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Agenda 

1. Opening. 

 

2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 20 maart 2013 (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 16). 

Verlies- en winstrekening 2013 (zie bladzijde 20). 

Begroting 2014 (zie bladzijde 21). 

 

7. Verslag van de kascommissie. 

 

8. Bestuursbeleid. 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 

Aftredend en herkiesbaar: 

 Ed van Leeuwen 

o Het bestuur stelt voor Ed te herbenoemen als secretaris. 

 Henk Lavrijssen 

o Het bestuur stelt voor Henk te herbenoemen als penningmeester. 

 Anne Greveling 

o Het bestuur stelt voor Anne te herkiezen als lid. 

 

10. Contributie 2015. 
 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2015 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 permanente commissies. 

 

Kascommissie 

 Tussentijds afgetreden: Willem-Jan Scherpenisse 

 Aftredend en herkiesbaar: Cor de Bruijn 

 Tussentijds toegetreden: Lodewijk van der Linden 

 

Activiteitencommissie 

 Toegevoegd lid: Peter Burger (trainer). 

 Niet-aftredend: Michael Medina, Luis Jose Duarte, Laurens Gerrets, Joop 

Slaager, Fränklin Berg. 

 

Ledenwerving 

 Niet-aftredend: Henk Lavrijssen 

 

13. Verkiezing niet-permanente commissies. 

 

RSV’er van het jaar 

 Niet-aftredend: Robert Domhof en Willy de Vree. 

 

Jubileumcommissie 

 Niet-aftredend: Robert Domhof en Willy de Vree. 

 

14. Rondvraag. 

 

15. Sluiting. 
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Notulen van de vergadering van 20 maart 2013 

1. Opening. 

Peter opent de vergadering om 21.05 uur.  

 

“Geachte leden en genodigden van de RSV 

  

Welkom op de 89ste Jaarvergadering. 

  

Het jaar 2012 zal in de boeken gaan als een bewogen jaar waarin hoogtepunten maar 

ook dieptepunten zaten. Denk aan de sportzomer, het EK, de Olympische spelen en de 

promotie van de RSV-leden, dat zijn toch zeker zaken die als hoogtepunten mogen 

worden aangemerkt. Maar dieptepunten waren er ook, zoals de bekentenissen van 

dopinggebruik, het overlijden van de mishandelde grensrechter en het overlijden van 

ons Lid van Verdienste Jan van Dorp en heel recent het overlijden van ons Erelid Ed van 

Leeuwen sr. Ik verzoek u dan ook staande een moment van stilte in acht te nemen om 

ons de ontvallen collega’s te gedenken. 

  

Dit is het jaar voor ons 90-jarige jubileum en waaraan ook festiviteiten verbonden 

zullen zijn.  Ed heeft het vorig jaar reeds gemeld dat de viering soberder, maar gepast 

zal zijn, we zijn tenslotte nuchtere Rotterdammers (nou ja, niet iedereen). 

  

Ik moet ook zeggen dat ik trots ben op onze vereniging en op haar leden. Ook in 

mindere tijden zijn ze er om hun blijk van waarderingen en medeleven te tonen. Dat 

heb ik het afgelopen jaar aan den lijven ondervonden. Ik wil dan ook iedereen 

bedanken voor de kaarten en e-mails die ik mocht ontvangen; dit is echt een steun in 

de moeilijke periode. Ook wil ik de bestuursleden bedanken voor het waarnemen van 

mijn taken binnen de vereniging. 

  

Zoals u misschien heeft opgemerkt aan het jaarverslag zijn er allerlei digitale 

hoogstandjes toegevoegd. We zijn dan ook als bestuur aan het experimenteren met de 

digitale nieuwigheden. In 2012 hebben we voor het eerst vergaderd via het internet. 

Dus ook bij ons heeft de digitalisering zijn intreden gedaan. Tijdens de laatste 

bestuursvergadering was bijna iedereen uitgerust met een laptop en was Henk zelfs in 

de cloud.  

