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Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 
22 oktober 2021 

 

Aanwezig: Zie bijlage I 

Afgemeld: Jo Winkens, Susan Ubaghs, Ramon Simons, Pascal Schmets. 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Terugblik op de afgelopen 10 jaar: 

a. Financieel 

b. De (sportieve) impact van de Coronacrisis 

c. Sportief senioren 

d. Sportief jeugd 

e. Sponsoring & Activiteiten 

3. Verkiezing bestuursleden 

4. Vaststellen jubilarissen 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

 

 

1. Opening 
Crisismanager / algemeen voorzitter Patrick Volders opent de vergadering en heet alle 
aanwezigen welkom onder het genot van een kop koffie en geeft toelichting op de agenda 
van deze Algemene Ledenvergadering. 

Patrick Volders licht toe dat dit de laatste vergadering is in deze bestuurssamenstelling. Dit 
heeft ermee te maken dat de onder curatelestelling van de gemeente Vaals ten einde gaat 
(per 1 januari 2022) en dientengevolge vanavond een nieuw bestuur zal worden gekozen 
en benoemd. 

Vervolgens krijgt bestuurslid Björn Geelen het woord om de aanwezige en de afgemelde 
leden te noemen en de agenda toe te lichten. 

 

2. Terugblik op de afgelopen 10 jaar 
a. Financieel 
Als afsluiting van de periode van onder curatelestelling is er door Patrick Volders een 
eindrapportage opgesteld welke vanavond ter inzage in de kantine ligt. Patrick licht tijdens 
de financiële terugblik deze eindrapportage toe, evenals het financieel resultaat van het 
seizoen 2020/’21. De financiële eindrapportage is tevens aan de gemeente aangeboden en 
decharge is verleend aan de crisismanager. 
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Ten opzichte van de structurele jaarverantwoording zijn er een aantal verschillen die 
volledig toe te schrijven zijn aan COVID-19. Na het 4e competitie weekend werd de 
competitie 2020/’21 stilgelegd en niet opnieuw gestart. Hierdoor zijn sommige inkomsten 
- overleg inkomsten en sponsoren - lager dan normaal. 

De onderhoudskosten liepen uiteraard, onafhankelijk van het stilleggen van de competitie, 
gewoon door. Dankzij een tegemoetkoming van de Gemeente Vaals - waarvoor nogmaals 
onze hartelijke dank - en minder onderhoudskosten aan het machinepark, is er een 
kostenbesparing gerealiseerd. 

Er zijn een aantal reserveringen gedaan voor toekomstige uitgaven. De voorzieningen 
bestaan uit de volgende posten: kledinggeld, machinepark, energie 2021 en de loterij. 

Slotwoord verantwoording: Rood Groen LVC'01 heeft de financiële boekhouding na 10 jaar 
goed op orde. Er Is voldoende reserve voor alle verplichtingen, alsmede een positief eigen 
vermogen en geen schuldpositie. 

De vereniging mag in de toekomst geen verlies maken. Dit is geregeld in de aangescherpte 
wet- en regelgeving. Het bestuur draagt de eindverantwoording van de budgetten. 

Vraag van Peter Weyenberg: Hoe wordt de jaarlijkse bijdrage van spelende leden voor het 
kledingplan gereserveerd? 

Antwoord van Patrick Volders: De initiële investering in nieuwe kleding in 2014/’15 heeft 
de vereniging grotendeels met vreemd vermogen moeten doen. De afgelopen jaren is dit 
vreemd vermogen afbetaald door middel van de bijdragen van leden aan het kledingplan, 
en is er tevens een voorziening getroffen voor de aanschaf van nieuwe kleding. 

Vraag van Raymond Winkens: Waaruit bestaat het wagenpark van de vereniging? 

Antwoord van Thijs Jussen: Het wagenpark c.q. materieel bestaat uit grasmaaiers (zit- en 
handmaaiers), klein materiaal en gereedschappen. 

Vraag van Raymond Winkens: Hoe borgen we dat de vereniging financieel gezond blijft? 

