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Agenda 

1. Opening. 

 

2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 30 maart 2016 (zie bladzijde 5). 

 

3. Ingekomen stukken. 

 

4. Mededelingen van het bestuur. 

 

5. Verslag van de secretaris (zie bladzijde 10). 

 

6. Verslag van de penningmeester (zie bladzijde 18). 

 

Verlies- en winstrekening 2016 (zie separaat stuk). 

 

Begroting 2017 (zie bladzijde 19). 

 

7. Verslag van de kascommissie. 

 

8. Bestuursbeleid. 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 

Aftredend en herkiesbaar: 

 Peter Platteschor 

o Het bestuur stelt voor Peter te herbenoemen als voorzitter. 

 Koos Wernke 

o Het bestuur stelt voor Koos te herkiezen als lid. 

 

10. Contributie 2017. 
 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2018 als volgt vast te stellen: 

 EUR 52,-- voor normale leden. 

 EUR 32,-- voor ondersteunende leden/donateurs. 

 EUR 29,-- voor juniorleden. 

 

Facturen worden verstuurd in november. Contributie moet uiterlijk 1 januari betaald 

zijn. 

 

11. Mutaties ledenlijst (facultatief). 
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12. Verkiezing commissies. 

 

Kascommissie 

 Aftredend en niet-herkiesbaar: Gerard Bink. 

 Aftredend en herkiesbaar: Menno Kloet. 

 Verkiesbaar: Orlando Fonseca. 

 Reserve: 

 

Activiteitencommissie 

 Portefeuillehouder: Anne Greveling. 

 Niet-aftredend: Joop Slaager, Franklin Berg, Michael Medina. 

 

Ledenwerving: Werving en behoud 

 Portefeuillehouder: Koos Wernke. 

 Niet-aftredend: Henk Lavrijssen, Egbert Hadders. 

 

Trainingscommissie 

 Portefeuillehouder: Anne Greveling. 

 Niet-aftredend: Henk Lavrijssen, Colin Prooi, Aad Achterberg, Lodewijk van der 

Linden, Joop Slaager, Franklin Berg, Bart Visscher. 

 

RSV ’er van het jaar 

 Niet-aftredend: Robert Domhof en Willy de Vree. 

 

13. Rondvraag. 

 

14. Sluiting. 
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Notulen 30 maart 2016 

1. Opening. 

Peter opent de vergadering om 21.06 uur. 

 

“Geachte leden en genodigden van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging, 

  

Welkom op onze 92ste jaarvergadering 

  

Terugkijkend op het jaar 2015 doe ik ook met een goed gevoel, er zijn opnieuw 

stappen vooruitgezet maar waren er ook treurige gebeurtenissen. Eerst kregen we 

het bericht van het overlijden van ons oud lid Wim Schuller en later in het jaar ook 

het bericht van het overlijden van de voorzitter van de scheidsrechters vereniging 

Schiedam, Peter Broekhof. In december overleed de vrouw van ons bestuurslid Koos 

Wernke, Corrie. En afgelopen week ontving ik het bericht dat ook Cees vd Togt van 

de Haagse Scheidsrechters Vereniging plotseling is overleden.  Ik verzoek u dan ook 

staande een moment van stilte in acht te nemen om de ons ontvallen collega's en 

dierbare te gedenken. 

  

Ik begon er ook mee dat er weer stappen vooruit zijn gezet. Ons ledental is weer flink 

groeiende in de verschillende leeftijdscategorieën. De aantrekkingskracht van onze 

RSV heeft met goede faciliteiten en georganiseerde evenementen te maken maar ook 

met de uitstraling die jullie leden de RSV geven.  

  

Ook de automatisering en digitalisering blijven zich verder voortzetten. 

Tegenwoordig zijn we vergroeid met onze smartphones en hierop is ingespeeld om 

de spelregeltesten ook digitaal te kunnen afnemen. We hebben hierbij de RSV eerst 

geoefend en Colin heeft de stoute schoenen aangetrokken en is met de landelijke 

spelregelcommissie van de COVS gaan praten om dit ook te gaan gebruiken tijdens 

de jeugdspelregelwedstrijden te gaan gebruiken. Dit heeft geresulteerd in een pilot 

en op 18 maart was het zo ver, na 20 jaar weer eens een jeugdspelregelwedstrijd in 

het district West II, georganiseerd door de RSV. Komende maand wordt de pilot ook 

uitgevoerd in het district West I.  

  

Ook zijn we in 2015 gestart met het organiseren van een technische dag in 

samenwerking met Gouda en Leiden. Dit had moeten plaatsvinden afgelopen januari. 

Door organisatorische problemen is dit toen niet doorgegaan maar we zijn niet stil 

blijven zitten en kunnen jullie dan ook meedelen dat de technische dag voor het 

district West II wordt gehouden op 28 mei 2016. Deze dag is voor de scheidsrechters 

van de diverse scheidsrechters verenigingen en SOM en heeft een gevarieerd 

programma. Maar later hierover meer. 
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Ook de financiële positie van de vereniging laat een positief plaatje zien, ook daar 

later meer over. 

