Notulen algemene ledenvergadering Rood Wit ’75 – 5 oktober 2020
Aanwezig: Zie lijst met aanwezigen (26 personen incl. 3 bestuursleden).
Afwezig met kennisgeving: zie lijst met afmeldingen.
1. Opening
Klaas heet iedereen welkom op de ALV. en deelt mee dat Margreet geluidsopnames van de
vergadering zal maken.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn 14 afmeldingen en geen ingekomen stukken. Jan is niet aanwezig vanwege een coronatest.
Het nieuwe D2 en D3 (± 20 nog geen lid) zijn vanwege de beperkingen niet naar de ALV gekomen.
Iedereen heeft zich moeten aanmelden voor de ALV, max. 30. Het coronaprotocol zal later nog
besproken worden.
Het stratentoernooi is op een zondag in januari met de mogelijkheid om in de ochtend een toernooi voor
de jeugd. Wie helpt Harrie? Het is nog even de vraag of het toernooi door kan gaan i.v.m. corona.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019.
De notulen worden goedgekeurd door de aanwezige leden.
4. Kort verslag van het afgelopen jaar
Algemene zaken
Margreet zal kort verslag uitbrengen.
Liesbeth en Kim hebben de website naar volle tevredenheid bijgehouden. Vanwege corona kon de
krentenbollenaktie niet doorgaan.
De Grote Clubaktie was door Kim georganiseerd. Het heeft iets minder opgebracht dan het jaar
daarvoor. Verzoek aan de leden om de boekjes van 2020 voor 12 oktober in te leveren bij Kim.
Jeugd zaken en technische zaken.
Klaas brengt verslag uit van de jeugd. Meisjes C is getraind door Selma. Dit jaar hebben Birte en Mare
het overgenomen. Er is tot half maart gespeeld. Een raar jaar door corona. Vanaf half mei kon er op het
beachveld gevolleybald worden. Jeroen heeft een aantal trainingen op zich genomen. Jongens B werd
getraind door Alfons en Harrie. Net als jongens A zit er potentie in. Er wordt dit jaar meer samen
getraind zodat ze wat van elkaar kunnen leren. Op dit moment veel dispensatiespelers.
Er is materiaal aangeschaft voor 2 beachvelden.
Recreatie zaken
Door de afwezigheid van Jan zal Mariska dit op zich nemen.
Er waren weer 3 recreantenteams. Vanwege het abrupte einde van de competitie is niet bekend waar
de teams zijn geëindigd. Er zijn veel leden gaan beachen toen het weer mocht. Voor dit seizoen hebben
Mix 1 en Dames recreatie zich teruggetrokken vanwege corona. Mix 2 is doorgegaan met aanvulling
van Mix 1.
Mariska merkt op dat Klaas D1 en H1 heeft overgeslagen. Klaas geeft alsnog een toelichting. H1 is
gedegradeerd. Ze gaan dit jaar weer voor promotie. D1 loopt als een tierelier. Sjoerd geeft hen training.
Klaas ziet veel groei in dit jonge enthousiaste team.
5. Financieel verslag 2019/2020 en begroting 2020/2021
Klaas doet verslag van de gezonde financiële cijfers. De gemeente heeft door corona de zaalhuur van
maart/april en mei niet geïnd. Er was geen krentenbollenaktie door corona. Tevens geen
seizoensafsluiting voor de jeugd. Voor het nieuwe seizoen zijn de trainerskosten hoger i.v.m. meer uren
van Sjoerd, o.a. voor de training op donderdag en de 2 nieuwe groepen.

6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
Klaas was waarnemend penningmeester. Marc heeft de administratie verzorgd. Remco en Geke
hebben “de kas” gecontroleerd. Zij hebben geen afwijkingen geconstateerd.
Remco geeft namens de kascommissie aan dat de stukken gecontroleerd zijn en hebben décharge
verleend. Klaas bedankt de kascommissie.
Geke en Jos zitten in de kascommissie voor het nieuwe seizoen. Anton wordt reserve lid.
7. Bestuursverkiezing
Margreet en Richard treden af. Klaas blijft voorzitter, volgens de statuten kan het dagelijks bestuur niet
tegelijk aftreden. Mariska wordt secretaris. Ykelien gaat het secretariaat ondersteunen.
Klaas vraagt aan de leden een groot applaus voor de benoeming van Jan en Mariska in het bestuur.
Er wordt een oproep gedaan voor bestuurslid jeugd, algemene zaken en penningmeester.
Richard blijft op papier voorlopig penningmeester. Werner is gevraagd om de financiële administratie te
verzorgen. Hij kon helaas niet aanwezig zijn bij de ALV. Het bestuur wil graag een nieuwe
penningmeester voor in het bestuur. Klaas vraagt met klem aan de leden wie dit zou willen doen, al is
het maar voor een jaar.
Marc en Margreet worden bedankt voor hun inzet.
8. Coronamaatregelen.
Klaas benadrukt nog even: hou je hier zoveel mogelijk aan! Lees het protocol van ’t SPOC.
9. Plannen “SPOC” Ut Huus
Wat betreft de horecavoorziening is door Ut Huus op de rem getrapt. Er moet teveel geld bij.
Op dit moment is er een vergadering met handbal, zaalvoetbal en andere partijen die hier gebruik van
maken. Mariska zal straks aanschuiven. Ze willen komen tot een oplossing door te werken met
vrijwilligers en apparaten. We zijn ingedeeld op 3 dagen, Klaas wil dit terugbrengen naar 2. Kijken of dit
werkt. Als er geen vrijwilligers zijn dan kan de bar niet open. Er is nog tijd voor overleg, vanwege corona
is de kantine de komende weken toch nog niet open.
Mariska maakt nog een opmerking over Rabo Club Support. Deze wordt georganiseerd door Jan.
Wie kan en mag stemmen: denk aan Rood-Wit. Klaas geeft aan dat Albert Heijn ook nog kruidkoeken te
koop heeft. Levert ook nog wat geld op.
10. Voortgang fusie Wijhe’92
Wijhe’92 heeft een interim bestuur. Zij gaan geen fusie aan. Er wordt in de tussentijd op een ander
niveau wel gepraat om te kijken of we met meerder partijen een omnivereniging kunnen starten.
Bijvoorbeeld tennis, zwembad, ijsbaan, tafeltennis. Daarnaast heb je de nieuwe basisscholen, nieuwe
velden voor uniforme trainingen. Dit staat allemaal nog in de kinderschoenen.
11. Rondvraag
Er wordt gevraagd hoeveel leden we op dit moment hebben: 61 leden zegt Klaas, exclusief “D2 en D3”.
Birte geeft aan om basisscholen te benaderen om ook jeugd aan te trekken. Dit is vaker gebeurd zegt
Klaas. In oktober start weer InOranje vanuit de BSO. Vorig jaar hebben we hier ook aan meegedaan.
Helaas heeft dit geen enkel nieuw lid opgeleverd. Als er enthousiaste leden zijn om jeugd te werven of
training te geven, graag. Het bestuur heeft teveel taken om dit ook nog op zich te nemen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. We gaan volleyballen.

