in het reglement gekomen om te voorkomen dat een lid ‘teveel hooi op zijn vork’
neemt en hierdoor overbelast wordt. In het verleden is ook gebleken dat een (bestuurs)lid wel vijf
tot zes functies had (wegens tekort aan andere vrijwilligers) en wanneer zo’n persoon afscheid
neemt, dan zijn opeens deze functies vacant.
▪2▪ Jaap Rus vraagt zich af waarom de bestuurswisseling in de nieuwe statuten op drie jaar gesteld is, in
de huidige statuten is dit twee jaar.
► Het bestuur heeft voor een termijn van 3 jaar gekozen vanwege de professionalisering van de
vereniging. In het 1ste jaar moet een nieuw bestuurslid kennis maken en leren hoe de vereniging
functioneert (gewenning), in het 2de jaar gaat hij/zij daadwerkelijk functioneren en in het 3de jaar
gaat hij/zij ‘de vruchten plukken’.
In art. 6, lid 4 moet het woordje ‘opgesteld’ vervangen worden door ‘opengesteld’.
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► Dit woordje zal tekstueel gewijzigd worden.
▪3▪ Pim van Asperdt heeft de Statuten en Huishoudelijk Reglement doorgelezen en heeft zo zijn
opmerkingen geuit. Belangrijkste punt is de automatisch incasso. Voor de groei en professionalisering
van de club is dit een must. Het zou zonde zijn om dit weer een aantal te moeten laten wachten tot
een volgende wijziging. Hieronder artikelsgewijs mijn bevindingen:
Statuten
- art 2. E?: Lijkt me logisch om ook het hoogst mogelijke niveau van rugby na te streven.
► De rugbysport wordt op alle niveaus gespeeld, voor de liefhebber (recreatief) tot
bedreven/vakkundig (amateursport).
- art. 2, lid 2-d: toevoeging 'gericht op jeugd'
► De vereniging is voor iedereen, voor jong en oud en niet specifiek gericht op de jeugd.
- art. 2, lid 2: Het woordje ‘tracht’ te vervangen door ‘streeft’ of ‘stel zich ten doel”.
► “streeft/stelt zich ten doel’ is een tekstuele aanpassing; ‘tracht’ is meer vrijblijvend, ’ten doel
stellen’ is meer inspanningsverplichtend; waar kies je voor in de tekst.
- art. 2, lid 2-d: het woordje ‘samenwerkwerken’ vervangen door ‘samenwerken’.
► Oeps, foutje in de tekst, de tekst zal worden aangepast.
- art. 3, lid 1-d: donateur is dus een lid? En een sponsor is een donateur? Zo nee... Dan zou ik dat
wel doen zorgt voor meer commitment. Geeft nog meer verbondenheid. En de mogelijkheid tot
beperkte inspraak.
► Volgens artikel 3, lid 6 is een donateur geen lid van de vereniging. Volgens art. 3, lid 2 kan een
sponsor een donateur zijn, namelijk een rechtspersonen die jaarlijks een financiële bijdrage aan
de vereniging geeft. Dit wordt verder uitgewerkt in het sponsorreglement.
- art. 5: Wie mogen aanwezig zijn bij een Algemene Ledenvergadering? Het Huishoudelijk reglement
voorziet hierin. Dit staat goed vermeld in het huishoudelijk reglement. Maar wat als de voorzitter er
niet is? Misschien dagvoorzitter van maken of iets dergelijks?
► Zie artikel 5-lid 2. Plaatsvervanger behoeft niet verder gedefinieerd te worden.
- art. 10: Faillissement of andere van rechtswege eisen?
► Artikel 10, lid-1b is duidelijk hierin. Faillissement valt hier ook onder.
Huishoudelijk reglement
- art. 5: Automatisch incasso instellen, scheelt heel erg veel tijd en onrust.
► Contributie moet betaald worden, de wijze van betaling behoeft niet gespecificeerd te worden.
Dit kan contant gebeuren, maar ook giraal/bancair (periodieke overboeking, automatische
afschrijving, incasso). Aan bepaalde girale/bancaire betalingen zijn wel kosten aan verbonden.
Dat probeert de vereniging te vermijden.
- art. 6, lid 5: Wilt u deze niet bij mij controleren?!
► Het dragen van een bit in de mond is om de tanden van de betreffende speler te beschermen
(zelfbescherming). Het dragen van een bit wordt niet structureel gecontroleerd. Wanneer de
speler nalatig is, dan is de speler zelf debet aan de schade aan zijn gebit.
- art. 9, lid 7: Een onkostenvergoeding moet mogelijk zijn toch? Of de vastgestelde vrijwilligers
bijdrage? Die is nu niet nodig, maar mocht je financieel speling willen hebben. dan is dit een hele
goede oplossing. Huishoudelijk reglement 20.3 voorziet hier in.
► Onbezoldigd betekent onbetaald; in art. 9, lid is bepaald dat de algemene vergadering vrijstelling of vermindering van de financiële verplichtingen (onder andere de contributie) kan
verlenen; daarnaast is volgens art. 20, lid 3 mogelijk om een financiële vergoeding te verstrekken.
- art. 11, lid 3. De vereniging is op geen enkel mogelijke manier verantwoordelijk voor enigerlei
schade die opgelopen wordt in en om de speeltuin/toestellen. Echt een MUST!
► In art. 11, lid 2sttat beschreven dat het bestuur of functionarissen nimmer aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor ondeugdelijke speeltoestellen of het gebruik ervan. Wellicht moet aan dit
artikel ook ‘de vereniging’ worden toegevoegd.
- art. 11, lid 4: toevoeging... Schade...
► De vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen.
Dit houdt ook in dat de schade niet verhaald kan worden op de vereniging.
- art. 12, lid 3: Het hoe beschrijven? Middels officieel orgaan? Website? Rooksignalen?
► Het uitschrijven van een vergadering staat beschreven in art. 5, lid 4-c van de statuten.
- art. 12, lid 4: Bij deze zijn mij opmerkingen ingebracht.
► De door Pim ingebrachte opmerkingen zijn bij deze behandeld.