  

Dames en heren, ik wens u een goede vergadering en verklaar de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering voor geopend.” 

 

2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 30 maart 2015 (zie bladzijde 5). 

Zonder op- of aanmerkingen aanvaard. 

 

3. Ingekomen stukken. 

 Berichten van verhindering: 

o Koos Wernke 

o Klaas Orsel 

o John Kuyt 

o Vincent de Leeuw 

o Menno Kloet 

 Brief van de kascommissie, te behandelen bij punt 7. 

 

4. Mededelingen van het bestuur. 

Geen. 

 

5. Verslag van de secretaris. 

Zonder op- of aanmerkingen aanvaard. 

 

6. Verslag van de penningmeester. 

Gerard Bink vraag hoeveel de RSV bijdraagt in de gezamenlijke kosten voor FOX en 

de beveiliging. Henk antwoordt dat voor FOX EUR 600 (de helft) is bijgedragen en 

voor de beveiliging een vergoeding. 

 

Verlies- en winstrekening 2015. 

Op blz. 24 staat drie keer het jaar 2014 waar 2015 bedoeld is. 

 

Begroting 2016. 

De stukken worden onder applaus aanvaard. 

 

7. Verslag van de kascommissie. 

De kascontrole is uitgevoerd door Lodewijk van der Linden en Menno Kloet. Lodewijk 

leest de decharge voor. 

 

8. Bestuursbeleid. 

Het beleid is erop gericht om scheidsrechters zich te laten ontwikkelen op het gebied 

van conditie en spelregelkennis. Daarnaast wordt ook het sociale aspect niet uit het 

oog verloren. 
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In 2015 zijn er speerpunten geformuleerd en een groot aantal zijn er ook uitgevoerd 

en een aantal zijn onderdeel van het continuerend bestuursbeleid. 

  

Voor 2016 hebben we een aantal speerpuntgebieden, t.w.; 

  

 ontwikkeling 

o goede trainingsfaciliteiten 

o uitbreiden van de trainingsstaf van 3 naar 4 trainers 

o bijscholing trainers 

o uitbreiden en onderhouden van de spelregelkennis 

o uitnodigen van gastsprekers of gasttrainers. 

 verzorging 

o blessurepreventie maar ook fysio op de trainingsavonden  

 werving 

o organisatie van een verenigingsscheidsrechters avond,  

o bezoeken scheidsrechterscursussen in onze regio,  

o bezoeken afleggen bij voetbalverenigingen 

 profilering 

o samenwerking met Scheidsrechters Op Maat 

o begeleiding scheidsrechters Excelsior 

o bemannen van de vriendschappelijke wedstrijden van Excelsior 

o opfriscursus begeleiders en trainers van Excelsior 

o organiseren van COVS activiteiten (pilot jeugdspelregels, technische 

dag scheidsrechters 28 mei, 7 tegen 7 voetbaltoernooi) 

o faciliteren van de KNVB themabijeenkomsten 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 

De vergadering herbenoemt Ed van Leeuwen jr. als secretaris, Henk Lavrijssen als 

penningmeester en verkiest Anne Greveling als lid. 

 

10. Contributie 2017. 
 

De contributie voor 2017 wordt onveranderd vastgesteld: 

 EUR 52,-- voor normale leden. 

 EUR 32,-- voor ondersteunende leden/donateurs. 

 EUR 29,-- voor juniorleden. 

 

Facturen worden verstuurd in november. Contributie moet uiterlijk 1 januari betaald 

zijn. 

 

11. Mutaties ledenlijst (facultatief). 
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Maar liefst zes leden hebben het memorabele jubileum van 50 jaar lidmaatschap van 

de RSV behaald. Helaas  waren slechts twee in de gelegenheid om deze in ontvangst 

te nemen tijdens de jaarvergadering: 

 

Niels Grip 50 jaar 

Leen Boezaart 50 jaar 

Wim Muller 25 jaar 

Cor de Bruijn 50 jaar 

Mart van Ginkel 40 jaar 

Roland van der Hilst 25 jaar 

H. Moret 50 jaar 

Klaas Orsel 50 jaar 

Joop Wijnholds 50 jaar 

 

 

12. Verkiezing permanente commissies. 

 

Kascommissie 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Lodewijk van der Linden. 

 Aftredend en herkiesbaar: Gerard Bink. 

 Verkiesbaar: Menno Kloet. 

 Reserve: Orlando Fonseca. 

 

Activiteitencommissie 

 Portefeuillehouder: Anne Greveling. 

 Niet-aftredend: Joop Slaager, Franklin Berg, Michael Medina. 

 Aftredend en niet-herkiesbaar: Luis Duarte. 

 

Ledenwerving: Werving en behoud 

 Portefeuillehouder: Koos Wernke. 

