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Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) over het verenigingsjaar 2018/ 2019 
 
Datum:   11 november 2019 
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:  Kantine Rohda Raalte  
 
Afwezig m.k.g.:  Tonny Nijboer, Karin Ras, Vincent Kodden, Tonnie Marsman, Gerard 

Velderman, Ben in ’t Veld, Edwin Meijer, Bjorn Rekveld, Gerard 
Westendorp, Gerard Marsman, Frank Tempelman   

 
1. Opening. 

Voorzitter Han Reinders opent de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur en heet 
allen welkom. De agenda wordt zoals voorgesteld goedgekeurd en vastgesteld. 
 
De voorzitter verzoekt allen om een moment van stilte voor alle dierbaren en familieleden 
die zijn weggevallen, m.n. voor mevrouw Mars. Zij is op het Rohdaveld onwel geworden 
en ten val gekomen. Ze is enkele dagen later in het ziekenhuis overleden. 
 
De voorzitter dankt alle vrijwilligers (Rohda Clubmensen) voor de tijd en energie die zij 
voor de vereniging hebben ingezet en benadrukt dat zonder deze vrijwilligers geen 
voetbalvereniging overeind blijft. 
 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering  

a. Algemene ledenvergadering d.d. 3 december 2018 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging aan notuliste 
Tilly Kooman en secretaris Rien van der Hooft goedgekeurd en vastgesteld. 

 
b. extra algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2019 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging aan notuliste 
Tilly Kooman en secretaris Rien van der Hooft goedgekeurd en vastgesteld. 

 
3. Mededelingen. 

Voorzitter Han Reinders stipt de belangrijke data aan van de verschillende activiteiten 
zoals: 

 

• 2e jaarbijeenkomst VVRR  01/11  VVRR  met FC de Rebellen 

• De (Rohda) jeugd crossloop  17/11  Rood-Geel; 

• Super Sunday:    17/11  ACS 

• Sinterklaasfeest voor Jeugd  29/11  Rood-Geel 

• Nieuwjaarsreceptie   04/01     onder voorbehoud 

• Darttoernooi   04/01  ACS 

• FIFA19 toernooi   volgt  Rood-Geel januari? 

• Feestavond Rood-Geel  volgt  Rood-Geel 

• Voetbalquiz    27/03  ACS 

• Opening kantine   (mrt)    met afsluiting 90 jaar  

• Toernooi Walking football  (mei) 

• 7 tegen 7 toernooi   (mei)  ACS 

• Rohda GN-meisjestoernooi  06/06 

• Korbeld-Rohdadag   13/06 

• Zuivelcup toernooi   20/06 
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4. Mededelingen en Ingekomen stukken. 
 

• Ingekomen stukken 
o Er zijn geen ingekomen stukken. 

• Strongmenrun en Koele koele 
o I.v.m. Rohda 90 jaar en Stoppelhaene heeft Rohda onlangs geen 

vrijwilligers geleverd aan de Strongmenrun en Koele-koele. Er zijn hierdoor 
dit jaar geen opbrengsten. 

• ICT 
o De problemen rondom met name de e-mails zijn opgelost door het in 

gebruik nemen van de non-profit versie van Microsoft Teams. Elke 
commissie (team) kan nu in de Cloud werken waardoor bestanden gedeeld 
kunnen worden. Dank aan het ICT-team. 

• Rabobank Salland Gé Nijboertoernooi 
o Er is afgelopen jaar voor het eerst geen Rabobank Salland Gé Nijboer 

toernooi georganiseerd. Het was al jaren moeilijk deelnemers te vinden 
omdat veel verenigingen kozen voor de 3 beker weekeinden vooraf aan de 
competitie. Ook De Rohda Raalte teams nemen voortaan deel aan deze 
bekercompetitie (3 weekenden). 

