
Notulen Algemene Ledenvergadering HV Rapiditas d.d. 09-09-2021 

Afwezig met kennisgeving: Jack Mennen, Bart Janssen, Jan Smolenaers, Frank Blom, Ton Stroek (met 
machtiging) en Roger Owsianny 
 
Aanwezig: 29 leden/vrijwilligers 
 

1. Opening 
De voorzitter, Herman Wessels, opent de vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering 23-09-2020 
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Terugblik afgelopen verenigingsjaar 
Dachten we aan het begin van het seizoen bijna van corona te zijn verlost, diende zich toch 
een nieuwe golf aan. Hopelijk hebben we komend seizoen minder last van de pandemie. Op 
dit moment staat de competitie gepland, hopelijk kunnen we de geplande wedstrijden gaan 
spelen.  
Rond de kerst hebben we als bestuur, met hulp van enkele senioren heren, kerstbroden 
rondgebracht voor Wonen Limburg. Hiervoor kregen we een kleine vergoeding. 
Helaas zijn over het afgelopen seizoen verder niet meer positieve gebeurtenissen te melden. 
 

5. Jaarrekening 2020/2021 

Ralf licht de jaarrekening toe. Het handballen heeft dan wel stilgelegen maar financieel was 
het zeker geen rustig jaar. TASO aangevraagd en als bestuur hebben we besloten 50% van de 
contributie aan de leden te restitueren i.v.m. uitvallen van veel trainingen. 

Naast TASO Q4 2020 is ook TASO Q1 2021 toegekend. Dit gaat om € 3000,= per kwartaal. 

Betreft participatie is besloten om voor seizoen 2020/2021 slechts 50% te innen. Alle teams 
hebben hieraan voldaan. 

Post overige schulden is de terugbetaling van contributie aan vrijwilligers. Hiervan is slechts 
de helft teruggestort i.v.m. de gerestitueerde contributie. 

Er zijn geen vragen over de balans. 

Resultatenrekening is begroting t.o.v. exploitatie (werkelijke uitgaven). 
Ralf licht deze toe. Werkelijke uitgaven zijn minder dan begroot, echter ook de inkomsten 
zijn door het coronajaar beduidend minder dan begroot. 
 
Het negatief exploitatieresultaat van het boekjaar 2020-2021 bedraagt € 575,=. 



Vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om het negatieve 
exploitatieresultaat ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 
6. Verslag/benoeming kascontrolecommissie 
 

Miranda Velter en Ton Schepens hebben de kascontrole over het boekjaar 2020-2021 
uitgevoerd. Alles zag er prima uit. 
Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

Kascontrolecommissie 2021/2022: 
Ton Schepens blijft en William Frenken wordt toegevoegd aan de commissie. 
 

7. Stand van zaken meerjarenplan 

4 jaren geleden hebben we dit plan opgesteld. Afgelopen 2 jaren hebben we niet veel 
kunnen realiseren van de beoogde doelen. 

Heren een stapje hoger was een doel, Tom Schepens vraagt of dit wel een realistisch doel is. 
Toevallig is Rapiditas gisteren benaderd door het NHV of we ja kunnen zeggen tegen 
promotie. De voorzitter moet dit eerst met gemeente overleggen, i.v.m. het harsgebruik. Tot 
nu toe gemeente nog niet kunnen bereiken. We moeten een plan maken voor de toekomst, 
zodat er wat klaarligt als wederom de vraag komt voor promotie. Marco van Knippenberg en 
de andere heren coördinatoren hebben contacten om dit te ondersteunen. Mocht een 
harsproject in de toekomst actueel worden is het verstandig deze personen hierbij te 
betrekken. 

 

8. Scheidsrechters (beloning) 

We hebben al jaren een groot tekort aan scheidsrechters. Uiteindelijk betekent geen 
scheidsrechter, geen wedstrijd. We gaan actief leden (A jeugd en ouder) opleiden tot 
verenigingsscheidsrechter. Startend met Handbalmasterz volgend met een onlinecursus 
verenigingsscheidsrechter. 

Rob Vogels vraagt wie deze personen gaan begeleiden. Jack Stroek, John Carli, Jos Vasen en 
Ton Schepens gaan dit samen doen. 

 

9. Vrijwilligers 

We proberen al een tijd nieuwe vrijwilligers te werven. Helaas zonder veel resultaat. Bestuur 
is bezig met een project “meer vrijwilligers voor de club” en actieplan om binnen de 
vereniging meer helpende handen te krijgen. 