 Niet-aftredend: Henk Lavrijssen, Egbert Hadders. 

 

Trainingscommissie 

 Portefeuillehouder: Anne Greveling. 

 Niet-aftredend: Henk Lavrijssen, Colin Prooi, Aad Achterberg, Lodewijk van der 

Linden, Joop Slaager, Franklin Berg. 

 Tussentijds aangetreden en verkiesbaar: Bart Visscher. 

 Tussentijds aangetreden en afgetreden: Leon van Zanten. 

 

Alle verkiezingen worden door de vergadering bekrachtigd. 

 

13. Verkiezing niet-permanente commissies. 
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RSV ’er van het jaar 

 Niet-aftredend: Robert Domhof en Willy de Vree. 

 

Het voorstel van het bestuur om deze commissie om te zetten in een permanente, 

wordt door de vergadering overgenomen. 

 

14. Rondvraag. 

Alvorens de rondvraag te beginnen, huldigt Henk de vrijwilligers die het hele jaar een 

bijdrage hebben geleverd: Cor de Bruijn, Lodewijk van der Linden, Aad Achterberg, 

Joop Slaager, Colin Prooi, Leon van Zanten, Bart Visscher, Pépé Gomez, Niels Grip, 

Robert Domhof, Nils van Kampen. 

 

Krijn van Noord 

 Observeert dat hij geluiden heeft gehoord over de onvriendelijke sfeer op de 

training. 

 Verzoekt om eerder te stoppen wanneer er klaverjassen is. 

 

Leen Boezaart 

 Vindt het niet fijn dat hij niks te horen krijgt van de vereniging, omdat hij niet 

over apparatuur beschikt waarmee hij digitale informatie kan ontvangen. Peter 

antwoordt dat wij zullen zorgen voor papieren versies voor die leden die dat 

wensen. 

 

Robert Domhof 

 Feliciteert het bestuur met de vele activiteiten. 

 Feliciteert de herkozen bestuursleden. 

 Onderschrijft de opmerking van Leen Boezaart. Er zijn oudere leden die geen 

computer hebben. 

 

15. Sluiting. 

Peter sluit de vergadering om 21.56 uur. 
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Verslag van de secretaris 

Samenstelling bestuur 

Gedurende het verslagjaar bleef het bestuur ongewijzigd: 

 
Bestuurslid (1-1-2016) Commissie 

Peter Platteschor 

Voorzitter@rsvnet.nl 

Contacten met verenigingen, representatie, ziekenbezoek 

 

Ed van Leeuwen 

Secretaris@rsvnet.nl 

Notulen, correspondentie, beheer ledenbestand, pers en publiciteit, 

internet, representatie 

 

Henk Lavrijssen 

Penningmeester@rsvnet.nl 

Boekhouding, contributie, toto/lotto, inkoop 

Kascontrolecommissie 

Ledenwerving 

Trainingscommissie 

Koos Wernke 

Wervingenbehoud@rsvnet.nl 

Begeleiding en ledenwerving, scheidsrechtersbegeleiding bij 

strafzaken, molestaties en randverschijnselen 

Werving en behoud 

Anne Greveling 

Activiteiten@rsvnet.nl 

Opzet en coördinatie activiteitenkalender, waaronder 

spelregels en voetbalactiviteiten. 

Activiteitencommissie 

mailto:Voorzitter@rsvnet.nl
mailto:Secretaris@rsvnet.nl
mailto:Penningmeester@rsvnet.nl
mailto:Wervingenbehoud@rsvnet.nl
mailto:Activiteiten@rsvnet.nl
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Vervanging bij afwezigheid was als volgt geregeld. 

 Voorzitterschap: Ed vervangt Peter. 

 Secretariaat: Peter vervangt Ed. 

 Penningen: Anne vervangt Henk. 

 Activiteiten: Henk vervangt Anne. 

Activiteiten 

2016 stond voor de RSV qua clubavonden vooral in het teken van spelregels en de 

veranderingen in het clubhuis van de Excelsior, die hoewel zeker opgeknapt ook zijn 

invloeden hebben op ons programma. Over het algemeen is de opkomst tijdens de 

clubavonden in 2016 redelijk tot goed geweest. 
 

Een belangrijk ander element wat we normaal op de agenda hadden is met de 

verbouwing er af gegaan, het darten. Er was eind 2016 nog steeds geen mogelijkheid 

om het dartboard op de nieuwe muren te bevestigen en daarnaast zijn ook de 

dartboards tijdens de verhuizing helaas verdwenen. Er wordt nog gekeken of we 

opnieuw een plekje kunnen vinden, waar we dan toch weer onze pijltjes kunnen 

gooien. Naast dit programma-onderdeel hadden we de vaste elementen zoals 

mosselen, klaverjassen en het traditionele bezoek van onze zeer gewaardeerde 

Sinterklaas. 