De website is het belangrijke communicatiemiddel binnen onze vereniging. Uiteraard 

wordt er ook gekeken naar de inzet van de social media. Als bestuur proberen we ook 

met de buitenwereld digitaal te communiceren, maar dit is niet ons hoofddoel: 

uiteraard is het menselijk contact heel belangrijk. Ons doel is efficiëntie.   

  

Het werven van leden loopt op zich goed, maar helaas zijn er ook leden die opzeggen 

of worden afgevoerd wegens het niet betalen van de contributie. Zo wordt de 

gerealiseerde ledengroei weer tenietgedaan, maar we blijven onverminderd 
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optimistisch daar de trainingen en clubavonden goed bezocht worden. Door met z’n 

alle dit optimisme te blijven uitstralen trekken we ook steeds weer nieuwe leden en zien 

we de gemiddelde leeftijd dalen. 

Ook kunnen we optimistisch zijn over de financiële positie van onze club, maar daar zal 

Henk u straks meer van vertellen. Kortom met optimisme de toekomst tegemoet. 

  

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. 21 maart 2012. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken. 

 Afmeldingen: 

o Willem-Jan Scherpenisse 

o Peter Burger 

o Krijn van Noord 

 Brief van de kascontrolecommissie, te behandelen bij punt 7. 

 

4. Mededelingen van het bestuur. 

 

5. Verslag van de secretaris. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

6. Verslag van de penningmeester. 

Verlies- en winstrekening 2012. 

Begroting 2013. 

Anne vraagt wat het verschil is met de huisvestingskosten. Henk antwoordt  dat het 

gaat om een eenmalige bijdrage voor bewakingscamera’s. 

 

7. Verslag van de kascommissie. 

Orlando leest de decharge voor, die met applaus wordt bekrachtigd. 

 

8. Bestuursbeleid. 

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

gebied van conditie en spelregelkennis. Daarnaast mag het sociale aspect niet uit het 

oog worden verloren. 

 

Voor 2013 hebben we een aantal speerpunt gebieden, t.w.; 

 

 ontwikkeling 

o goede trainingsfaciliteiten 

o uitbreiden en onderhouden van de spelregelkennis 
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o uitnodigen van gastsprekers of gasttrainers. 

 

 werving 

o organisatie van een verenigingsscheidsrechters avond,  

o bezoeken BOS-cursus (KNVB en verenigingsscheidsrechters),  

o kenbaar maken bij voetbalverenigingen d.m.v. een brief 

 

 profilering 

o Excelsior BOS cursus 

o Begeleiding scheidsrechters Excelsior 

o Bemannen van de vriendschappelijke wedstrijden van Excelsior 

o Opfriscursus begeleiders en trainers van Excelsior 

 

Kortom, een positieve uitstraling geven aan de scheidsrechterij en in het bijzonder de 

RSV. 

 

Na Peters toespraak vraagt Aad Achterberg wie dit gaat coördineren. Peter antwoordt 

dat iemand vanuit het bestuur de taak op zich neemt, maar leden zijn nodig en Aad 

wordt uitgenodigd om deel te nemen. 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 

Ed neemt even de voorzittersrol over om vanuit het bestuur voor te stellen om Peter 

te herbenoemen als voorzitter. De benoeming wordt  met applaus geaccordeerd. 

  

Peter hervat en stelt voor Koos te herkiezen als lid. Ook deze herkiezing wordt met 

applaus bevestigd. 

 

10. Contributie 2014. 
 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2014  als volgt vast te stellen: 

 EUR 52,-- voor normale leden. 

 EUR 32,-- voor ondersteunende leden/donateurs. 

 EUR 29,-- voor juniorleden. 

 

De vergadering gaat akkoord met deze contributiebedragen. 

 

11. Mutaties ledenlijst (facultatief).  

D. Groeneveld 50 2013  

W.H. de Vree 40 2013  

E. Oliveira 25 2013  
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Koos Wernke wordt gefeliciteerd met zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid. Hij wordt 

kort door Peter toegesproken en krijgt bloemen. 

 

Het bestuur stelt voor om Cor de Bruijn vanwege zijn verdiensten te benoemen tot lid 

van verdienste. De vergadering vindt het een prima voorstel en applaudisseert. Het 

bestuur moet zich verontschuldigen, omdat het speldje nog niet beschikbaar is. Dat 

wordt later goed gemaakt. 