 

 



10. WBTR 

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen. 

Dit is een nieuwe wet, ingegaan op 1 juli 2021. Deze houdt in dat besturen zich aan 
strengere regels moeten houden en is er meer toezicht en controle op het handelen van 
bestuursleden. Het bestuur heeft n.a.v. deze wet standpunten ingenomen en zal deze t.z.t. 
vastleggen bij de notaris. 

 

11. Participatie 

De participatie blijft bestaan. Het participatiebedrag van de F jeugd wordt gewijzigd naar € 
50,= per team. 

We vragen de trainers dit aan het begin van het jaar met de ouders en teams te 
communiceren. Men vraagt het bestuur om dit met het kader te communiceren. 

 
12. Begroting 2021/2022 

Ralf geeft toelichting op de nieuwe begroting.  

Opvallend zijn:  

-Het sponsorbedrag blijft achter op onze doelen. Door het niet bestaan van een 
sponsorcommissie blijven helaas veel euro’s liggen. 

-Kantineopbrengst blijft achter, hopelijk kunnen we dit komend seizoen goed maken. 
Wellicht dat we ook nog TASO Q2 kunnen aanvragen bij de overheid. 

-Huur van sporthallen zal meer zijn, er is vroeg gestart met trainen.  

Met deze begroting zullen we op een negatief resultaat van € 15.000,= komen. 

Ralf hoopt dat het resultaat uiteindelijk beter zal uitkomen. We bekijken aan het einde van 
het seizoen hoe we een eventueel negatief resultaat gaan compenseren. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2021-2022 en met het gelijk houden van de 
contributie. 

 

13. Bestuursverkiezing  
Miranda Velter gaat ons als tijdelijk bestuurslid verlaten. Ze wordt bedankt met bloemen en 
een fles wijn. 
Herman Wessels gaat als voorzitter het bestuur verlaten. Hij loopt al zo’n 25 jaar rond bij 
Rapiditas. Hij meldt dat er na zijn vertrek slechts 3 bestuursleden over blijven. 
Hij maakt zich zorgen over de hoeveelheid werk welke verricht moet worden door deze 3 
personen. Hij bedankt Ron Bindels voor de arbeid die hij tot nu toe heeft geleverd, o.a. voor 
de mooie website. 
Hij bedankt ook Maigret Vranken voor haar goede werk als secretaris. 



Ook is hij zeer tevreden over “zijn” penningmeester. Een penningmeester die zuinig is op zijn 
centen en ieder jaar een goede administratie aflevert. Ook de levendige kantine Aan de Bron 
is mede door de inzet van Ralf Baten opgezet, de aftredend voorzitter bedankt Ralf Baten 
hier hartelijk voor! 
Herman Wessels zelf is reeds enkele maanden voorzitter van platform handbal Limburg 2.0. 
De voorzitter is al zijn tijd met veel plezier vrijwilliger geweest bij onze club. Zoals hij al vaker 
heeft gezegd is zijn advies aan ons allen om de telefoon te gebruiken als telefoon en niet als 
“app apparaat”. Bellen communiceert veel beter en voorkomt problemen. Spreek elkaar ook 
aan om misverstanden te voorkomen. 
 

Ralf Baten richt ook nog een klein woordje tot de voorzitter. Hij heeft helaas maar 3 jaar 
geschiedenis met Herman, maar zijn herinnering is een strakke voorzitter, geen poespas. 
Kort en duidelijk. Dit zullen we gaan missen in de toekomst. Wat heeft Herman niet 
gedaan…, chapeau en heel, heel hartelijk dank hiervoor!! 

 

14. WVTTK (wat verder ter tafel komt)  

-Bospop/Festifallz.  

Helaas dit jaar voor de 2e keer geen Bospop. Hopelijk gaat dit in 2022 wel door. Alternatief is 
Festifallz, 7, 8 en 9 oktober op sportpark Boshoven. 

Dit is een kleiner festival dan Bospop, maar ook Rapiditas gaat hier de catering (food) 
verzorgen. We hebben de wedstrijden van A en seniorenteams verplaatst in de hoop dat de 
niet spelende leden gaan helpen bij dit festival. Herman verzoekt vriendelijk maar dringend 
aan iedereen om zich op te geven als vrijwilligers.  

 

15. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 
16. Sluiting 

 
21.10 uur sluit de voorzitter (voor de laatste keer) de vergadering. 
 

 


