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Agendapunt 1: Opening en mededelingen van de Voorzitter
Welkom allemaal bij de algemene ledenvergadering van 2019.

Het seizoen is voor mijn gevoel voorbij geschoten waarbij er weer een heleboel mooie prestaties zijn
neergezet door de verschillende teams. Vanuit het bestuur zien we dat alle commissies goed gevuld
zijn en hun taken goed uitvoeren. Dit is de basis voor een gezonde vereniging waarbij de prestaties
vanzelf zullen volgen. Ik heb ook ingefluisterd gekregen dat de financiële situatie ook prima te
noemen is. Omdat onze vereniging goed draait kunnen we er hopelijk ook weer een korte
vergadering van maken.

Vanaf afgelopen Refleks 1 t/m 4 op zaterdag gaan spelen. Het eerste helft van het veldseizoen
moesten we hier nog aan wennen als vereniging. Zo was de planning van de wedstrijden niet
optimaal en moest er nog aan gewend worden aan een hele dag bij Refleks zijn i.p.v. op zondag een
wedstrijd kijken. Tijdens het 2de helft veldseizoen hebben we geprobeerd om dit al iets beter te
laten verlopen met de gewenste resultaten. Hier zullen we het komende seizoen waarschijnlijk nog
wel een aantal veranderingen proberen om het optimaal te maken.

Een groot punt richting de gemeente blijft de zaalhuur. De gemeente dacht met de nieuwe hal alle
problemen op te lossen. Meerdere verenigingen gaven aan dat dit helemaal niet geval is. Daarop is
er vanuit de gemeente als de Rijswijkse sportraad een aanvullend behoefte onderzoek gestart. We
hebben het idee dat ze de ernst nu eindelijk inzien en dat er extra maatregelen moeten komen.
Omdat het behoefte onderzoek nog loopt kunnen wij niet zeggen op welke termijn er een beslissing
wordt genomen.

Naast de gemeente onderhouden we de contacten met andere verenigingen uit de regio tijdens de
regio vergaderingen. Hierbij is de intentie uitgesproken door meerdere verenigingen om meer van
elkaar te leren over bepaalde zaken binnen een vereniging. Dat kan zijn van ledenwerving zijn tot
feesten die worden gegeven. Ook met bestuur van Celeritas zijn goede contacten. Zij gaven aan veel
respect te hebben hoe onze verenging in elkaar zit en willen graag dingen van ons leren om ook zo
te worden. Ik denk dat we dit als een zeer groot compliment mogen zien voor iedereen binnen
Refleks.

Ik vind het zeer goed om te zien dat er steeds meer ouders vaker de weg naar onze kantine weten
te vinden voor de gezelligheid. Dit is hetgeen wat we ook uit willen dragen als club. Refleks is niet
alleen voor de kinderen maar ook zeker voor de ouders. Naast de ouders valt mij op dat er steeds
meer kinderen lang blijven hangen op hun tweede thuis, Refleks.
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In de regio horen we helaas dat het aantal leden terugloopt en dat er verenigingen moeten fuseren.
Met alle trots ben ik blij om te zien dat wij een groeiende vereniging zijn. Naast de groei bij de jeugd
is er ook groei bij het aantal senioren. Afgelopen jaar hadden we een 6de erbij en komend seizoen
zelfs weer een 7de.

Afgelopen seizoen hebben we het clubhuis ook weer een her en der ook weer opgeknapt en zijn er
een aantal zaken vervangen die daar aan toe waren. Hiermee kunnen we voorlopig weer vooruit.

Omdat het seizoen zo lang doorloopt hebben we het toetje nog te gaan. A.s. zaterdag is de jaarlijkse
afsluitdag en daar zijn weer gigantisch veel aanmeldingen voor. Dat moet dus weer een hele
gezellige dag gaan worden.

Dan wil ik alvast even verder vooruit kijken naar 1 juli 2020. Refleks bestaat dan 25 jaar en dat willen
we groots gaan vieren. Hiervoor is een aparte commissie voor opgesteld om er echt een feest van
te maken. Daarnaast vinden wij het tijd voor een aantal veranderingen maar daarover later meer in
deze vergadering.