Antwoord van Patrick Volders: Dat is in principe aan het nieuwe bestuur. Hierin helpt 
gedeeltelijk de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Daarnaast is het 
aan te bevelen om een financieel sterk onderlegd persoon als penningmeester te hebben. 
Tevens dient er conform statuten een kascontrolecommissie te zijn. 

 

b. De (sportieve) impact van de coronacrisis 
Er wordt door bestuurslid Björn Geelen stilgestaan bij – met name de – sportieve impact 
van de coronacrisis aangezien dit sinds bijna twee jaar een groot deel van ons 
(verenigings)leven beheerst. Zo werden er meerdere keren trainingen en wedstrijden 
stopgezet, weer hervat en zelfs uitgesteld/ geannuleerd. Tijdens deze periode is er 
intensief contact geweest met de KNVB, NOC-NSF, GGD en gemeente. Er zijn protocollen 
opgesteld en o.a. desinfectiemiddelen, mondmaskers, handschoenen en afzetlint 
aangeschaft. Tot slot, niet geheel onbelangrijk, hebben ook wij binnen de vereniging met 
de nodige coronagevallen te maken gehad. 

Specifiek voor de jeugd zijn er procedures gemaakt voor het brengen en halen van 
jeugdspelers, zijn er nieuwe trainingsschema’s opgesteld en zijn er extra vrijwilligers 
ingezet om alles in goede banen te leiden. 

Helaas heeft de coronacrisis ook leden gekost. Financieel gezien is de impact niet heel 
groot geweest. Niet negatief, niet positief. 



 

 
 

Pagina 3 van 7 
 
 
 

 

 

c. Sportief senioren 
Algemeen Coördinator van de senioren, Björn Geelen, blikt sportief gezien terug op de 
laatste 10 jaar. Sinds een aantal jaren is er een stabiel ledenaantal en teams. 1, 2, 3, VR1, 
Veteranen. Afgelopen jaar zijn daar een 35+ heren en 30+ damesteam bijgekomen. 

Een sportief dieptepunt was de degradatie van het eerste elftal in 2012 en 2015 naar de 5de 
klasse. Het enige kampioenschap van de fusieclub werd behaald in het seizoen 2013/’14. 
De sportieve doelstelling voor de komende 2-3 seizoenen is dat we een stabiele 4e klasser 
blijven. 

Extra dankwoord is er voor de dames. Dit is al jaren een belangrijk team voor de 
vereniging. Een groep dames die bij alle activiteiten en feestjes hun steentje bijdragen en 
een stimulans zijn voor jonge meiden. 

Tot slot worden de belangrijkste doelstellingen voor de senioren voor de komende 2-3 
seizoenen gepresenteerd: huidig ledenaantal en aantal teams in stand houden, 1e elftal: 
een stabiele 4e Klasser blijven., behoud en integratie van doorstromende jeugdspelers, 
terugkeer van Vaalser/Lemierser jongens. En het stimuleren van een goede verenigingssfeer 
waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. 

 

d. Sportief jeugd 
De sportieve terugblik van de jeugd wordt gedaan door Algemeen Coördinator van de 
jeugd Roland Savelberg, en begint met een overzicht van samenwerkingen met andere 
verenigingen. Samenwerking die in het seizoen 2009/’10 startte met samenwerkende 
jeugdafdelingen van Rood Groen LVC’01 en RKVV Vijlen. In 2018 werd de volgende 
samenwerking opgezocht, ditmaal met SJO Heuvelland (RKMVC uit Mechelen en VV Partij). 
Deze samenwerking is momenteel van de JO13 t/m de JO19, dit zijn allemaal 
samengestelde teams uit spelers van de diverse verenigingen. 

Vervolgens wordt tijdens de terugblik gekeken naar het verloop van het aantal jeugdleden 
over de jaren heen. Wat opvalt, is dat er van de 182 jeugdleden in het seizoen 2010/’11 
nog ‘slechts’ 52 spelers actief zijn. 