 

12. Verkiezing permanente commissies. 

 

Kascommissie 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Orlando Fonseca. 

 Aftredend en herkiesbaar: Willem-Jan Scherpenisse 

 Verkiesbaar: Cor de Bruijn 

 Reserve: Lodewijk van der Linden 

 

Activiteitencommissie 

 Toegevoegd lid: Peter Burger (trainer). 

 Niet-aftredend: Michael Medina, Luis Jose Duarte, Laurens Gerrets, Joop Slaager. 

 Bij Activiteitencommissie hoort nog Fränklin Berg. 

 

Ledenwerving 

 Niet-aftredend: Henk Lavrijssen 

 

Alle voorstellen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

13. Verkiezing niet-permanente commissies. 

 

RSV’er van het jaar 

 Niet-aftredend: Robert Domhof en Willy de Vree. 

 

Jubileumcommissie 

 Niet-aftredend: Robert Domhof 

 Ter plaatse biedt Wil zich aan om deel uit te maken van deze commissie. 
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Alle voorstellen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

Voordat de rondvraag gesteld kan worden, wordt stilgestaan bij een aantal 

vrijwilligers die ervoor zorgen dat belangrijke taken van de club worden uitgevoerd: 

•    Robert Domhof •    Niels Grip 

•    Lodewijk van der Linden •    An Schuller 

•    Aad Achterberg •    Colin Prooi 

•    Joop Slaager •    Franklin Berg 

•    Cor de Bruijn  

 

14. Rondvraag. 

Martin van Heesch: memoreert dat het weer prettig is om aanwezig te zijn. ‘De 

vereniging is levendig!’ Martin staat ook stil bij de terugkeer van Peter in het district. 

Koos wordt gefeliciteerd en het bestuur dank en succes toegewenst in het 

jubileumjaar. 

 

Robert Domhof: sluit zich aan bij de woorden van Martin. Hij is ook blij dat Peter 

terug is. Robert geeft aan dat hij als lid van de tuchtkamer nogal eens meemaakt dat 

scheidsrechters niet goed rapporteren. Hij geeft het bestuur mee om daar nadruk op 

te leggen. ‘Het gaat heel goed met het bestuur. Ga zo door!’. 

 

Koos vindt het prettig dat Robert dit memoreert en geeft aan dat Wendy Braun zich 

hier ook hard voor maakt. Het bestuur heeft die actie al opgepakt en zal hier een 

vervolg op geven. 

 

15. Sluiting. 

Peter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
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Verslag van de secretaris 

Samenstelling bestuur 

Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 

 

Bestuurslid (1-1-2013) 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 

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 

 

Vervanging bij afwezigheid was als volgt geregeld. 

 Voorzitterschap: Ed vervangt Peter. 

 Secretariaat: Peter vervangt Ed. 

 Penningen: Anne vervangt Henk. 

 Activiteiten: Henk vervangt Anne. 

 

Koos Wernke was in het verslagjaar 25 jaar bestuurslid. 

 

Activiteiten 

2013 is het jaar geweest van spelregels en de toch verrassend constant hoge 

opkomst op de trainingen. Dat waren voor 2013 de meest in het oog springende 

positieve gebeurtenissen. Het jaar werd ook bepaald door flink slecht nieuws in het 

mailto:Voorzitter@rsvnet.nl
mailto:Secretaris@rsvnet.nl
mailto:Penningmeester@rsvnet.nl
mailto:Wervingenbehoud@rsvnet.nl
mailto:Activiteiten@rsvnet.nl
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najaar, dat onze trainer - Peter Burger - door een infarct geveld werd en hierdoor al 

maanden in het ziekenhuis ligt. 