 

In mei organiseerde de RSV voor COVS West 2 de technische dag. Het was een leuke 

dag, met fysieke training van Melchert Kok en daarnaast een lezing van Ed Janssen, 

met gebruik van diverse beelden om de aanwezigen verder bij te scholen. Ondanks 

de matige opkomst (mede door nacompetitie) was het wel een leuke en leerzame 

dag. 

 

De activiteitencommissie staat open voor nieuwe leden en ideeën om meer invulling 

te geven aan de clubavonden. Heb je interesse, schroom niet en meld je aan bij Anne.  

Ten slotte voor de clubavonden een woord van dank aan Henk en Niels voor hun 

wekelijkse inzet achter de bar en Colin, Franklin, Nils, Joop, Robert, Aad & Orlando 

voor hun inzet tijdens de clubavonden! Zonder hen zouden we de clubavonden niet 

op de huidige manier kunnen invullen. 

Begeleiding 

Persoonlijke begeleiding ter verbetering van arbitrage of om andere redenen, van  

leden RSV, heeft in dit seizoen 2016 / 2017 niet plaats gevonden. De KNVB verzorgt 

de begeleiding van jonge talentvolle scheidsrechters. De wat oudere scheidsrechters 

moeten het veelal doen met het resultaat van rapporten van de rapporteurs KNVB. 

De begeleiding van verenigingsscheidsrechters wordt door de voetbalverenigingen 

zelf verzorgd. 
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Begeleiding van RSV-leden bij strafzaken 

Dit seizoen heeft het bestuur de procedure “Melding na excessen”, op de website van 

de RSV,  besproken met de leden. De reden: een zeer ernstige bedreiging van een lid 

van de RSV in september (de wedstrijd in dit geval is bekend bij de meeste leden die 

woensdag op de training zijn). Het bestuur heeft de leden met klem duidelijk 

gemaakt de procedure te volgen, gezien het feit dat een aantal stappen niet goed is 

doorlopen. Het bestuurslid RSV heeft op tijd de betreffende scheidsrechter 

geadviseerd voor de zitting van de tuchtcommisie. Veel strafzaken wordt door een 

commissie van Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal van de KNVB schriftelijk 

afgehandeld zodat begeleiding bij tuchtzaak niet veel meer voor komt. 

Communicatie 

Het secretariaat stuurde 840 (2015: 529) berichten en ontving 558 (2015: 566) 

berichten. In alle gevallen werd dit digitaal gedaan, behalve wanneer de e-

mailadressen niet bekend waren en het essentieel was om het lid te informeren 

(factuur, opzegging). Er werden 13 kaarten gestuurd, aan personen die langdurig ziek 

of geblesseerd waren, of als condoleance aan nabestaanden. 

 

Via de website werden 36 activiteiten en 62 berichten gepubliceerd. 

Ledenbestand 

2016 werd wederom afgesloten met een redelijke aanwas van leden. We konden 23 

nieuwe leden verwelkomen. Ook dit jaar waren er in totaal 9 opzeggingen. Vier 

wanbetalers hoefden afgevoerd te worden. 2016 werd afgesloten op 129 leden. 

De mutaties voor de ledenlijst werden 10 keer aan de COVS gestuurd. 
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Onderscheidingen 

RSV 
In het verslagjaar werd een aantal RSV’ers in het zonnetje gezet: 

Niels Grip 50 jaar 

Leen Boezaart 50 jaar 

H. Moret 50 jaar 

Klaas Orsel 50 jaar 

Joop Wijnholds 50 jaar 

Cor de Bruijn 50 jaar 

Mart van Ginkel 40 jaar 

Bart Hartong 25 jaar 

Wim Muller 25 jaar 

Roland van der Hilst 25 jaar 

Overzicht onderscheidingen RSV  
 

Erevoorzitter  Leden van verdienste  

R.F. Domhof  A.M. Aartsen (†) 

Ereleden   L. Butter 

J.L. Bax J.H. Keur (†) C. de Bruijn 

J. Barendregt (†) T. v.d. Kuil (†) J. van Dorp (†) 

J. van Beveren (†) E.C. van Leeuwen (†) N.N. Grip 

G. van Bezooyen (†) A. Schilperoort (†) B. Hartong (†) 

L.J. De Block (†) E.J. van Toorn (†) H.J.J. Lavrijssen 
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Aantal leden

https://www.flickr.com/photos/102668898@N08/sets/72157635716926303/
https://www.flickr.com/photos/102668898@N08/sets/72157635716749345/
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J.A. Duivenwaardt (†) C. Verhoef (†) E.W.A. van Leeuwen 

J.J. Florijn (†) J.H. Wernke P.W. Platteschor 

G. Gout (†)  A. Th. Magielsen (†) 

M. Govers (†)  C. van der Pol (†) 

A.G. v.d. Hove (†)  W.A. Verkaart (†) 

C.A. Hijnen (†)  F.J.M. De Vlaam 

J. Janssen (†)  Mevr. W.H. de Vree 

   

Overleden 

Op 19 mei kregen wij het trieste bericht dat onze oud-penningmeester Bart 

Hartong was overleden. Bart was al geruime tijd getroffen door de spierziekte ALS. 