 
 

5. Jaarverslag 2018-2019 algemeen secretaris en jaarverslag jeugdcommissie. 
 

De jaarverslagen van de algemene secretaris en de voorzitter jeugdcommissie over 
het verenigingsjaar 2018/2019 worden goedgekeurd. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 

 
 

6. Financiële stukken. 
 

a. Jaarverslag penningmeester over het verenigingsjaar 2018/2019 
Het jaarverslag en de ontwerpbegroting heeft met de overige financiële stukken vanaf 26 oktober 
2019 in de bestuurskamer ter inzage gelegen. Op dinsdag 5 november is er gelegenheid geweest 
om vooraf en gedetailleerd geïnformeerd te worden over de jaarrekening en begroting. In deze 
vergadering zijn geen bijzondere op- of aanmerkingen gemaakt.  

 
Penningmeester Erwin Schotman neemt het woord en geeft middels een 
PowerPointpresentatie toelichting op de cijfers. Afgelopen jaar hadden wij een positief 
resultaat van € 40k 
 
De incidentele subsidies zijn geboekt als bijzondere baten. 

 
OMZET 
Dit jaar is de omzet relatief gelijk gebleven. De bruto omzet is in lijn gebleven. 

• Omzet kantine: We hebben iets aan marge moeten inleveren. Dit komt mede door  
   prijsverhoging en de Btw-verhoging van 6 naar 9%. 

• Omzet diversen:  Dit betreft voornamelijk de bijdrage van de Stichting.  
De opbrengsten uit sponsoring zijn op niveau. 

• Contributies:  door de jaren heen zijn deze inkomsten aardig gelijk gebleven, 
In het ledental is er nog geen groot verval te zien.  

• Entreegelden:  De thuiswedstrijd tegen Heino is een grote inkomstenbron.  

• Verloting:   vorig jaar is de Grote RR Loterij nog geboekt bij bijzondere baten en 
lasten, nu is het gerangschikt onder het reguliere resultaat. (omzet) 
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In 2018 had Rohda nog inkomsten door verhuur van de Rohdahal, dit is nu niet meer aan 
de orde.  
De kantine wordt binnenkort gesloten i.v.m. de verbouwing. 
 
KOSTEN 

• Lonen/vergoeding:  behoudens een kleine stijging zijn deze nagenoeg gelijk gebleven.  

• Afschrijving:   De afschrijvingskosten zijn gedaald (geheel afgeschreven zaken). 

• Contributie KNVB:  de contributie is iets hoger. 

• Intern verbruik:  Wordt nu deels anders geboekt. 

• Kleding:   iets minder afgeschreven in vergelijking tot voorgaand jaar. 

• Voorziening oh: dit betreft de toekomstige kosten voor het dak van het oude deel 
van de kantine, entree, bestuurskamer en kleedkamers 5 t.e.m.12. 

 
De kosten van het 90-jaig jubileumfeest zijn meegenomen in de genoemde kostenposten. 
 
Kortom; een keurig resultaat, waarvoor dank aan eenieder. Dankzij dit mooie resultaat 
kunnen wij gaan starten met de verbouw. 
De Vrienden van Rohda Raalte worden bedankt voor hun bijdrage van o.a. €2000,- voor 
nieuwe doeltjes. 

 
Liquiditeit  
De liquiditeit bleef stijgen. Ondertussen is deze 179K€ (was 128K€). Het streven is een 
liquiditeit van 200K€. Deze ontwikkeling laat zien dat wij op de goede weg zijn. 
 
Stichting  
Sponsoring:   Er is een positieve ontwikkeling van sponsorinkomsten.  

Voor het volgend jaar wordt wederom een verbetering verwacht. 
Lonen/salarissen:  volgend jaar is een daling te verwachten. 
 
