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terrein: Uiterwaardseweg 6 Gouda  telefoon clubhuis: 0182-581782 

Notulen Algemene Ledenvergadering RFC Gouda 10 september 2014 

 

Aanwezige leden/ouders/vertegenwoordigers: 

Bestuur (P.W. van den Bovenkamp, B. Denley, G.J. Mooij, B. Onneweer, N Ansinger), H.P. Voorhoeve, N. 

Barker, D. Schoonveld, D. Both, R. Indsinga, B. Janssens, J.W. Cornelese, S. Hiddema, N. van Velzen, M. 

Matse, B. Ferf Jentink, T. Stigter, W. van Dijk, J. Bogaard, J. van der Steen, R. van der Knaap, M. Stokking, 

A. van Kersbergen, F. Spruijt, D. van Woerden, J. Wolbert.  

 

Afwezig met kennisgeving: 

M. van den Bovenkamp, B.van der Steen, H. van den Bovenkamp, F. Smid, P. Dellepoort, C. van Kleij 

 

 

OPENING 

1 Vaststelling Agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

 

De agenda werd vastgesteld als volgt:  

1. Vaststelling agenda 

2. Goedkeuring notulen ALV seizoen 2013-2014 

3. Verslagen van bestuur (m.u.v. penningmeester) over seizoen 2013-2014 

a. Voorzitter 

b. Secretaris 

c. Wedstrijdsecretaris 

d. Jeugdcommissaris 

e. Barcommissie 

4. Verslagen diverse commissies 

a. Sponsorcommissie 

b. Bouwcommissie 

c. Trip commissie 

d. Feest/ Touchcommissie 

e. Technische commissie 

5. Verslag penningmeester 

a. Kascontrole commissie 

b. Verlenen van decharge 

PAUZE 

 

6. Vaststelling bestuur 2014-2015 + vooruitzichten van bestuur (incl. voordragen van ereleden) 

7. Vaststelling diverse commissies 

a. Sponsorcommissie 

b. Bouw/ en Onderhoudscommissie 

c. Trip commissie 



rugbyfootballclub gouda 
 

terrein: Uiterwaardseweg 6 Gouda  telefoon clubhuis: 0182-581782 

d. Feest – evenementen commissie 

e. Kascommissie 

f. Jeugdcommissie 

g. Technische commissie 

h. Barcommissie 

8. Vaststelling contributies & begroting 

9. Rondvraag 

10. SLUITING 

 

Ingezonde Stukken 

Het werd genoteerd dat één ingezonden stukken was ontvangen van de heren N. Ansinger, J. Poiesz, D. 

Schoonveld en A. Idzerda. Deze heeft betrekking op EMH. Dit zal verder onderzocht worden door een nader 

te bepalen commissie. De commissie zal tijdens de volgende ALV verslag doen. 

 

2 Goedkeuring Notulen ALV Seizoen 2013-2014 

De notulen werden goedgekeurd zonder opmerkingen, met dank aan de secretaris. 

 

3 Verslagen Van Bestuur (m.u.v. Penningmeester) Over Seizoen 2012-2013 

a. Voorzitter 

Zie agenda stuk/verslag met de volgende toevoegingen. 

De voorzitter benadrukte de gezondheid van de club en het geluk dat de club beschikt over maar 

liefst 40 vrijwilligers die bereid zijn om bij te dragen aan de club zijn succes. 

 

De heer Voorhoeve maakte de opmerking dat hij twee belangrijke aspecten van de club zijn 

activiteiten misten in de voorzitter zijn verslag, namelijk de succes van de Guppen en de Gloriänen. 

 

b. Secretaris 

Zie agenda stuk/verslag (Veilig Sportklimaat) 

 

c. Wedstrijdsecretaris 

Zie agenda stuk/verslag met de volgende toevoegingen. 

 

Het werd opgemerkt dat in tegenstelling tot de inhoud van het verslag de Colts cluster met Delft en 

Hookers. 