 

Bart begon zijn scheidsrechtersloopbaan in het oosten. Hij was lid van de SV 

Enschede (SEO) 1990 tot 1992. Daarna werd hij lid van de RSV. 

In 1998 werd Bart bestuurslid en in 1999 volgde hij Ed van Leeuwen sr. op als 

penningmeester. Bij zijn afscheid in 2008 werd hij onderscheiden met het 

lidmaatschap van verdienste van de RSV. Bij de afgelopen jaarvergadering werd hij 

gefeliciteerd met zijn 25-jarig lidmaatschap van de COVS. Helaas was hij niet in staat 

om aanwezig te zijn, maar ons bestuurslid Anne Greveling (die hem tot het eind 

gesteund en medeverzorgd heeft), heeft de speld bij hem thuis overhandigd. 

Bart was niet alleen voetbalscheidsrechter. Tijdens en na zijn actieve voetbalcarrière 

was hij ook op hoog niveau umpire bij cricket. 

 

Wij verloren in Bart een gepassioneerd lid en bestuurslid. Bart is slechts 42 jaar 

geworden. 

Promoties 

Ons lid Nils van Kampen kreeg op 12 augustus te 

horen dat hij per direct promoveert naar de 

Masterclass van het Betaald Voetbal als Assistent-

scheidsrechter. 

 

Dit jaar werd bij de amateurs met een plaatsingslijst 

gewerkt. Daardoor was het niet mogelijk om goed 

onderscheid te maken in promoties en degradaties. 

RSV’er van het jaar 2015 

Colin Prooi is benoemd tot RSV'er van het Jaar 2015.  Ook al ligt zijn hart nog 

steeds bij een andere scheidsrechtersvereniging, inmiddels is hij ook opgegaan in de 

RSV-familie. Colin traint wekelijks mee en verzorgt spelregels voor de RSV-leden. 

https://www.rsvnet.nl/leden/artikel/2016-06-08/plaatsingslijst
https://www.rsvnet.nl/leden/artikel/2016-01-07/colin-prooi-rsver-van-het-jaar-2015
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Tevens doet hij mee aan spelregelwedstrijden die door de COVS georganiseerd 

worden en gooit daar vaak hoge ogen. 

Voor zijn grote inzet heeft de RSV hem onderscheiden met de benoeming en de 

bijbehorende oorkonde, de Jan van Beveren-prijs. 

Spelregels 

Colin heeft weer veelvuldig de spelregelavonden georganiseerd, steeds meer met 

behulp van digitale hulpmiddelen, waarbij we het ons inmiddels eigenlijk niet meer 

zonder Socrative voor kunnen stellen. Een mooi stukje digitale ontwikkeling. Leuk is 

ook, dat Colin naast de actuele onderwerpen zo nu en dan gebruik maakt van 

beelden om de vragen extra te ondersteunen. Dat was met alle spelregelwijzigingen 

in de zomer ook wel nodig. 

Sponsoring 

Naast een bedrag van de vaste sponsoren Winebytes en Adv4U, kreeg de RSV ook 

een bijdrage van Nationale Nederlanden en KVL. 

 

Alle sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan de RSV. 

Trainingen 

In 2016 hebben de trainers Franklin, Joop & Bart samen met Pepe Gomez verder 

vorm gegeven aan de nieuwe trainingsopzet, waarbij lopende het seizoen naar een 

steeds hoger intensiteitsniveau wordt opgebouwd, maar ook veelvuldig in stijl wordt 

afgewisseld. Dit om een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden. Er wordt nu veel 

meer rekening gehouden met intensiteit, hersteltijden en de algehele fysiek. De 

training blijft natuurlijk toegankelijk voor ieder niveau qua deelname, maar biedt nu 

dus uitdagingen op ieder niveau. Na een proef in het voorjaar zijn de trainers na de 

zomer echt met het programma begonnen. We zullen aan het einde van het seizoen 

2016-2017 evalueren hoe deze methode bevalt en waar nodig bepalen waar 

aanpassingen doorgevoerd kunnen/moeten worden. 

 

Voor de 2e helft van 2016 was Melchert Kok wederom uitgenodigd om aan het begin 

van het seizoen een training gericht op loopscholing te verzorgen, een belangrijk 

onderdeel voor ons als scheidsrechters. In december stond ook een training en 

gesprek met Jan Boskamp op de planning, maar deze is verschoven naar januari 

2017. 
 

Vanuit de activiteitencommissie mogen we met tevredenheid terugkijken op de 

ontwikkelingen die we met de trainingen doormaken. Het is even wennen voor zowel 

de trainende leden als de trainers, even de weg vinden, maar we zijn ervan overtuigd 

dat we hiermee een goede aanzet geven naar goede ondersteuning van fitte 

scheidsrechters, een van de pilaren van onze vereniging. 
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Ook hier een woord van dank aan de mensen die de trainingen mogelijk maken en 

hier veel tijd en moeite in steken. Franklin, Joop en Bart als trainers, top! En Lodewijk 

en Aad voor ondersteuning, administratie en klaarzetten van materialen, top!  