 

Begeleiding 

In het seizoen 2013 / 14 heeft het bestuur van de RSV geen verzoeken gehad voor 

persoonlijke begeleiding. Onze jeugdige leden presteren goed en worden door de 

KNVB gevolgd. Het bestuur is trots dat een aantal talentvolle leden van de RSV hard 

werken om te proberen de top van het voetbal te bereiken. In september heeft de 

RSV clubscheidsrechters uitgenodigd voor bijwoning van een technische avond. De 

samenwerking tussen voetbalverenigingen en de RSV heeft volop de aandacht van 

het bestuur getuige het artikel in het Rotterdams dagblad van 18 september 2013. 

“Nieuw offensief RSV”  Focus scheidsrechtersvereniging op clubarbitrage. Een goede 

training met gevolg een betere conditie en regelmatig testen en uitleg over de 

spelregels bevorderen de kwaliteit van de arbitrage.    

 

Begeleiding van RSV-leden bij strafzaken 

Helaas heeft het bestuur dit seizoen met een aantal leden van de RSV gesprekken 

gehad over ontspoorde voetbalwedstrijden met gevolg een tuchtrechtelijk 

onderzoek. Begeleiding naar de KNVB en de tuchtcommissie is van groot belang 

geweest voor een aantal leden. Het bestuur is zelfs genoodzaakt geweest om een 

brief te sturen naar de KNVB om het ongenoegen uit te spreken over de afhandeling 

van een bepaalde zaak. 

 

Communicatie 

Het secretariaat stuurde 573 (2012: 938) berichten en ontving 376 (2012: 502) 

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 8 kaarten gestuurd, aan personen die langdurig ziek 

of geblesseerd waren of als condoleance aan nabestaanden. 

 

Via de website werden 131 (2012: 126) berichten gepubliceerd: 84 artikelen, 43 

activiteiten, 3 pagina’s (waaronder de historie van de RSV) en 1 peiling. De 1-

aprilgrap ging dit jaar over een gratis coachjas. 

 



 12 

Jaarvergadering 2014 Verslag van de secretaris 

 

 
 

Evenementen 

Het DK 7 tegen 7 blijft een moeilijk item op de kalender. Om niet volledig duidelijke 

redenen is de animo voor veldvoetbal de afgelopen 4 à 5 jaar dermate gedaald, dat 

bijna geen enkele scheidsrechtersvereniging in West II nog in staat is om een team 

van 10 man op de been te brengen. Dit is wel betreurenswaardig, daar het juist leuke 

evenementen zijn. Hopelijk kan hier in nieuwe jaren een kentering in gebracht 

worden. Het DK met naast de RSV ook Gouda en Leiden verliep verder overall heel 

sportief en leverde een gezellige avond op.  

 

In 2013 hebben Joop en Menno 2 keer de J&M Voetbalquiz georganiseerd, waarbij 

ze aanmerkelijk strakker stuurden dan in de 1e uitvoering in 2012. Er lijken zich een 

aantal topcombinaties te hebben gevormd, die alle keren bovenin meedraaien. Een 

mooie uitdaging voor anderen om beter beslagen ten ijs te komen. 

 

De traditionele evenementen zoals mosselavond, Sinterklaas en kerstklaverjassen zijn 

dit jaar redelijk bezocht. Voor 2014 ligt er wel de uitdaging, de opkomst verder uit te 

bouwen, ook in combinatie met de andere clubavonden 

 

Ledenbestand 

Nog steeds hebben we onvoldoende aanwas om het ledenaantal te doen stijgen. We 

kregen 8 nieuwe leden. Twee RSV’ers overleden. Er waren in totaal 10 opzeggingen. 

2013 werd afgesloten op 112 leden. 
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Onderscheidingen 

RSV 
In het verslagjaar werd Cor de Bruijn benoemd tot lid van verdienste van de RSV.  

