
Notulen algemene ledenvergadering Rood Wit ’75 – 8 oktober 2018 
   
Aanwezig: Zie lijst met aanwezigen (33 personen incl. 7 bestuursleden). 
Afwezig met kennisgeving: Berdien Klein Ovink, Ingrid van Dieren, Eline ten Dam, Bert Brevoord, Lisa 
ten Broeke en Lina Olinga. 
 
 
1. Opening 
Klaas heet iedereen welkom op de 50e ALV, althans dat denken we. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
* Margreet noemt de afmeldingen op.  
* Klaas vraagt of iedereen de presentielijst in wil vullen. 
* Het infoboekje wordt niet meer fysiek uitgedeeld. Deze is op de website te vinden. 
* Het stratentoernooi zal worden gehouden op zondag 13 januari 2019 in de bovenzaal met een 

ochtend- en middagprogramma. Brenda ten Wolde geeft uitleg over de nieuwe opzet. In Olst 
wordt er voor de jeugd een ochtendtoernooi gehouden. Dit was voor Brenda een goed 
voorbeeld om dit ook in Wijhe te doen om zo yr proberen jonge jeugd aan de vereniging te 
binden. Het is de bedoeling dat eigen jeugdleden vriendjes en vriendinnetjes vragen om samen 
een team te vormen. Hulp is altijd welkom. Wil je helpen dan kun je je aanmelden bij Richard of 
Brenda. Dit geldt ook voor scheidsrechters voor het ochtendprogramma. 

 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017. 

De notulen worden goedgekeurd. 

N.a.v. de opmerking van Margreet om een extra ledenvergadering te houden als er geen voorzitter is, is 
er op 29  januari 2018 een extra ledenvergadering geweest. De leden hebben op 31 januari per brief 
een verslag ontvangen. Hierover zijn verder geen vragen. Bij agendapunt 8 komt Klaas nog terug op 
zijn interimvoorzitterschap. 
 
4. Kort verslag van het afgelopen jaar 
Algemene zaken 
Gwenda geeft aan dat veel zaken bij het financiële verslag zullen worden genoemd. De website staat 
nog steeds onder constructie. Zij vraagt of iemand haar kan helpen met het technische gedeelte. Helaas 
geen reactie vanuit de zaal. 
Technische zaken 
Lana vertelt dat vorig seizoen het oude heren 1 team is blijven trainen met als doelstelling om dit 
seizoen de competitie in te gaan. Helaas is dit niet gelukt door blessures en geen aanwas. Nu is er 1 
heren team in de competitie door samenvoeging van heren 1 en 2. Wel een wat ruimere bezetting. 
Voor de dames is er ook 1 team in de competitie. Zij wilden blijven volleyballen mits er een trainer was. 
Deze is gevonden. Bert Jan Kelder traint de dames.  
Klaas vraagt of er hier vragen over zijn. Geen reactie. 
Jeugdzaken 
Carmen geeft aan dat ieder team een trainer had en heeft. Daar zijn we blij mee. Dit is wel anders 
geweest. In januari/februari 2019 stopt een trainer. Deze training is op vrijdagavond van 17.30 uur tot 
18.30 uur. Wil je training geven dan is er vast wel een mogelijkheid om e.a.a. aan te passen. 
 
  



Wel is er een probleem om CMV jeugd te krijgen. Er zijn flyers uitgedeeld, er is een grotere doelgroep 
gepakt. Niemand wil volleyballen. Iedereen lijkt naar Wijhe ’92 te gaan. In Olst zijn er wachtlijsten. Het 
stratentoernooi voor de jonge jeugd zou leden kunnen opleveren. Heeft iemand een idee hoe wij met 
name CMV jeugd kunnen krijgen? Dirk vraagt of wij de wachtlijst in Olst niet kunnen krijgen. Carmen 
zegt dat zij er naar gevraagd heeft en dat er alleen jeugd uit Olst op staan en niet uit Wijhe. Zij verwacht  
niet dat zij naar Wijhe willen gaan. Er zijn 2 CMV jongens die niet naar Olst willen, dan gaan ze een 
andere sport in Wijhe doen. Alfons geeft aan dat het sowieso wel goed zou zijn om contact met De 
Hooiberg te zoeken. 
Carmen wil Annette Koopmans bedanken voor al haar werk voor de jeugd. Annette krijgt een bos 
bloemen.Zij zit nog in de fusiewerkgroep Wijhe ‘92.  
 
Recreatiezaken 
Geen bestuurslid op dit moment. Klaas komt er bij agendapunt 7 op terug. Coördinator Mariska vertelt 
dat we vorig jaar met 1 damesteam en 2 mixteams de competitie zijn ingegaan. Helaas geen 
kampioenschappen. Harrie traint de recreatie, wat gewaardeerd wordt door de groep. Er zijn aan het 
einde van het seizoen mensen gestopt, wat wisselingen geweest. Door aanvulling van H1 zijn er nog 
steeds 3 teams in de competitie. Geen grote teams. Geen vragen en/of opmerkingen. 
 