Net als bij alle geledingen binnen de vereniging is het vinden en behouden van vrijwilligers 
een grote uitdaging en er wordt dan ook een oproep hiervoor gedaan. 

Ook het voetbal is geëvolueerd in deze periode. Zo is er een geleidelijke invoering van 
nieuwe wedstrijdvormen geweest en wordt nu 4 tegen 4, 6 tegen 6, 8 tegen 8 en 11 tegen 
11 gespeeld. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met andere 
veldafmetingen, nieuwe spelregels en een andere rol voor de trainer. Tevens moet er bij de 
teamindelingen anders worden gewerkt omdat het aantal spelers per team veranderd is. 

Ook voor de jeugdafdeling zijn er behalve vrijwilligers ook nog een aantal andere 
uitdagingen. Dit heeft ermee te maken dat Vaals een ‘dorp’ is met stadse problemen, we 
een hele diverse samenstelling van de bevolking hebben (multiculturele samenleving) en 
dat een behoorlijk groot gedeelte van de jeugdleden (15-20%) gebruik maken van financiële 
regelingen van o.a. het Jeugdfonds Sport Limburg. 

Roland Savelberg sluit af met een dankwoord. Een dankwoord voor de periode dat hij 
Algemeen Coördinator van de jeugd is geweest. Er heerst een groot gevoel van trots 
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richting trainers, vrijwilligers, spelers en speelsters. Maar zeker ook richting ouders, 
supporters, sponsoren en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt. 

Vraag van Peter Weyenberg: Is er een verklaring waarom er een groot aantal jonge 
jeugdtrainers zijn? 

Antwoord van Roland Savelberg: De verklaring ligt deels in het steeds kleinere percentage 
van oudere leden die vrijwilliger voor de vereniging willen zijn. Deze jonge groep proberen 
we te enthousiasmeren en goed te begeleiden. Tevens worden cursussen geboden en tonen 
ze zelf interesse in het trainersvak. 

 

e. Sponsoring & Activiteiten 
Sponsoring: Commissiecoördinator Herman Wehkamp vertelt dat ondanks de coronacrisis 
de groep sponsoren redelijk in tact is gebleven. Er zijn zelfs een aantal nieuwe sponsoren 
bij de vereniging gekomen en lopen er gesprekken met mogelijk nieuwe hoofdsponsoren. 

Activiteiten: De afgelopen periode zijn in verband met de coronacrisis geen activiteiten 
geweest. Er wordt geprobeerd om het jaarlijkse Kantine Kienen weer doorgang te laten 
vinden in november. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van eventuele maatregelen van de 
overheid en/of instanties. 

Er wordt gewerkt aan een groot, 4-daags feestevenement in het kader van 110 jaar voetbal 
in Vaals tijdens Hemelvaart 2023. Verdere info volgt op een later moment. 

 

3. Verkiezing bestuursleden 
Conform statuten zijn er een aantal regels voor de verkiezing van bestuursleden. Deze 
worden door bestuurslid Björn Geelen toegelicht. Herbert Bulles verzoekt om met 
(anonieme) stembriefjes te werken in plaats van met handopsteking. De vergadering stemt 
hiermee in. De vergadering bepaalt eveneens dat het bestuur uit 5 bestuursleden bestaat. 

Vraag van Peter Weyenberg: Zijn er voldoende leden aanwezig om de stemming doorgang 
te laten vinden, of moet er een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd? 

Antwoord van Patrick Volders: Hierover staat niets in de statuten vastgelegd, met andere 
woorden: er is geen minimum aantal leden nodig. De vergadering stemt in dat de stemming 
doorgang vindt. 

Vraag van Ben Delnoye: Moet de vergadering ook de nieuwe voorzitter en evcentuele 
andere functies kiezen? 

Antwoord van Björn Geelen: Conform statuten moet het nieuwe bestuur in zijn eerste 
bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, in onderling overleg de taken 
van de bestuursleden vaststellen en hiervan – in het clubblad, door middel van een 
schriftelijke kennisgeving en/of door middel van een bericht op de website van de 
vereniging – mededeling aan de leden doen. 