 

De voorzitter betoogde zijn dank aan de heer Ansinger dat hij de rol van wedstrijd secretaris op zich 

heeft genomen.  

 

d. Jeugdcommissie 

Zie agenda stuk/verslag.
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De voorzitter betoogde zijn dank aan  mevrouw  Hiddema, en de heer Voorhoeve voor hun deelname 

aan het  District Jeugd Overleg. 

 

e. Barcommissie 

Zie agenda stuk/verslag met de volgende toevoegingen. 

Leden werden opgeroepen om: 

 opmerking over de opstelling en gebruik vaan de nieuwe keuken door te geven 

 Ideeën door t geven met betrekking tot club feestjes 

 Te helpen achter de bar. 

 

De bar omzet is een belangrijke component van de club omzet en club activiteiten zoals feestjes 

dragen hieraan bij. Echter, het werd genoteerd dat feestjes mocht alleen club gerelateerd zijn; geen 

privé feestjes zijn toegestaan.  

 

4 Verslagen Diverse Commissies 

a. Sponsorcommissie 

De voorzitter betoogde zijn dank aan de commissie. 

 

b. Bouwcommissie 

Zie agenda stuk/verslag met de volgende toevoegingen. 

 

Er zal gestreefd moeten worden om op een professionelere manier met de nieuwe keuken om te 

gaan. Aandacht zal gegeven worden aan nieuwe richtlijnen en/of trainingen in dit verband. 

 

c. Trip commissie 

De voorzitter betoogde zijn dank aan de commissie. 

 

d. Feest/ Touchcommissie 

De heer Stigter beaamde de oproep om suggesties met betrekking tot club activiteiten. 

 

De voorzitter noteerde het succes van het Go-Touch toernooi en benadrukte de potentie van dit 

toernooi als gelegenheid om ‘nieuwelingen’ op een verantwoorde manier kennis met rugby te laten 

maken. Iedere jaar komen er om en nabij 80 spelers op af. 

 

e. Technische Commissie 

Zie agenda stuk/verslag met de volgende toevoegingen. 
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 Algemeen: 

Het werd genoteerd dat er een duidelijke beslissing is gemaakt om de commissie uit te 

breiden met vertegenwoordigers van de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

 Scheidrechters 

De heer A. van Kersbergen heeft weer het coördineren van en enthousiasmeren voor (het vak 

van) scheidrechter op zich met zijn gebruikelijke inzet en organisatorisch structuur op zich 

genomen. Ook heeft hij contact met de bond opgenomen en begint een district wijde rol hierin 

te spelen. 

 

Gouda heeft nu de luxe positie om over een groep scheidsrechters te beschikken waar veel 

verenigingen moeite hebben om een enkele beschikbaar te stellen. 

 

 

5 Verslag Penningmeester 

Door omstandigheden was de penningmeesters financiële verslag niet afgedrukt maar werd op de 

scherm zichtbaar gemaakt. Het werd afgesproken dat in de toekomst een beperkte aantal 

genummerde exemplaren beschikbaar gesteld zullen worden om en nabij een uur voor de ALV ter 

inzage. Deze zullen na afloop van de ALV weer ingezameld worden. Het werd genoteerd dat dit 

verslag word nooit van te voren gedistribueerd; tevens beschouwen het bestuur dit als onwenselijk. 

 

De heer J Cornelese suggereerde dat de penningmeester in de toekomst in mei / juni alle leden op 

hun verplichting attent te maken om op tijd uit te schrijven (indien van toepassing) door een 

brief/schrijve te circuleren. Dit om het afdragen van kosten aan de bond te vermijden. 