Ledenadministratie 
Klaas noemt het aantal aanmeldingen en afmeldingen. Conclusie: we teren in op het aantal leden. Dit 
wordt volgens Klaas een steeds groter probleem omdat we al niet zo’n grote vereniging zijn. 

Aanmeldingen 5 

jeugd 4 

recreant 1 

Afmeldingen 28 

jeugd 16 

recreant 8 

wedstrijdlid 4 
 
  

Materiaalbeheer  
Anton geeft aan dat aan het einde van het seizoen 24 jeugdballen + voor de senioren 34 + de ballen in 
de ballentassen 6 x 5 = totaal 64 seniorenballen. Het inleveren van de tassen voor de senioren geeft 
geen problemen. De jeugd stopt niet de gekregen ballen in de tassen. Er komt een opmerking van een 
ouder dat de jeugd niet weet bij wie ze de ballen in moeten leveren. Het advies aan Anton is: blijf vragen 
aan de jeugdteams. Teamouders zouden hier een rol in kunnen spelen. Teamouders zijn niet altijd bij 
de training of wedstrijd. Kinderen moeten ook op hun eigen spullen letten zegt Klaas. Gwenda vraagt 
hoe we dit kunnen oplossen. Er staat  veel tekst op de ballen, dus lastig om de eigen bal te herkennen. 
Klaas vertelt aan de leden dat er nieuwe ballen besteld gaan worden, zodat ieder team een nieuwe bal 
krijgt om de wedstrijd mee te spelen. Annette geeft aan om de ballen bijv. van 1 t/m 10 te nummeren. 
Anton zegt dat het ook gebeurt + dat het jaartal er ook op komt te staan, dan weet je hoe oud de bal is. 
Volgens Lana wil de jeugd graag met nieuwe ballen spelen, dus die pakken de nieuwe ballen en laten 
de oude ballen in de kast liggen. Klaas verzoekt aan Anton om alle teams te voorzien van minimaal 1 
nieuwe bal met het jaartal op de bal. 
 
 
 
 
 
 



5. Financieel verslag 2017/2018 en begroting 2018/2019 
Richard krijgt het woord van Klaas. Hij geeft uitleg over de balans/winst-en verliesrekening en de 
begroting. Er liggen 5 uitgeprinte exemplaren klaar voor de liefhebber, met het verzoek om deze aan het 
eind van de vergadering terug te leggen. 
Roel vraagt waarom de presentatiekosten veel lager zijn dan begroot. Dit komt omdat er geen attenties 
met de kerst aan de vrijwilligers zijn uitgedeeld. In het kader van de bezuinigingen hebben we dit 
afgelopen seizoen niet gedaan. Harrie vraagt wat er onder de verzekering valt. Richard geeft aan dat wij 
een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Roel vraagt of hij het goed ziet dat de zaalhuur nog lager is. 
Ja zegt Richard, er is nu wel rekening gehouden met de Nevobo inkomsten. 
Er zijn geen vragen. Klaas geeft aan dat iedereen dus akkoord is met de begroting. 
 
6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 
Anton en Dirk hebben “de kas” gecontroleerd. 
Anton geeft namens de kascommissie aan dat de stukken gecontroleerd zijn en akkoord bevonden. Zij 
hebben verslag uitgebracht. Klaas bedankt de kascommissie. 
Anton heeft 2 x in de kascommissie gezeten. Er worden 2 nieuwe kascommissieleden gezocht, omdat 
Peter V. geen lid meer is. Jos meldt zich aan als lid, Anja wordt reservelid. 
 
7. Bestuursverkiezing 
Richard en Margreet zijn aftredend, maar hebben zich verkiesbaar gesteld. Applaus vanuit de zaal. 
Mariska heeft aangegeven als coördinator dat zij toch wel eens wat dingen mist die in het bestuur 
besproken worden. Daarom heeft zij gevraagd of zij in het bestuur plaats mag nemen. Is er iemand die 
een schriftelijke stemming wil? Nee, Klaas vraagt voor Mariska ook een applaus. Mariska wordt welkom 
geheten in het bestuur. 
 