Laten we allemaal in ons hoofd houden dat de RSV een vereniging is van,  voor en 

door (assistent-) scheidsrechters en dat we dit vanuit een hobby doen, met hetzelfde 

doel. Elkaar steunen om beter te worden en plezier te hebben. Op deze manier 

maken we van de RSV de club waar we willen trainen en de clubavond bijwonen. Van 

en voor elkaar. 

Toernooien 

Het RSV-team heeft een prachtige prestatie geleverd door op het NK spelregels voor 

COVS-teams een tweede plek te bemachtigen. Schagen/Den Helder werd voor de 

derde maal achtereen eerste op het prima georganiseerde evenement. Ook 

individueel deed de RSV van zich spreken, met een vierde plek voor Colin en een 

tweede prijs voor Franklin. 

 

Op zaterdag 21 mei is het spelregelduo Harley en Jeroen 2e geworden op het 

Nederlands kampioenschap Jeugdspelregels COVS in Deventer. 

In de nieuwe opzet werd er met 6 duo’s gestreden om de winst. De toetsen 

bestonden uit schriftelijke-, lees-, beeld- en quizvragen waarop een goed antwoord 

gegeven moest worden op een mobiele telefoon of iPad.  Het NK werd uiteindelijk 

gewonnen door Reutum 1. Het andere West II-duo was Rik en Timo van OVV welke 

beslag legde op een verdienstelijke 4e plaats. Onze felicitaties gaan dan ook uit naar 

Harley en Jeroen van de RSV en naar Rik en Timo van OVV. 

 

De totaaluitslag: 

 Reutum 1 

 RSV 

 Reutum 2 

 OVV 

 Con Zelo 

 s.v. Hoofddorp 

 

De inspanningen van Colin om de jeugdspelregels weer nieuw leven in te blazen en 

om de wedstrijd een eigentijds karakter te geven heeft zijn vruchten afgeworpen. In 

de proeftuin van de RSV is het concept beproefd. De nieuwe opzet laat zien dat het 

bezig zijn met spelregels ook vooral leuk kan zijn en aansprekend is voor de jeugd. 

Werving en behoud 

Het is een goed seizoen geweest voor de RSV voor wat betreft het werven van 

nieuwe leden. Mede door een zeer goed lopende training en een uitstekende 
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spelregeltoetsing met deskundige uitleg van de spelregels, is het enthousiasme bij de 

leden goed te noemen. Hetgeen ten goede komt aan de komst van nieuwe leden en 

het behoud van leden. De KNVB maakt gebruik van een nieuwe COVS-presentatie, 

die uniform bij elke cursus SO3 wordt gepresenteerd. 

Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde vijf keer. De overige zaken werden op de gebruikelijke weg 

via de digitale snelweg of op de clubavond gedaan. 

 

Het bestuur was aanwezig bij de landelijke jaarvergadering van de COVS en bij de 

vergadering van het district West 2. 

Ziekenboeg 

Bij langdurige ziekte, blessures of bijzondere situaties sturen we een (niet-digitale) 

kaart. Dat was 12 keer het geval. Ook werd een condoleancekaart verstuurd aan de 

familie Hartong. 

Slotwoord 

In dit verslag heeft zoals gebruikelijk elk bestuurslid het deel geschreven waarvoor hij 

verantwoordelijk was. Dank gaat uit naar de collega’s voor hun bijdragen aan dit 

verslag. De overkoepelende redactie en verantwoordelijkheid liggen bij de secretaris. 

 

Waalwijk, maart 2017 
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Verslag van de penningmeester 

Geachte leden van de R.S.V., 

 

Hierbij presenteer ik u de financiële resultaten over het boekjaar 2016. 

Door een intensiever beleid op werving en behoud is de af te schrijven contributie 

over 2016 nihil. Dit komt omdat nieuwe leden pas worden opgevoerd als de 

contributie is betaald en bestaande leden die hun contributie na enkele aanmaningen 

niet betaald hebben in de loop van het boekjaar zijn afgevoerd. Door een actief 

werving- en behoudbeleid en door de inzet van o.a. Franklin Berg, Koos Wernke en 

diverse RSV-docenten bij de BOS-cursussen is het ledental weer gegroeid. Deze 

factoren, het binnenhalen van sponsoren, de barverkopen in eigen beheer, en een 

uitgekiend financieel en algemeen beleid zorgen ervoor dat er ook weer een winst bij 

de algemene reserves konden worden bijgeschreven. 