 

Aftredende bestuursleden, niet herkiesbaar: 
Patrick Volders 
Rick De Vreeden 
Roland Savelberg 
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Aftredende bestuursleden, wel herkiesbaar: 
Björn Geelen 
Herman Wehkamp 
Thijs Jussen (ad interim) 

 

Nieuwe kandidaat-bestuursleden: 
Pascal Schmets 
Tim Bock 

 

Besloten wordt dat alle kandidaten op correcte wijze kandidaat zijn gesteld. 

Na stemronde en telling van de stemmen worden de vijf kandidaten met overweldigende 
meerderheid gekozen. Daarmee vormen Björn Geelen, Herman Wehkamp, Thijs Jussen (a.i.), 
Pascal Schmets en Tim Bock het nieuwe bestuur van Rood Groen LVC’01. Thijs Jussen licht 
toe dat hij een bestuursfunctie zal blijven bekleden totdat er een vervanger is gevonden. 

 

4. Vaststellen jubilarissen 
Björn Geelen en Herman Wehkamp lichten toe dat er door de coronacrisis geen vrijwilligers- 
en jubilarissenavond is gehouden in 2020. De bedoeling is om in het voorjaar van 2022 
deze avond weer te organiseren en dan de jubilarissen te huldigen van 2019, 2020, 2021 
en 2022. 

Hierbij de volledige lijst met jubilarissen voor de genoemde jaren: 

2019 
All Kröll   70 jaar 
Herbert Brock   60 jaar 

2020 
Herbert Bulles   60 jaar 
Peter Weyenberg  50 jaar 
Roland Savelberg  40 jaar 
Diana Delnoye-Kröll  25 jaar 

2021 
Richie Delnoye  25 jaar 
Peter Ghijsen   25 jaar 
Tim Schaich   25 jaar 
Mark Sparla   25 jaar 

2022 
Ernst Rothkranz  75 jaar 
Dan Schijns   50 jaar 
Guy Kandziora   25 jaar 
Cecil Thomas   25 jaar 

Op een later tijdstip zal de definitieve datum en mogelijkheden worden gecommuniceerd. 
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5. Rondvraag 
Peter Weyenberg Peter geeft een compliment en spreekt dank en waardering uit over het 

gevoerde financiële beleid waarmee de vereniging de afgelopen 10 jaar is 
gered van een faillissement. 

Linn Staps  Linn wil namens leden en de vergadering dank uitspreken richting Tim en 
Annemiek Langohr voor het op zicht nemen van de kantine. 

Bart Soetens  Op persoonlijke titel houdt Bart een speech van waardering voor afredend 
voorzitter en crisismanager Patrick Volders. 

6. Sluiting 
Patrick Volders dankt alle aanwezigen voor de komst en sluit de Algemene Ledenvergadering 2021. 
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Bijlage I: Aanwezigen Algemene Ledenvergadering 2021 
 

Relatienummer Roepnaam Achternaam 

MMPV26D Tim Bock 

BTXP65I Herbert Bülles 

BTXP73J Ben Delnoye 

BTXR045 Björn Geelen * 

BTWJ46A Simon Geerkens 

BTXR20L Rick De Vreeden * 

BTXR57R Dennis Ernes 

BSXP07L Willy Janssen 

QPTT44I Thijs Jussen * 

BTXR35J Tim Langohr 

GBLX17W Brian Savelberg 

BTXQ82Q Roland Savelberg * 

BTXR42J Erik Schols 

BTXQ084 Bart Soetens 

FGSZ68D Roger Sparla 

GHZG249 Gaby Spierts 

FYMX96U Linn Staps 

PVWX92N Elmar Thoenissen 

MFWB36O Fabiënne Tummers 

BTXQ86U Patrick Volders * 

BTXR12A Herman Wehkamp * 

BSXN39Q Marco Winands 

BTXP47E Raymond Winkens 

PJNV58G Veronique Meijers 

BTXR056 Peter Weyenberg 

 
Met een * gemarkeerde personen zijn bestuursleden. 