€ 17.500 van de inkomsten van de stichting gaat naar de inkomsten van de vereniging, 
waarvoor dank. 

 
b. begroting verenigingsjaar 2019-2020 
De penningmeester presenteert verder de begroting voor het verenigingsjaar 2019/2020  
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
c. Obligaties:  
Alle niet-geclaimde obligaties vallen nu terug aan de vereniging. 
Eenieder die toch nog een obligaties wil claimen wordt verzocht om hier snel mee te zijn. 
 
De contributie wordt met 1,7% geïndexeerd. Het bestuur stelt voor dat, zolang deze 
prijsverhoging standaard jaarlijks aan de hand van het prijsindexcijfer voor de 
gezinshuishouding van het CBS gedaan wordt, er geen toestemming meer gevraagd behoeft 
te worden aan de ALV. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
 

d. Goedkeuring 
o Voorgesteld wordt het jaarverslag en het accountantsrapport over het boekjaar 2018-2019 

goed te keuren.  
o Voorgesteld wordt de begroting voor het verenigingsjaar 2019-2020 vast te stellen 

overeenkomstig het ontwerp. 
 
Beide worden goedgekeurd en vastgesteld. 
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Onder luid applaus wordt door de ledenvergadering decharge aan de penningmeester voor 
de gepresenteerde cijfers verleend. 
 
7. Team meedenken en inspraak jeugd (Jeugdadviesraad) 

Rohda Raalte wil de jeugd meer betrekken en een stem geven die ze op de ALV niet heeft.  
Het bestuur vindt het belangrijk te weten wat er bij de jeugd leeft en hoe ouderen en jeugd elkaar 
kunnen aanvullen. 
 
Jan de Wit en Hans Bouwhuis begeleiden de raad. 
De jeugdadviesraad is inmiddels opgericht en bestaat momenteel uit 6 leden. Een van die leden, 
Loïs Hazelhekke, vertelt over de jeugdadviesraad en waar zij op dit moment staan.  
Het team had aanvankelijk hoge plannen die soms moeilijk uitvoerbaar waren. Ze zijn daarna 
opnieuw begonnen. Deze keer rustig. Getracht wordt om aan te haken bij bestaande zaken. Verder 
bekijken zij onderwerpen waar zij over mee kunnen praten. De 6 huidige leden (1 meisje (Loïs) en 5 
jongens) zijn allen in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. 
 

8. Toekomstvisie, wijze van organiseren en beleidsplan ontwikkeling voetbal   
Het bestuur is vorig seizoen een traject gestart om na te denken over onze toekomstvisie: wat voor club 
we willen zijn, waar Rohda Raalte voor staat, wat de ambities zijn en wat dit voor onze 
organisatiestructuur betekent oftewel de wijze waarop wij ons organiseren.  

 
Floris de Graaf, neemt het woord. 
Hij is lid van de Jeugdcommissie en heeft zitting in de stuurgroep van het beleidsplan ontwikkeling 
voetbal. 
 
Beleidsplan ontwikkeling voetbal   
In januari is door het bestuur gevraagd om als opvolger van het technisch beleidsplan een breed 
gedragen voetbalontwikkelingsplan te schrijven. Voorzitter van dit team is Ben in ‘t Veld.  
Het beleidsplan wordt mede opgehangen aan de door het bestuur aangedragen kernwaarden. 
 
Ben heeft diverse teams samengesteld om het plan te schrijven, om de stuurgroep van de benodigde 
input te voorzien dan wel om bij de stuurgroep expertise in te brengen. 
 

Stuurgroep: Ben in ’t Veld (Voorzitter), Peter Vogel (Hoofd Opleidingen), Floris de Graaf en 
Jurgen Jutten (beide Jeugdcommissie) 
 
Experts: Peter Vogel (hoofd opleiding), Gerard Marsman (technisch adviseur), Wibo Jonkman 
(ass. Trainer Rohda 1), Hans Nijboer (technisch adviseur) en Frank Tempelman (hoofdtrainer) 
 
Klankbordgroep: De klankbordgroep bestaat uit plm.10 personen. 
Zij vertegenwoordigen elk een bepaalde achterban, zoals senioren, pupillen, junioren, 
pedagogische aspecten, ouders, fysio, meiden en keepers. kortom alle aspecten komen aan bod 
in het beleidsplan. 