8. Voortgang fusie Wijhe’92 
Dirk heeft terecht gezegd dat Klaas vorig jaar in het bestuur is gestapt met een voorwaarde. Het 
onderzoeken van een eventuele fusie met Wijhe ’92. Klaas legt uit. 
Wat is er gedaan? Op 29 april zijn de leden per brief geïnformeerd dat er een werkgroep is opgericht. 
Tevens is daar het plan van aanpak in vermeld. Deze is ook naar Wijhe ’92 gestuurd. De werkgroep 
kreeg toen te horen dat Wijhe ’92 bestuurlijke problemen heeft. Vandaag stond in de krant dat er alleen 
nog een secretaris is en een 2-tal oud-bestuursleden zijn opgestaan en als interim willen zij Wijhe ’92 
helpen. De voorzitter ontbreekt nog steeds. Zij denken er over om richting de gemeente hiermee te 
gaan.  
De kerngroep Hospitality concept SPOC (BSO, basisscholen, Capellenborg, Gemeente, Ut Huus en 
een aantal sportverenigingen w.o. RW en Wijhe ’92) is opgericht om de problemen die wij hadden mbt 
de horeca op te lossen toen Jaap gestopt is. Veel verenigingen zagen het niet zitten om kantinediensten 
te draaien. 
Al pratende kwamen zij tot dat conclusie dat er veel kansen zijn in het gebied rond de sporthal waar 
veel organisaties zitten die elkaar zouden kunnen helpen. De kerngroep heeft een visiedocument die bij 
Klaas is in te zien. Hierin staat een droom die aangeboden is aan wethouder Anton Bos op 26 juli jl. 
Deze droom is één dienstverleningsconcept voor alle inwoners van Wijhe. We willen kijken of alle 
dingen die niet gemeenschappelijk gebeuren, toch gezamenlijk zouden kunnen worden. Denk aan 
sponsoring, ledenadministratie, financiële beheer. Daarnaast is de levensverwachting van onze 
kinderen lager dan die van ons. Jeugd sport veel minder op dit moment. Om dit een halt toe te roepen 
willen ze kijken om samen met de basisscholen en Capellenborg een combinatie te maken om bijv. 
s’middags algemene trainingen aan te bieden voor de jeugd. Niet specifiek op 1 sport. Dit is niet iets dat 
morgen al geregeld is, maar het kan zijn dat op termijn de wethouder hier op terug komt en een 
positieve input hier op geeft. Er is een stappenplan gemaakt voor de komende 4 jaar. Misschien kan er 
een grote omnivereniging opgericht worden. Dit verhaal loopt parallel met de evt. fusie met Wijhe ’92. 



Klaas weet niet hoe snel Wijhe’92 het bestuur op de rit heeft, maar misschien zou Wijhe’92 en RW hier 
het voortouw in kunnen nemen.  
Dit lukt niet binnen 1 ½ jaar dus Klaas wil, als de leden dit geen probleem vinden, langer als voorzitter 
blijven zitten. Een applaus vanuit de zaal. 
Zijn er vragen? Roel vraagt of wij door Wijhe ’92 in de wacht zijn gezet. In eerste instantie hebben zij 
gezegd wacht even, wij hebben onze spullen niet goed op orde, wij kunnen geen werkgroep formeren.  
Er is een interimbestuur die zal zich waarschijnlijk hierover buigen. Daarnaast heeft Wijhe ’92 een groep 
van 25 jongeren die zich binnen Wijhe ’92 ook bezighouden met andere structuren en oplossingen. 
Klaas zal proberen om hier betrokken bij te blijven en als hij kansen ziet, zal hij deze niet nalaten. 
De betrokkenheid binnen de verenigingen wordt steeds lager. Er wordt steeds meer geconsumeerd 
door leden. Klaas geeft aan dat de suggestie van Alfons toch met Olst te praten niet zo gek is, 
misschien is daar ook nog wel wat mogelijk. We zijn niet gebonden aan een fusie Wijhe ’92. We doen 
dat pas als we er met z’n allen overeens zijn dat dat een goede oplossing is. Tot die tijd gaan we door 
zoals we altijd hebben gedaan. Alfons geeft aan dat wij geen afwachtende houding moeten nemen en 
zelf moeten nadenken hoe nu verder. De werkgroep zal binnenkort weer bij elkaar geroepen worden 
door Klaas. 
 
Carmen heeft aangegeven dat zij na dit seizoen stopt met het bestuurswerk jeugdzaken. Ze zoekt een 
opvolger. Wie zich aanmeldt bij Carmen kan dit seizoen meelopen en heeft geen verantwoordelijkheid. 
 
11. Rondvraag 
Hans Oonk heeft een vraag over de materialen. M.n. de scheidingshekken. Ook de kar voor de palen, 
ballenbakken zijn aan vervanging/reparatie toe. Klaas geeft aan dat er diverse foto’s/berichtjes 
opgestuurd zijn naar de beheerder/verhuurder. Dit geldt ook voor de bordjes op de kleedkamerdeuren. 
Er wordt een suggestie gedaan om een deel van de huur niet te betalen, dit om in gesprek te komen. 
Het blijft voor het bestuur een aandachtspunt. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. We gaan volleyballen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