Ik wil namens het bestuur iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het afgelopen seizoen
en wens iedereen een prettige vergadering toe.
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Agendapunt 2: Ingekomen stukken en mededelingen van de secretaris
2.1 Afmeldingen
Vanwege ziekte ontbreekt Miranda Breman namens het bestuur.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Naam
Desiree Helgers
Renee Koster
Sandy van den Berg
Ron Peters
Rob Schraven
??? Cock Bruijstens
Wessel van Vliet
??? Mark Kraakman
Mischa Offerman
Familie Den Dulk
Rachelle Peters
Nadine Peters
Iris de Wit
Kim van der Burgt
Trix Eygenraam
Daan Eygenraam
Stefan Wessels
Jolijn de Zoeter
Familie Huisman
Ton Minnaert
Marielle Hofstede
Hans de Jong
Familie Huesken
Annie Anthonijsz
Marcella Pex
Fleur van Mansvelt
Roos van Zijl
Ghizlan Bouzhou
Annemieke Baar
Antonia Lopez Carlos
Alex Kaan
Familie Hendriks
Mariska van der Hoeven
Richard Schouten

Spelend lid Overig lid
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ouder

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X

2.2 Machtigingen
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naam
Marvin de Roode
Vicky Franken-Bouwer
Rene van Zijl
Angela van Zijl
Mariska Hoogenraad
Patricia Brederoo
Wouter Breman
Laura Blom
Rick Buitelaar
Lois Peers
Mandy van Westbroek
Bob van Lith
Niels Passchier

Gemachtigde
Nicole Zorgman
Linda Pardoen
Remco van Schie
Remco van Schie
Jan Hoogenraad
Danny Brederoo
Hans Breman
Alex Blom
Jennifer Vink
Jennifer Vink
Jennifer Vink
Joke van Lith
Igor Passchier

Spelend
lid
X

Overig
lid

Ouder
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

2.3 Brief kascontrole commissie
De brief wordt voorgelezen en de vergadering gaat met applaus akkoord om de penningmeester
decharge te verlenen voor het seizoen 2017-2018.

2.4 Jubilarissen 25 jaar lid van het KNKV
Denise Zorgman – wordt gefeliciteerd en ontvangt haar oorkonde, speld en natuurlijk een bos
bloemen.
Lois Buitelaar – Peers - niet aanwezig zal later haar oorkonde en speld ontvangen.
Sanne Eygenraam - niet aanwezig zal later haar oorkonde en speld ontvangen.
Linda Maayen - niet aanwezig, haar oorkonde en speld worden uitgereikt aan haar vader.

2.5 Lid van Verdienste
Het bestuur draagt Wout Jense voor als Lid van Verdienste aan de vergadering. Dit in verband
met zijn grote bijdrage voor het korfbal. Met applaus gaat de vergadering akkoord en kan de
oorkonde door de voorzitter, de penningmeester en secretaris ondertekend worden. Na
overhandiging van de bloemen en een cadeau bedankt Wout de iedereen voor deze eer.

Agendapunt 3: Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2017
De notulen zijn te vinden op de website onder het kopje Reflektor.
http://www.refleks.nl/upload/reflektor/Notulen%20ALV%202017-2018.pdf.
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.
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Agendapunt 4: Jaarverslag/Werkplannen en beleid Bestuur en Commissies
4.1 Jaarverslag/werkplan Bestuur
Geen opmerkingen

4.2 Jaarverslag/werkplan (Jeugd) Technische Commissie
Geen opmerkingen

4.3 Jaarverslag/werkplan Scheidsrechterscommissie
Geen opmerkingen

4.4 Jaarverslag/werkplan Facilitaire zaken
Geen opmerkingen

4.5 Jaarverslag/werkplan Sponsoring
Geen opmerkingen

4.6 Jaarverslag/werkplan Ontspanningscommissie
Geen opmerkingen

4.7 Jaarverslag/werkplan Jeugd Ontspanningscommissie
Geen opmerkingen

4.8 Jaarverslag/werkplan Kamp
Geen opmerkingen

4.9 Jaarverslag/werkplan Kombifit
Geen opmerkingen

4.10 Jaarverslag/werkplan PR & Communicatie
Geen opmerkingen

4.11 Jaarverslag/werkplan Vrienden van Refleks
Geen opmerkingen

5: Jaarverslag penningmeester Definitieve cijfers 2017-2018, prognose 20182019 & Contributievoorstel en begroting boekjaar 2019-2020
Paul geeft toelichting op de inkomsten. Van grote invloed is de sportdag die in april 2018 op ons
veld is gehouden voor de ministeries. Helaas zijn die weer terug naar hun oude locatie.
Het contributievoorstel per 1 juli 2019 wordt goedgekeurd.