 

a. Kascontrole Commissie 

De Kascommissie bestaat uit de heren M. Matse en B. Onneweer. Het werd genoteerd dat de heer 

Onneweer niet lid van het bestuur was toen hij aangewezen was als lid van de kascommissie.  Het 

verslag van de kascommissie was op de grote scherm gepresenteerd. Na afloop van deze 

presentatie werd de penningmeester zijn financiële jaarverslag ook gepresenteerd. 

b. Verlenen van Decharge 

Op advies van de kascommissie verleent de vergadering unaniem decharge aan het bestuur  

 

PAUZE 

 

6 Vaststelling Bestuur 2014-2015 + Vooruitzichten van Bestuur (incl. voordragen van ereleden) 

a. Vaststelling Bestuur 2012-2013 

Het bestuur bestaat uit: 

P. van den Bovenkamp – voorzitter 

B. Denley - secretaris 
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G.J.Mooij – penningmeester 

N. Ansinger – wedstrijdsecretaris 

B. Onneweer – lid 

 

 

Zoals vorige jaar heeft de voorzitter een oproep gedaan voor opvolgers van het huidige bestuur, dit in 

verband met verversing in het belang van de gezondheid van de vereniging. De doelen gesteld door 

het huidige bestuur (professionalisering, veld capaciteit, veiling sport klimaat enz.) zijn aardig 

gevorderd en een nieuwe bestuur zou zorgen voor een nieuwe impuls en vitaliteit. 

 

Het werd genoteerd dat alleen de voorzitter door de ALV gekozen wordt. Het bestuur zal dus op zoek 

gaan naar opvolgers en een programma van aftreden opstellen. 

 

b. Vooruitzichten van Bestuur 

Zie agenda stukken/verslagen en presentatie met de volgende toevoegingen. 

i. Veilig Sport Klimaat 

Na aanleiding van recente gebeurtenissen bij een hockey vereniging in Wassenaar werd 

het gevraagd of het bestuur van plan was om een verklaring omtrent goedgedrag (VOG) 

in te voeren als eis voor alle vrijwilligers, vooral degenen die in contact komen met jeugd. 

 

Het bestuur gaf aan dat dit al besproken was binnen het bestuur. Het bestuur gaf ook aan 

dat het belangrijk was om een beleid uit te zetten dat effectief  en “fit for purpose” is. Het 

is ook belangrijk dat dit beleid bijdraagt :  

 focussen op bescherming van onze jeugd, 

 niet over ingewikkeld zijn, vooral met betrekking tot: 

a. uitvoerbaarheid 

b. duurzaamheid en  

c. overdraagbaarheid. 

De beperkte omvang van de vereniging en de sociale controle inherent aan de club zijn 

karakter brengt een grote mate van veiligheid met zich mee. Het bestuur maakt zich zorgen 

over de effectiviteit van het implementeren van een VOG verplichting. Niet te min zal het 

bestuur dit en andere maatregelen onderzoeken. 

  

ii. Website 

De club stapt over van RFCGouda.nl naar RFCGouda.eu. De nieuwe website zijn 

functionaliteit moet getest worden. De heren M. van Velzen (echtgenoot van mev. N. van 

Velzen) en F. Spruijt zullen deze taak op zich nemen. 

 

iii. Leden Werven 

Een groeiend leden bestand is belangrijk voor de toekomst van de vereniging en om de 
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aandacht van de gemeente te krijgen. Er wordt gewerkt aan een aantal initiatieven o.a. 

Rugby Stars, rugby workshops in Bodegraven. 

 

Er werd een oproep gedaan voor meer ideeën in dit verband. 

 

iv. Veld Capaciteit 

Zie presentatie. 

 

v. Sponsoren 

Gezien de moeilijke economisch omstandigheden van de laatste jaren dreigt de club een 

aantal hoofd sponsoren kwijt te raken. Een impuls is nodig om deze te vervangen om 

zeker te zijn dat de club door kan gaan met de ‘extras’ van de laatste tijd zoals de 

beschikbaarheid van een fysio enz. 

 

vi. Lustrum 

2015 is weer een lustrum jaar (6 juni 1980). Een commissie word aangesteld. 

 

 

 

7 Vaststelling Diverse Commissies 

a. Sponsorcommissie 

De commissie bestaat uit HP Voorhoeve. De voorzitter zal de heer H. van Groningen benaderen om 

de rol van sponsor commissie voorzitter op zich te nemen en zal mevrouw C Tomasowa benaderen 

ten opzichte van haar beschikbaarheid. 