 
Floris licht de vergadering aan de hand van een PowerPointpresentatie in over de onderwerpen die 
besproken en vastgelegd zijn of gaan worden.  
 

Enquête:  
Onder een dwarsdoorsnede van de leden (520 in totaal) is een enquête gehouden.  Er zijn een 5-
tal vragen gesteld met als doel vast te stellen wat er onder de leden speelt. 
 
Voor de vijf deelgebieden hebben de geënquêteerde leden cijfers gegeven. Het overall eindcijfer 
was een 7,5.  

 
Verbeterpunten zijn onder andere:   

• Communicatie:  het is niet altijd duidelijk waar men precies bij wie moet zijn 

• Vaardigheden:  de (oudere) recreanten hebben eigenlijk weinig ondersteuning. 
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Vijf Ontwikkelpijlers van Rohda Raalte: 
Floris bespreekt de vijf ontwikkelpijlers die zijn geformuleerd en noemt daarbij voorbeelden. 
De ontwikkelpijlers richten zich met name op de organisatie. Indien je een goede organisatie hebt 
staan dan kan je ook de spelers beter maken. 
 
De verantwoordelijkheden voor recreatie en selectieteams zijn dit jaar samengevoegd. Er is dus 
één team verantwoordelijk voor de gehele indeling van teams. 
 
Leerpiramide 
De expert-groep richt zich op de “visie op voetballen” en de “visie op opleiden”. 
Welke speelwijze gaan we hanteren en in welke formatie spelen we?  
De visie van opleiding begint bij de pupillen en wordt doorgetrokken naar de junioren. Daarbij 
wordt onder andere gekeken naar: 

• Leeftijdsspecifieke kenmerken 

• Het, per leeftijdsjaar definiëren van leerdoelen en het vaststellen welke vaardigheden daarbij 
horen 

• Het bepalen van leermomenten: o.a. training en wedstrijden.  

• Een optimale leeromgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen 
 
Waar staan we 
Momenteel wordt het plan getoetst bij de diverse commissies en daarna gaat het plan naar het 
bestuur.  
Vanaf volgend jaar zal de commissie een document neerzetten met leerdoelen etc.  
Verder wordt eenieder die enthousiast is uitgenodigd om zich te melden om mee te denken en 
mee te praten. 

 
Floris en alle leden worden door het bestuur hartelijk bedankt voor hun inzet en energie die zij hierin 
steken. 

 
9. Bestuursverkiezing 

a. Het bestuur wijst erop, dat voor verkiesbare en herkiesbare bestuursleden in principe de termijn 
van 3 jaren wordt aangehouden, behoudens de situatie dat bestuursleden voortijdig aftreden. Het 
Ontwikkeltraject dat is gestart, kan gevolgen hebben voor de organisatiestructuur en tot 
heroverweging van de bestuurstermijnen en het aantal bestuursleden leiden. Dit zal dan in een 
volgende ALV aan de orde worden gesteld. Het huidige schema ziet er als volgt uit: 
 
Functie:   Aftredend: Huidige functionaris: 
Voorzitter   najaar 2019 Han Reinders  
Technische commissie  najaar 2019 Marc Huijsmans 
Recreatievoetbal  najaar 2019 Marloes Fuselier 
Jeugdcommissie  najaar 2020 vacant (waargenomen door Rien v.d. Hooft) 
Algemeen secretaris  najaar 2021 Rien van der Hooft 
Accommodatiecommissie najaar 2021 Frank van Rossum 
 
Het schema van aftreden is aan de functie gekoppeld en niet aan het tijdstip van aantreden van 
de functionaris. 