 

Overzicht onderscheidingen RSV 

 

Erevoorzitter Leden van verdienste 

R.F. Domhof A.M. Aartsen (†) 

Ereleden L. Butter 

J.L. Bax C. de Bruijn 

J. Barendregt (†) J. van Dorp (†) 

J. van Beveren (†) N.N. Grip 

G. van Bezooyen (†) B. Hartong 

L.J. De Block (†) H.J.J. Lavrijssen 

J.A. Duivenwaardt (†) E.W.A. van Leeuwen 

J.J. Florijn (†) A. Th. Magielsen (†) 

G. Gout (†) C. van der Pol (†) 

M. Govers (†) W.A. Verkaart (†) 

A.G. v.d. Hove (†) F.J.M. De Vlaam 

C.A. Hijnen (†) Mevr. W.H. de Vree 

J. Janssen (†)  

J.H. Keur (†)  

T. v.d. Kuil (†)  

E.C. van Leeuwen (†)  

A. Schilperoort (†)  

E.J. van Toorn (†)  

318314
293

277
261255

322

293
274269273

286

210210212205210215220
207

181

127129119114112

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

Aantal leden



 14 

Jaarvergadering 2014 Verslag van de secretaris 

 

C. Verhoef (†)  

J.H. Wernke  

  

COVS 

De jaarvergadering had een klein aantal jubilarissen. Martin van Heesch, secretaris en 

ad-interim voorzitter van COVS West 2, speldde de versierselen op aan jubilerende 

leden: 

D. Groeneveld 50 

W.H. de Vree 40 

E. Oliveira 25 

 

W.F.  Schuller was niet aanwezig om zijn speld voor het 40-jarig jubileum in 

ontvangst te nemen. 

 

Overleden 

In 2013 overleden twee RSV’ers. In januari bereikte ons het droevige bericht dat ons 

erelid Ed van Leeuwen sr. was overleden. Ed is 71 jaar geworden. In april overleed Piet 

Slikkerveer op 77-jarige leeftijd. 

  

Spelregels 

In 2013 hebben de spelregelrondes van Colin een steeds prominentere rol 

ingenomen, naast de traditionele clubavonden en darten in de nieuwe stijl. De 

spelregelavonden kunnen veelal op een zeer goede opkomst rekenen en de 

aanwezige leden gaan ook erg serieus in op deze spelregelrondes. Dat dit naast de 

scheidsrechters ook de vereniging geen windeieren legt, bleek tijdens het DK 

spelregels, waarvoor Colin een nieuw team had samengesteld. Voor het eerst in jaren 

werd er gewonnen door de RSV, waardoor we deel mochten nemen aan het NK dat 

door Gouda georganiseerd werd. Op het NK konden we niet helemaal mee met de 

absolute spelregeltoppers, maar zetten we wel een verdienstelijk resultaat neer. 

Fränklin Berg eindigde individueel ook nog in de top van het klassement, wat een 

hele prestatie is in dat deelnemersveld. 

 

Trainingen 

De trainingen in 2013 zijn zeer goed bezocht, zowel gedurende het seizoen als tijdens 

de zomer en winterperiode. De trainers raken duidelijk een goede snaar bij de leden, 

waarvan er een echte harde kern is die (bijna) iedere week komt trainen. Om verder te 

kijken naar de mogelijkheden rond de training is in het najaar een presentatie 

gegeven over blessure preventie en herstel. In 2014 zal verder gekeken worden, naar 

de mogelijkheden om nieuwe concepten in de trainingen toe te passen. 
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Werving en behoud 

Dit seizoen zijn in de regio van Rotterdam geen BOS-cursussen gehouden. Gezien het 

groot aantal wedstrijden dat wordt geleid door verenigingsscheidsrechters, vindt het 

bestuur dit toch wel verontrustend voor de kwaliteit van de arbitrage. Het 

enthousiasmeren voor het volgen van een scheidsrechterscursus is een zaak van de 

KNVB en de voetbalverenigingen. 

 

Het werven van nieuwe leden op een BOS-cursus heeft dit jaar niet kunnen 

plaatsvinden. Gelukkig heeft de RSV toch een aantal nieuwe leden mogen begroeten. 

Aandacht voor het werven van donateurs om lid te worden van de RSV bij 

voetbalverenigingen is van groot belang voor de continuïteit van de 

scheidsrechtersverenigingen.    

 

Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde vijf keer bijeen in 2013, waarvan een keer via een 

televergadering. Veel communicatie wordt digitaal gedaan, maar het persoonlijk 

contact tussen bestuur en leden op de woensdagavond blijft het meest waardevol. 

 

Het bestuur was aanwezig bij de jaarvergadering van de COVS in het district West 2 

en op de landelijke vergadering. 