 

Verklaring van de diverse posten: 

Balans, Activa 

 

Materiële vaste activa € 721 

Dit zijn de restwaarden van de in december 2009 aangeschafte tenues voor de 

voetbaltoernooien, een mobiel videoscherm, aangeschaft in 2016 voor de 

spelregelwedstrijden op verschillende locaties, en de voorraad vlaggetjes “pupil van 

de week”. 

 

Nog te ontvangen contributies /donaties. € 440, -- 

Ondanks een strak beleid zijn er dit jaar toch nog een aantal leden die nog een 

contributieachterstand hadden. Deze leden zijn nog niet afgevoerd omdat de kans 

groot is dat de contributies alsnog betaald wordt. 

 

Nog te ontvangen provisie Excelsior € 552 

Contractueel is vastgesteld dat de RSV bij een omzet van drank tussen € 2.000 en € 

4.000, 10% provisie ontvangt over het meerdere boven € 2.000 en 20% over het 

meerdere boven de € 4.000.  De verrekening vindt plaats met de afrekening van 

januari 2017. 

 

Nog te vorderen rente € 2.376 

Dit is de verdiende rente op de uitgezette deposito’s, welke wel zijn verdiend, maar 

nog niet zijn uitgekeerd. Deze rente is in de omzet opgenomen. 
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Voorraad keuken/kantine € 98 

Dit zijn etenswaren en drank die wij zelf inkopen en nog in voorraad staan. 

 

Liquide middelen € 44.778 

De genoemde saldi zijn conform de bijgehouden dagboeken. 

Balans, Passiva 

 

Kapitaal per 31-12-2016 € 44.140 

Het eigen vermogen per 31-12-2016 is samengesteld in de balans van 2016 en is 

verhoogd door de toevoeging van het behaalde resultaat aan de algemene reserves. 

 

Kortlopende schulden (crediteuren) € 1.379: 

Dit betreft de contributie die aan de COVS moet worden afgedragen over het 4e 

kwartaal 2016 en de kantineafrekening over de maand december 2016 met Excelsior. 

  

Vooruit ontvangen contributies/donaties 2017 € 2.906: 

Dit is het in 2016 ontvangen bedrag aan contributies en donaties over het jaar 2017, 

welke ten bate van de omzet 2017 komen. 

 

Jubileumfonds € 540 

Dit bedrag is in de loop der jaren gereserveerd ten bate van een te vieren jubileum.  

Het bestuur heeft besloten geen reserves meer aan het fonds toe te voegen. In de 

loop van de komende jaren zal het bestuur zich buigen over de viering van het 100-

jarig bestaan. De begroting die dan ontstaat zal in deze reserves worden opgenomen. 

 

De verlies- en winstrekening 2016 

De verlies- en winstrekening 2016 is samengesteld uit de grootboekrekeningen die 

voor zich spreken en sluit met een winst na afschrijvingen van € 4.251. 

 

Begroting 

In de begroting zijn de begrotingen van 2016, 2017 en de werkelijke cijfers over 2016 

weergegeven. 

 

Verklaring begroting: 

Inkomsten: 

Contributies: Door de activiteiten werving en behoud zijn er het afgelopen jaar een 

aantal nieuwe leden bijgekomen en zijn de banden met leden waarvan eerder 

afscheid is genomen weer aangehaald. Helaas zijn er ook een aantal leden  

afgevallen. De werkelijk ontvangen contributie is lager dan begroot. Toch verwacht 
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dat er het lopende verenigingsjaar meer nieuwe leden bijkomen, o.a. door de 

samenwerking met de Stichting Scheidsrechters op Maat, de activiteiten op gebied 

van werving en behoud en door de spelregelwedstrijden op locatie. 

 

Renteopbrengsten: Deze zullen weer op 6% van het ingelegde geld bedragen.   

Omzetten overig: Deze zijn veel hoger uitgevallen dan begroot toch heb ik ze voor 

2017 lager ingeschat dan in 2016 behaald.  In de inkomsten over 2016 zat onder 

andere een vergoeding van de COVS voor de gehouden technisch dag. Dat de 

begroting voor 2017 hoger ligt dan in 2016 is begroot heeft te maken met extra 

inkomsten door de organisatie van het landelijk voetbaltoernooi door de RSV. 

 

Advertenties: Dit betreffen de advertenties op onze site. Helaas zijn de verwachtte 

adverteerders niet gekomen. De moed voor meer adverteerders wordt niet 

opgegeven, vandaar dat de begroting is verhoogd met een klein bedrag van € 50, -- 

 

Omzetten toto-lotto: Dit zijn inkomsten uit de getallenreeks die beheerd wordt door 

Cor de Bruin en uit de bijdrage van de Sporttotalisator. Ik heb deze inkomsten lager 

ingeschat i.v.m. de terugloop van de inkomsten van de Sporttotalisator. 

 

Omzetten kantine: Ondanks de groei van het aantal trainende leden en de 

organisatie van diverse evenementen is de groei van verkoop van consumpties niet 

gerealiseerd. Dit komt o.a. dat veel trainende leden na de training direct naar huis 

gaan en dat het consumptiegebruik, vooral het eten, sterk is afgenomen. 