 

b. Bouw/ en Onderhoudscommissie 

De commissie bestaat uit de heren M. van den Bovenkamp en J. van der Steen. 

 

c. Trip Commissie 

De commissie bestaat uit de heren M. van Loon en N. Ansinger. 

 

d. Feest – Evenementen / Touch Commissie 

C. Tamasowa en M. Melpignano (Touchcie) 

 

e. Kascommissie 

De commissie bestaat uit de heren J Cornelese en J. Wolbert.  

 

 

f. Jeugdcommissie 
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De commissie bestaat uit mevrouw S. Hiddema en de heer B. Onneweer. De heer H.P. Voorhoeve 

zal voorlopig door gaan als District Jeugd Overleg vertegenwoordiger. 

 

g. Technische commissie 

De commissie bestaat uit: 

Wiebe de Haan Coördinator TC en jeugdtrainers 

Jeroen van der Steen Vertegenwoordiger Senioren en Veteranen  

Marcello Melpignano Vertegenwoordiger Cubs, Junioren, Colts  

Renier Delport Vertegenwoordiger Guppen, Turven, Benjamins Mini’s 

Niels Ansinger Vertegenwoordiger bestuur (wedstrijdsecretaris ) 

 

h. Barcommissie 

De barcommissie bestaat uit mevrouw A. Mirck en de heer T. Stigter. De heer Stijger zal een 

vervanger voor de heer N. van der Pijl werven. 

 

i. Lustrumcommissie 

De commissie bestaat uit de heer N. Ansinger, mevrouw M. Hagendijk en de heer D. Schoonveld. 

 

8 Vaststelling Contributies & Begroting 

 

De heer Voorhoeve diende de voorstel in dat de team begrotingen elk met Euro 150 verhoogd zou 

moeten worden.  Dit voorstel werd unaniem aangenomen. De penningmeester zegde toe het budget 

voor de jeugd met 1.000 euro te verhogen. 

 

Het werd voorgesteld om de contributies gelijk met 2012/13 te houden. Dit voorstel werd unaniem 

aangenomen. 

 

De begroting werd aangenomen 

 

9 Rondvraag 

 

a. Dennis Power Plan 

Op basis van de laatste rapport blijkt het dat RFC Gouda staat op alle vlaken ‘groen’ behalve met 

betrekking tot een indeelbaar scheidsrechter. Dit heeft in 2014/15 geen verdere gevolgen. De heer A. 

van Kersbergen werkt aan een oplossing voor 2015/16. 

 

b. Tour de France en Sinter Klaas 

Beiden evenementen raken Gouda aan in 2014/15. De Lustrum Commissie zal deze meenemen 

in hun plannen voor de lustrum vieringen. 
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SLUITING 

 Na het beëindigen van de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering. 

 

BIJLAGEN 

 

1. Presentatie (Bijl_1-ALV 10 sept 2014.pdf) 

2. Verslag Voorzitter (Bijl_2-Beschouwing VZ ALV 12 september 2014 final.pdf) 

3. Verslag Secretaris (Bijl_3-ALV 10 sept 2014 Veiligsportklimaat.pdf) 

4. Verslag Wedstrijdsecretaris (Bijl_4-INPUT WEDSTRIJDSECRETARIS ALV 2013-2014.pdf) 

5. Verslag Jeugdcommissaris GTMB (Bijl_5-Verslag GTBM Seizoen 2013.pdf) 

6. Verslag Barcommissie (Bijl_6-Barcie verslag ALV 10 september 2014.pdf) 

7. Verslag Bouwcommissie (Bijl_7-BOUWCOMMISSIE verslag seizoen 2013-2014.pdf) 

8. Verslag Technische Commissie (Bijl_8-Jaarverslag TC  seizoen 2013 - 2014.pdf) 

9. Verslag Kascontrolecommissie (Bijl_9-Verslag kascontrolecommissie 2013.2014.pdf) 


