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Aan:  leden, ereleden, ondersteunende leden en vrijwilligers van R.K.S.V. Rohda Raalte. 1) 
Datum:  28 november 2022 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats/ wijze: Clubhuis. Zwolsestraat 76 
 

 
AGENDA 

 
1. Opening. 

 
2. Goedkeuring van de volgende stukken: 

 
• Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 december 2022 
• Jaarverslag 2021-2022 algemeen secretaris. 

 
Voorgesteld wordt om de notulen en het jaarverslag goed te keuren.  
Graag Uw op- en/of aanmerkingen van tevoren aanleveren.  

 
3. Mededelingen. 

• Nieuwe website 
• Overige mededelingen 

 
4. Ingekomen stukken. 

 
 

5. Bestuursverkiezing 
• 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.  
 

• De termijn van het bestuursleden wedstrijdzaken is in 2022 volgemaakt. Marloes Fuselier-
Eikelboom geeft aan op zoek te zijn naar een opvolger/ster en stelt zich derhalve voor een 
beperkte termijn herverkiesbaar. Zij zal de 3-jaarstermijn niet vervolmaken.  

 
• De termijn van voorzitter Han Reinders is in 2022 vervolmaakt. Han Reinders stelt zich 

herkiesbaar.  
 

U kunt tegenkandidaten aanleveren tot ten minste 1 week voor de vergadering. Zulks een 
voordracht dient ondertekend te zijn door tenminste 10 stemgerechtigde leden. 
 
Het schema van aftreden ziet er als volgt uit: 
 
Functie: Aftredend: Huidige functionaris: 
Wedstrijdzaken najaar 2022 Marloes Fuselier - Eikelboom 
Voorzitter najaar 2022 Han Reinders  
Penningmeester najaar 2023 Frank Veldhuis 
VoetbalPromotie najaar 2023 Martijn Smit 
Rohda clubmensen najaar 2023 Björn Rekveld 
Facilitaire zaken & accommodatie najaar 2024 Frank van Rossum 
Media & communicatie najaar 2024 Cato Disselhorst 
Algemeen secretaris najaar 2024 Rien van der Hooft 
Voetbalzaken najaar 2024 Wim Kieftenbeld  
 
Het schema van aftreden is aan de functie gekoppeld en niet aan het tijdstip van aantreden van de 
functionaris. 
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Voor de goede orde delen wij u nog mee, dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 6 van 
de statuten, in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur de formele besluitvorming 
zal plaatsvinden over de onderlinge verdeling van de diverse bestuursfuncties.  
 
 

6. Financiële stukken en stand van zaken.     (Frank Veldhuis) 
• Financieel jaarverslag penningmeester. 
• Begroting verenigingsjaar 2022-2023.0 

 
Voorgesteld wordt het jaarverslag, de begroting en het accountantsrapport over het 
boekjaar 2021-2022 goed te keuren en vast te stellen. 
 
Het financieel jaarverslag en de begroting heeft vanaf 3 november tot en met 27 november 
2022 in de bestuurskamer ter inzage gelegen. 
 
Voor geïnteresseerde leden is er donderdag 17 november 2022 gelegenheid om vooraf 
geïnformeerd te worden over de jaarrekening en begroting. De penningmeester zal hier een 
toelichting geven op de jaarrekening en het budget voor 2022/2023. Men wordt uitgebreid in de 
gelegenheid gesteld om gedetailleerde vragen te stellen. 

 
7. Contributie  

1. Wij indexeren elk jaar de contributie aan de hand van het prijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie en behoeven daarvoor volgens een besluit in de ALV van 11 november 
2019 geen toestemming meer van de ALV te vragen. Mede daar een contributieverhoging 
altijd aan het begin van een seizoen ingaat en dus voorafgaand aan een ALV vastgesteld 
moet worden vraagt het bestuur Uw toestemming om voortaan ook een “lager” indexcijfer 
aan te mogen houden zonder toestemming van de ALV.  Dit bij een positief budget voor 
heb betreffende verenigingsjaar. Opgemerkt wordt dat het prijsindexcijfer het komende jaar 
naar alle waarschijnlijkheid extreem hoog zal zijn. 

2. In de vergadering van 22 maart 2021 is besloten om ingaande het seizoen 2021/2022 voor 
het verstrekken van trainingspakken een verhoging van € 7,50 voor spelende en trainende 
leden door te voeren. Als compensatie voor de Corona perikelen werd in deze vergadering 
tevens besloten om deze verhoging het 1e seizoen niet door te voeren en deze lasten voor 
rekening van de vereniging te laten komen.  

3. Het bestuur kreeg op de ALV van 13 december 2021 toestemming om in juni 2022 te 
mogen besluiten om, afhankelijk van de resultaten, de trainingspakkenverhoging ook in het 
seizoen 2022/2023 achterwege te laten. Het bestuur heeft dit inderdaad besloten. 1)  Deze 
verhoging gaat derhalve voor het eerst toegepast worden in het seizoen 2023/2024. 

 
1) De Onder 8 en F-league spelers zijn uitgesloten van de verhoging voor trainingspakken. Aan spelers die 

aan de interne competities van deze spelersgroepen deelnemen wordt geen trainingspak verstrekt.  
 

 
8. Voetbalorganisatie       (Wim Kieftenbeld) 

Wij praten U bij over de voetbalorganisatie. 
 

9. Bouwplannen        (Frank van Rossum) 
Wij brengen U op de hoogte van de ontwikkelingen rondom nieuwbouw en/of verbouwplannen.   
 

10. Rondvraag 
 
 

11. Sluiting 
 
 

1) Begunstigers (Ondersteunende leden) hebben volgens de statuten geen stemrecht. Vrijwilligers die geen spelend, trainend of 
ondersteunend lid zijn hebben “officieel” geen toegang tot de ALV. Ook jeugdleden hebben officieel geen toegang. Het bestuur 
overweegt een statutenwijziging.  