Uitgaven: 
Contributie COVS: Deze is gekoppeld aan het aantal leden van de RSV. Bij een 

verwachte groei is het logisch dat de bijdrage aan de COVS ook groeit. Deze bijdrage 

is gekoppeld aan de betalende leden. Een nieuw lid wordt bij de COVS aangemeld als 

aan de financiële verplichting is voldaan. 

 

Representatiekosten: Deze bestaan hoofdzakelijk uit het versturen van kaarten naar 

zwaargeblesseerde en zieke leden, jubileumcadeaus, en droeve en plezierige 

omstandigheden van onze leden. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor de 

presentatie van de RSV bij BOS-cursussen en bij acties voor werving van nieuwe 

leden. Ik heb deze kosten opgevoerd i.v.m. het intensiveren van de ledenwerving en 

de organisatie van het landelijke voetbaltoernooi. 

 

Trainingskosten: Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit door de 

opleiding van onze trainers, de aanschaf van nieuwe trainingsmiddelen e.d. en het 

inhuren van een sportmasseuse en hersteltrainster. De trainers worden niet door de 

RSV betaald, het is puur vrijwilligerswerk, waarbij de kosten van opleiding en de, op 

de avond dat de trainer voor de groep staat, door hem gebruikte consumpties 
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worden vergoed. De begroting voor 2017 heb ik hoger begroot omdat door de groei 

van het aantal trainende leden er mogelijk twee trainers voor de groep moeten staan. 

Zaal- en veldvoetbal worden niet meer begroot omdat er geen animo meer bestaat 

voor deze toernooien. De RSV organiseert wel jaarlijks het COVS zeven tegen zeven 

toernooi, maar dat valt onder de vlag van de COVS. Door de bijdrage van de COVS 

en de deelnemende teams blijft dit toernooi kostenneutraal. 

 

Huisvestingkosten: In het afgelopen jaar is het huurcontract verlengd. Echter door 

veranderingen bij de organisatie van Excelsior moest het huurcontract worden 

aangepast. De kantine en velden worden niet meer gehuurd van de vereniging 

Excelsior, maar van de opgerichte Stichting.  Deze Stichting is btw-plichtig, waardoor 

de RSV ook btw moet betalen. Het bestuur heeft hier bezwaar tegen aangetekend. De 

onderhandelingen lopen nog. Ik heb hier echter bij de begroting wel rekening mee 

gehouden. 

 

Inkopen keuken: Deze heb ik gesteld op nagenoeg hetzelfde bedrag als werkelijk 

behaald in 2016 i.v.m. de dalende verkopen. De werkelijke kosten zijn moeilijk in te 

schatten en zijn afhankelijk van het verbruik. 

 

Activiteitencommissie: Door de toegenomen activiteiten van deze commissie en het 

vastgestelde programma voor 2016 zijnde kosten opgelopen. Wij vinden het als 

bestuur belangrijk de clubavonden goed in te vullen en zo de leden meer aan de club 

te binden. Daarom heb ik het bedrag in de begroting voor 2017 nagenoeg gelijk 

gehouden met het uitgegeven bedrag in 2016. 

 

Inkopen kantine: Deze zijn gekoppeld aan het trainings- en clubavondbezoek. 

Ondanks de tegenvallende resultaten in 2016 verwacht ik toch een hogere omzet in 

2017, o.a. door de organisatie van het landelijke voetbaltoernooi. 

 

Overige kosten: dit zijn algemene kostende die niet binnen de bestaande 

grootboekrekeningen onder te brengen zijn. In 2016 zijn deze kosten hoog 

uitgevallen i.v.m. de organisatie van de technische COVS dag in mei. Deze kosten zijn 

echter geheel gedekt door de bijdrage van de COVS. 

 

Kantoorkosten: Dit zijn de kosten die op het secretariaat drukken, waaronder ook de 

kosten van onze site vallen. 

 

Bankkosten: Dit zijn de kosten die de bank doorberekent voor het beheren van de 

rekening. Deze zijn hoger ingeschat i.v.m. de groei van het bankverkeer. 

 

Het resultaat in 2016 is positief. Ik schrijf dit toe aan de inzetten van diverse leden en 

het bestuur, die, waar mogelijk, de uitgaven hebben getemperd en de inkomsten 

hebben bevorderd en niet te vergeten alle leden die acte de présence gegeven 
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hebben op de clubavonden en daarmee voor de kantineomzet en levensvatbaarheid 

van de RSV gezorgd hebben. 

De begroting van 2017 laat weer een winst zien. De bedragen zijn vastgesteld aan de 

hand van de werkelijke uitgaven en inkomsten en de verwachtingen voor het lopende 

jaar. 

 

Aldus opgemaakt te Etten-Leur, de 12e maart 2017   

 

 

Henk Lavrijssen, penningmeester 

 

De balans is te vinden als separaat stuk op de website. 