 
Voorzitter Han Reinders informeert de vergadering dat er 3 bestuursleden aftredend zijn. 
De bestuurstaken van de voorzitter Jeugdcommissie zijn daarnaast nog niet ingevuld; Bjorn Spijker 
neemt op ad interim basis het operationele deel van het voorzitterschap waar, waarvoor dank!  
Er wordt momenteel bekeken hoe we de diverse functies binnen Rohda Raalte in de toekomst gaan 
inkleden. De huidige functies en functionarissen binnen de jeugdcommissie zijn daar onderdeel van.  
 
Er zijn voor de verkiesbare plaatsen geen tegenkandidaten aangedragen. Er is ook geen bezwaar 
gemaakt tegen de herbenoeming van de bestuursleden. 
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Technische Commissie 
De bestuurstermijn van voorzitter van de technische commissie verloopt dit jaar.  
Marc Huijsmans heeft de functie vorig jaar van Ben in ’t Veld overgenomen en heeft aangegeven 
zich niet her-verkiesbaar te stellen. Marc ontvangt een applaus voor zijn inzet. Na de rondvraag zal 
afscheid van Marc worden genomen. Deze functie is nu vacant. 
 
Recreatievoetbal 
De bestuurstermijn van de voorzitter(ster) van de recreatiecommissie verloopt dit jaar. 
Marloes Fuselier stelt zich voor de komende 3 jaar weer verkiesbaar en wordt onder luid applaus 
herkozen. 
 
Voorzitter 
De bestuurstermijn van algemeen voorzitter verloopt dit jaar. 
Han Reinders is aftredend en stelt zich voor de komende 3 jaar weer herkiesbaar. Hij heeft het 
voorzitterschap met veel plezier ingevuld. Han wordt onder luid applaus herkozen. 
 
De secretaris Rien van der Hooft had het woord tijdens deze herverkiezing. Hij feliciteert de 
herkozen bestuursleden.  

 
10. Bouwplannen 
 
Stand van zaken 
Frank van Rossum neemt het woord en informeert de vergadering over de stand van zaken rondom 
de verbouwing. In maart 2019 is goedkeuring gegeven voor de verbouwplannen. 
 

• De bouwvergunning is aangevraagd. 

• Met de BECO zijn uitgebreide sessies geweest over een aantal vraagstukken 

• er zijn gesprekken geweest met schilders.  

• Vanuit verschillende commissies is er input gegeven.  

• In de Rohdahal komt een tijdelijke kleine bar en kantine.  

• Demontage van de kantine is in de week van 15 december a.s.  

• Een aantal zaken zullen op marktplaats worden geplaatst voor verkoop. 

• Van een aantal betrokken bedrijven zal de naam en logo worden getoond.  

• De meubels en stoffen zijn al ingekocht.  
 

Frank toont en bespreekt een ontwerp van de nieuwe indeling van de kantine.  
 

• In het wedstrijdsecretariaat komt een extra deur aan de zijde van de kleedkamers 5 t/m 12. 
Alles aangaande de wedstrijd kan in de betreffende ruimte worden afgehandeld, met alle 
voorzieningen zoals koffie en thee.  

• De bestuurskamer wordt ook opgeknapt. Daarin komt ook er een losse verrijdbare wand (voor 
presentaties 

 
Planning 
In de week van 14 december a.s. wordt alles, met behulp van verschillende voetbalteams casco 
gestript. Rond Nieuwjaar zal weer begonnen worden met de opbouw. 
 
Financieel 

• Op 18 maart jl. is toestemming verkregen om door te gaan met de gemeentelijke lening. 

• De gemeente heeft een toezegging gedaan om gelijktijdig de bestaande lening te herfinancieren. 

• De rente is van 4% naar 0,5% gegaan. De Rabobank is nu de 2e hypotheekverlener. 

• De eigen financiële middelen staan nu op € 200.000, - 

• Er was € 740.000, - begroot. Wij koersen nu af op een investering van € 600.000, -.  

