Notulen ALV 9 november 2015
Afgemeld:
Marja Rienks, Marco Rienks, Stefanie van Antwerpen, Petra van Rijnberk, Fleur Vink
Opening:
De voorzitter opent de ALV om 19.15 uur, aangezien er niet voldoende leden aanwezig zijn i.v.m.
stemgerechtigden leden, sluit de voorzitter de vergadering.
De voorzitter opent de Bijzondere Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur.
Mededelingen:
Sponsorbijdragen van de ING Bank, dank aan Peter Spoormaker
Ledenwerf heeft weer diverse activiteiten georganiseerd, clinics, schoolkorfbal en instuif. Hier zijn
weer wat leden van over gebleven.
Vrijwilligerscommissie. Er is 1 nieuwe coördinator, Anja van Opstal. Zij gaat samen met Carry van
Heiningen deze commissie bemannen.
Er is nog steeds geen 5e bestuurslid, daar wordt samen met de vrijwilligerscommissie naar gezocht.
Speerpunten 2015-2016:
Ledenwerf
Sponsoren en fondsen. Vernieuwing sponsorcontract (flexibiliteit)
Compleet krijgen bestuur
Sportaccommodatie
Website
Jaarverslagen
Sportaccommodatie
Toelichting projectgroep, stand van zaken
Laatste stand van zaken 2014:
Raadsvoorstel:
- Nieuwe sporthal op Sportpark Albrandswaard
- 3 kunstgrasvelden en clubgebouw aangrenzend aan nieuwe sporthal
Nieuwe ontwikkelingen 2015:
- Bezwaren scholen. Afstanden scholen zijn te groot voor de gymles naar locatie Sportpark
- Gemeente kiest voor onderwijs met nieuw onderzoek
Conclusie onderzoek is:
- Renovatie sporthal Rhoon
- Opknappen gymzalen Rhoon en Poortugaal
Raad trekt besluit sporthal Sportpark in
Bezoek wethouders van Ginkel en Wolfswinkel
- RWA wordt aangekondigd gedwongen te moeten verhuizen
Op bezoek bij wethouders van Ginkel en Goedknegt
- Locatie blijkt ineens geen ontwikkellocatie
- RWA blijft zitten waar ze zit
- Horizon Landschapsontwikkelplan (LOP) is 2030
- Velden worden op locatie vervangen
Brief RWA naar raad over toekomstperspectief
- Geen draagvlak bij RWA voor raadsbesluit renovatie Sporthal en gymzalen

- 10 perspectief
- Renovatie bestaand complex in 10 jaar afschrijven
- RWA wil nu verhuizen naar Sportpark i.p.v. 2026
Aangezien de raad en wethouders nu demissionair is zitten we in een impasse. De werkgroep
probeert hier zich goed in te laten informeren.
Pauze
Financiën
De penningmeester doet uitleg over het financieel jaarverslag.
De kascontrolecommissie (Roland Alias, Tom Keemink. Rick van Rossen is afgetreden omdat hij geen
lid meer is) verleent de penningmeester decharge.
Verkiezing commissie:
Roland Alias, 2e jaar
Peter Spoormaker nieuw
Willem de Lange nieuw
Begroting 2015-2016
De vergadering stelt de begroting vast.
Bestuurssamenstelling
Vergadering gaat akkoord met een 4-tallig bestuur met als extra kanttekening dat mocht er tijdens
een stemming gelijk gestemd worden, deze een volgende vergadering opnieuw in stemming wordt
gebracht.
Rondvraag:
Opmerking: Ton Zantman heeft een email gehad van Ger Blom dat er een puinhoop achter gebleven
is in de zaal na de eerste wedstrijddag. We moeten ook zorgvuldiger met onze spullen omgaan.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