 

Ziekenboeg 

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

kaart. Dat was zes keer het geval. Ook werden condoleancekaarten verstuurd, zowel 

aan nabestaanden van de RSV’ers, als aan familie van relaties van de RSV. 

 

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 2014 
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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 2013. 

Ook dit jaar hebben wij het weer kunnen redden zonder de contributie te verhogen. 

Mede dank zij een hogere kantineomzet, een gunstig rendement en nevenactiviteiten 

is 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 3.120,--, welk bedrag is 

toegevoegd aan de algemene reserve 

 

Verklaring van de diverse posten: 

 

Activa 

 

Materiële vaste activa € 136 

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

en veldvoetbaltoernooien en de in augustus 2010 aangeschafte televisie.  

Met Excelsior is overeengekomen dat, indien wij eerder dan 5 jaar na deze aanschaf 

vertrekken, zij de boekwaarde van de TV zullen vergoeden. 

 

Nog te ontvangen contributies /donaties 2013 € 0 

Dank zij een strak beleid zijn er dit jaar geen leden meer die nog een 

contributieachterstand hebben. Leden die hun contributie over 2013 nog niet betaald 

hadden zijn uitgeschreven en de niet ontvangen contributie is in dit jaar nog 

afgeschreven.  

 

Nog te ontvangen provisie Excelsior € 385 

Contractueel is vastgesteld dat de RSV bij een omzet tussen € 2.000 en € 4.000 10% 

provisie ontvangt over het meerdere boven € 2.000 en 20% over het meerdere boven 

de € 4.000. Deze omzet is gerealiseerd . De verrekening  vindt plaats in 2014. Deze 

provisie is  niet bij de totale kantineomzet opgenomen, wel bij de omzet. 

 

Nog te vorderen rente € 511 

Dit is de verdiende rente op de Spaarrekening ING en de uitgezette  deposito’s, welke 

wel zijn verdiend, maar nog niet zijn uitgekeerd. Deze rente is  in de omzet 

opgenomen. 

 

Voorraad keuken/kantine € 280 

Dit zijn etenswaren en drank die wij zelf inkopen. 

 

Liquide middelen € 36.893 

De genoemde saldi zijn conform de bijgehouden dagboeken. 
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Dit jaar is de post gelden onderweg  € 0,-- Dit omdat de afrekeningen over 2013 allen 

tijdig in de bank waren verwerkt. 

 

Passiva 

Kapitaal per 31-12-2013  € 32.815 

Het eigen vermogen per 31-12-2013  is samengesteld in de balans van 2013. 

 

Kortlopende schulden €  764: 

Dit betreft de maandafrekeningen  met Excelsior over november en december 2013. 

 

Vooruit ontvangen contributies 2014 € 2.440: 

Dit is het in 2013 ontvangen bedrag aan contributies en donaties over het jaar 2014, 

welke ten bate van de omzet 2014 komen. 

 

Jubileumfonds € 2.456 

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

Besloten is er geen nieuwe dotaties aan toe te voegen. In 2014 zal het 90-jarig 

jubileum worden gevierd. In de begroting is hiermee nog geen rekening  gehouden 

omdat het de bedoeling is dat dit geheel moet worden betaald uit de reserves. Het 

bestuur heeft nog geen definitief bedrag vastgesteld. 

 

De verlies- en winstrekening 2013 

De verlies- en winstrekening 2013 is samengesteld uit de grootboekrekeningen die 

voor zich spreken. 

 

Begroting 

In de begroting zijn de begrotingen van 2013, 2014 en de werkelijke cijfers over 2013 

weergegeven. 

Het resultaat in 2013 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. 