• Er zijn acties gaande zoals de verkoop van meubilair aan sponsoren  
 
Verder geeft Frank aan dat de meeste inkopen wel zijn gedaan.  
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Parkeerterrein en entree 

• Het parkeerterrein achter de tribunes is aangelegd. Omdat er nog problemen zijn met een te 
ondiepe glasvezelkabel is deze nog niet vrijgegeven. 

• Er is een tijdelijk pad tussen de Klanken en de tribune gecreëerd. Er moet geparkeerd worden 
op de nieuwe parkeerplaats.  
 

Overige accommodatiezaken. 
Verder stipt Frank nog de volgende zaken aan 

• verf voor achterkant tribune 

• vernieuwing van de bewegwijzering op het terrein en naar de kleedkamers. 

• Nieuw scorebord. 

• Projectie reclame-uitingen. 
 
Zodra de financiën het toelaten zullen deze zaken worden opgepakt. Vooralsnog hebben 
voetbaltechnische zaken nu de pré. 
 
Rohdahal 
Het neerhalen van de hal is kapitaalsvernietiging. Wij zijn met de Gemeente in gesprek hoe wij de hal 
kunnen gaan inzetten. Het goede nieuws is dat de Gemeente hier nu voor open staat. Er komen geen 
nieuwe sportactiviteiten die concurrerend zijn met Nieuw Tijenraan.  
Ideeën voor het gebruik van de Rohdahal zijn welkom. 
 
11. Rondvraag 

Is er een visie op het meisjesvoetbal? 
Voorzitter Han antwoordt dat er een beleidsplan voor het meisjesvoetbal aanwezig is. Het doel 
is dat de meiden uiteindelijk doorgaan naar de senioren. Het zou jammer zijn als talentvolle 
meiden weggaan. Voor hen zijn er mogelijkheden, zoals training met jongens. Het 
meisjesvoetbal wordt gestimuleerd.  
 
Rood/Geel  
Peter Littellink dankt het bestuur namens de supportersvereniging Rood/Geel voor de prettige 
samenwerking. De voorzitter dankt op zijn beurt Rood/Geel eveneens voor de goede en 
prettige samenwerking. 
 
Verbouwingsfasen 
Jan Klein Douwel informeert of de verschillende verbouwingsfasen fasen al vaststaan.  
De voorzitter antwoordt dat het nog niet beslist is wat de volgorde van de fasen 2 en 3 zal zijn. 
Een en ander is mede afhankelijk van de financiën. De verbouwingen gebeuren stap voor 
stap. We weten op dit moment nog niet wat we gaandeweg tegenkomen.  
 
Contractverlengingen 
De contractverleningen lopen. O.a. het contract met Peter Vogel (hoofd opleidingen) is 
verlengd. 

 
 
De voorzitter sluit met dank nu het officiële gedeelte af. 
 
 
Afscheid Marc Huijsmans 
Voorzitter Han vindt het zeer jammer dat Marc na 1 jaar alweer afscheid neemt als voorzitter van de 
technische commissie.  
Nadat hij de scepter van Ben in ’t Veld had overgenomen moest Marc meteen aan de bak. In 
combinatie met zijn nieuwe baan was dat te veel van het goede. Marc verloor helaas ook het plezier 
in deze moeilijke (dubbel-)functie.  
Han roemt het grote Rohda-hart van Marc en geeft aan dat het bestuur zijn humor en aanwezigheid 
zal missen. Verder dankt hij Marc voor zijn inzet die hij gedurende zijn voorzitterschap heeft getoond. 
Verder geeft Han aan dat zijn opvolger niet te zwaar belast zal worden (functiesplitsing) 
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12. Sluiting  
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering zodat tot het informele 
gedeelte kan worden overgegaan. 
      
 
 
De voorzitter,     de secretaris, 
 
 
 
 
Han Reinders     Rien van der Hooft 
 