Genotuleerd door: Kees Bel

pagina 8

ALKMAARSE RUGBY U.F.C.
Vervolgblad

art. 15, lid 4: Een optie voor tussentijds verkiezing door wegvallen/overlijden/schorsing van een
bestuurslid dan wel ad-interim aan te wijzen beslissingsbevoegdheid ligt bij het bestuur voor adinterim.
► Zie artikel 7-lid 3 van de statuten.
- Onderwerp artikel 19?? Financieel beheer?
► Artikel 19 is onbenoemd maar sluit aan op artikel 18; net als art. 20 gaan deze artikelen over de
financiën. Artikelen 19 en 20 behoeven niet een specifieke benaming te krijgen.
- Onderwerp 20?? Vermogen?
► Zie de beantwoording bij de vorige opmerking.
d. Het bestuur legt de Statuten en Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering en
nadat er een stemming heeft plaatsgevonden is gebleken dat de vereiste 2/3 meerderheid van de aanwezige leden niet gehaald is. Om de reden besluit het bestuur de goedkeuring van de statuten te staken en
dit bij de volgende ledenvergadering weer aan orde te stellen, waarbij de helft plus 1 van de stemmen
vereist is.
14) Rondvraag
a) Pim van Asperdt vindt het zeer handig en het zou zeer charmant zijn, ook qua professionele uitstraling, om
e-mailadressen vanuit de website te hebben, te weten: voorzitter@alkmaarserugby.nl;
secretaris@alkmaarserugby.nl; penningmeester@alkmaarserugby.nl enzovoort in plaats van verzending
vanuit resp. naar het e-mailadres joop.stoop@planet.nl. Stel dat Joop er ooit mee stopt, en dan.....?
► De berichten, vragen en opmerkingen die via het contactformulier op de website
http://www.alkmaarserugby.nl/informatie/introductie-training/ worden verzonden worden door de
webmaster naar de desbetreffende personen doorgezonden. Er zijn wel aparte e-mailadressen voor
bestuur@alkmaarserugby.nl, jeugdrugby@alkmaarserugby.nl en introductie@alkmaarserugby.nl. Er zijn
ook e-mailadressen voor voorzitter@alkmaarserugby.nl, wedstijdsecretariaat@alkmaarserugby.nl,
ledenadministratie@alkmaarserugby.nl maar aan deze e-mailadressen wordt weinig publiciteit gegeven
omdat het doorzenden via de webmaster tot op heden geen problemen oplevert.
b) Marijke Licher wil graag geïnformeerd worden omtrent de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging en wil ook weten hoe het gaat met de PR-commissie.
► De maatschappelijke betrokkenheid is al uitgelegd bij punt 4 ‘De club’. Mocht Marijke nog willen weten
dan is het bestuur altijd genegen om extra informatie te geven aan het lid.
De PR-commissie is onbemand, mocht iemand interesse hebben, dan kan hij/zij zich melden bij het
bestuur.
15) Sluiting
 Onder dankzegging van de positieve, doelmatige en bruikbare inbreng vanuit de vergadering, wordt de
vergadering om 22.50 uur door de voorzitter gesloten.
-
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