PAUZE
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6: Verkiezing bestuur
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bestuur voor komend jaar. Marcel
van Lith, Ruud Römer en Danny Brederoo worden herkozen. Michel Franken treedt toe voor
sponsoring.
Marcel van Lith
Anja van Schie-Bartelomij
Paul Kraakman
Miranda Breman
Michel Franken
Ruud Römer
Herma Anthonijsz
Danny Brederoo

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische Commissie
Sponsoring
Facilitaire zaken
Vrijwilligerszaken
PR & Communicatie

7: Overige agendapunten
7.1 Nieuw voorstel verenigingstaken
Het voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. De verenigingspunten gaan naar 20
punten. Ouders van jeugdleden tot 16 jaar moeten 50% vervullen. Spelende leden moeten 6
punten aan wedstrijden fluiten en 14 punten aan overige taken. Ruilen van punten kan via de
website.

7.2 Discussie niet vervullen van verenigingstaken door ouders en spelers
De voorzitter vraagt de vergadering hier over mee te denken. Spelende leden (16+) mogen direct
aangesproken worden en mogen zelf de consequenties dragen. Als ouders geen taken vervullen
tref je altijd de kinderen. Kijken of er iets met rijdiensten geregeld kan worden. Tevens wordt
de mogelijkheid geopperd om iemand die geen ervaring heeft te koppelen aan een ervaren
iemand. Tarief voor het niet opkomen dagen misschien eens bekijken.
Wellicht een map maken met alle taken met een omschrijving die er binnen de vereniging zijn,
zodat iedereen die map kan inzien. Tevens wordt er geopperd om het team die al zijn taken
heeft voldaan een eervolle vermelding geven.
Voorgesteld wordt om eerst de verenigingspunten toe te voegen aan het Huishoudelijk
Reglement en dan deze discussie aan te gaan. Mensen die echt niets willen doen mogen wij ons
afvragen of die bij onze aan het goede adres zijn. Sancties wil het bestuur voorkomen en wij
zullen er pas volgende ALV op terugkomen na het opstellen van het Huishoudelijk Reglement,
zodat wij juridisch sterker staan.
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7.3 Jubileumcommissie
Reeds 2 vergaderingen geweest met de commissie en een afvaardiging van het bestuur. Het jaar
wordt 1 juli 2020 ingeluid en er zullen een jaarlang activiteiten plaatsvinden met een thema, die
later bekend gemaakt gaat worden.
7.4 Goedkeuring nieuw logo
Iedereen mag een logo ontwerpen. De leden mogen het nieuwe logo kiezen. Inzendingen tot
01-02-2020. Het stemmen mag tot 01-04-2020 en de bekendmaking zal 01-07-2020
plaatsvinden.
7.5 Vooraankondiging kledingfonds 2021
Het contract verloopt in 2021 met de huidige leverancier. Hummel kan ons geen garantie geven
dat de kleding hetzelfde blijft. Andere leveranciers kunnen die garantie wel geven. Vandaar dat
wij in 2021 overgaan naar het kledingfonds. Je hoeft geen shirtje meer te kopen, je betaald een
klein bedrag per maand bij de contributie en iedereen loopt in hetzelfde tenue.
Er wordt geopperd om dit direct te verwerken in het Huishoudelijk Regelement. Het bestuur zal
dit toevoegen. Men vraagt of er ook een optie komt om het hele pakket in een keer te kopen in
plaats van een maandelijkse bijdrage. Heeft niet de voorkeur van het bestuur.

8: Verkiezing Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie wordt herkozen door de vergadering.
Martin van Gijzen
Alex Kaan
Herman Römer

9: Rondvraag
Maxime Schouten Er is nog steeds niet voldoende bardienst voor de afsluitdag,
graag inschrijven.
Willem Meijer
Kan er volgend jaar een microfoon gebruikt worden tijdens de ALV?
Gaat het bestuur voor zorgen.
Herma Anthonijsz Als er iemand is die de kar wil gaan trekken van de Vrienden van Refleks
horen wij het graag.

10: Sluiting
Vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.
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