De begroting van 2014 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 23e februari 2014 

 

 

Henk Lavrijssen, penningmeester 
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Balans 2013 

Activa    €  

   

 Materiele Vaste Activa                 402  

   

 Vlottende Activa               1.180  

   

 Liquide middelen             36.893  

   

 Balanstotaal             38.475  

 

 

 

Passiva    
 Eigen vermogen             32.815  

   

 Reservering /overlopende passiva               4.896  

   

 Vreemd vermogen kort                 764  

   

 Balanstotaal             38.475  
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Toelichting Balans 

Activa  
 €   €  

 Materiele vaste Activa    

   

 Tenues    

  Waarde per 01-01-2013                270   

  Afschrijving 20% van 672                134-  

 Waarde per 31-12-2013                 136  

   

 Televisie    

  Waarde per 01-01-2013                426   

  Afschrijving 20% van 799                160-  

 Waarde per 31-12-2013                 266  

   

 Vlottende Activa    

 Gelden onderweg                     -   

 Nog te ontvangen contributie  en donaties 2013                     -   

 Nog te ontvangen provisie Excelsior over omzetten                385   

 Te vorderen KNVB                     -   

 Voorraad keuken/kantine                280   

 te vorderen rente DEPOSITO'S                511   

 Te vorderen rente ING                    4   

 Totaal                 1.180  

   

 Liquide middelen   

 Kas              2.051   

 Giro             13.080   

 Spaarrekening                  11   

 Deposito's            21.751   

 Totaal             36.893  

 

Passiva  
 €   €  

 Kapitaal:    

 Kapitaal per 01-01-2013            29.695   

 Bij: resultaat 2013              3.120   

 Kapitaal per 31-12-2013             32.815  

   

 Vooruit ontvangen contributies 2014               2.184  

 Vooruit ontvangen donaties 2014                 256  

 Jubileumfonds               2.456  

 Crediteuren                 764  

   

 Specificatie crediteuren:    

 Excelsior afrekening november/december 2013                 764  
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Verlies- & winstrekening 2013 

  €   €  

   

 Omzetten:    

 Omzetten contributies               5.287  

 Omzetten donaties                 665  

 Omzetten overig               1.023  

 Omzetten renten ing                     7  

 Omzetten renten deposito's               1.761  

 Omzetten Lotto                 233  

 Omzetten lotto Cor                 340  

 Omzetten toto Franklin                   83  

 Bonus Excelsior                 385  

 Omzetten kantine                7.378  

 Totaal aan omzet             17.162  

   

 Bedrijfskosten:    

 Representatiekosten              1.003   

 Trainingskosten              1.437   

 Zaal/veldvoetbal                     -   

 Contributie COVS              1.704   

 Huisvestingskosten              1.553   

 Inkopen keuken/gedestileerd/wijnen                899   

 activiteitencommissie              1.630   

 Inkopen drank + etenExcelsior              4.783   

 abonnementen/contributies                     -   

 Kantoorkosten                149   

 Overige kosten ( etentje bestuur + partners )                485   

 Bankkosten                105   

 Totaal aan kosten             13.748  

 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering               3.414  

 Afschrijvingen contributies                     -  

 Afschrijvingen activa                294- 

 Resultaat                3.120  
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Begroting 2014 

Kosten              2.013   werkelijk   €   2.014  

 Contributie COVS              2.100              1.704   €   2.100  

 Representatiekosten                800              1.003   €   1.100  

 Trainingskosten              1.250              1.437   €   1.800  

 Zaal/veldvoetbal                500                     -   €          -  

 Huisvestingskosten              1.600              1.553   €   1.592  

 Inkopen keuken                950                899   €   1.000  

 Activiteitencommissie              1.500              1.630   €   1.700  

 Inkopen kantine              5.000              4.783   €   5.000  

 abonnementen                     -                     -   

 Overige kosten                     -                485   €      750  

 Kantoorkosten                  80                149   €      150  

 Bankkosten                115                105   €      120  

 Totaal aan kosten            13.895            13.748   € 15.312  

    

    

Omzetten     

 Omzet contributies              6.240              5.952   €   6.500  

 Renteopbrengsten              1.250              1.768   €   1.750  

 Omzetten toetsten                598                     -   €          -  

 Omzetten diversen                400                623   €      750  

 Advertenties                400                400   €      600  

 Omzetten toto/lotto                700                656   €      700  

 Omzetten kantine incl. bonus              6.500              7.763   €   7.800  

 Totaal aan omzetten            16.088            17.162   € 18.100  
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