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Beste leden en ouders van jeugdleden, 
 
De laatste algemene ledenvergadering (ALV) van maandag 26 juni 2017 is bezocht door 24 leden.  
 
U kunt het conceptverslag van deze ALV lezen, downloaden en uitprinten via de navolgende link: 
http://www.roodwit62.nl/wp-content/uploads/2017/07/2017-06-26-ConceptVerslag-ALV.pdf.  
Dit verslag komt aan de orde in de reguliere najaars algemene ledenvergadering. 
 
 
Tijdens de laatste ALV is onder andere aan de orde geweest het nijpende tekort aan vrijwilligers.  
Met name vrijwilligers voor bestuursfuncties, voor diverse commissies maar ook vrijwilligers/ouders die het 
mogelijk maken om alle (jeugd)teams (prestatief en recreatief) goed te begeleiden en met voldoende begeleiding 
te kunnen laten starten in het komende seizoen.  
 
Het bestuur heeft in de laatste ALV aangegeven dat de huidige situatie voor een vereniging als s.v. Rood Wit ’62 
verre van optimaal is en consequenties zal hebben voor de gehele vereniging. Als er geen adequate oplossing 
komt zullen wij ons als bestuursleden in ieder geval beraden of wij hiervoor nog verantwoordelijk voor kunnen en 
willen zijn. De huidige situatie is voor ons niet veel langer acceptabel. 
 
Als s.v. Rood Wit ’62 de vereniging voor jong en oud wil zijn en blijven, zal op zeer korte termijn een aanvulling 
van het bestuur met tenminste drie bestuursleden en een invulling/aanvulling van diverse commissies zoals 
activiteiten, normen & waarden, facilitaire zaken, kantine, onderhoud etc., noodzakelijk zijn.  
Daarnaast zullen er voldoende vrijwilligers/ouders bereid gevonden moeten worden om praktische 
(jeugd)voetbalzaken zoals teamleiding en begeleiding, vervoer bij uitwedstrijden etc. te waarborgen.  
 
U kunt als leden en ouders van jeugdleden niet verwachten dat een relatief klein aantal bereidwillige leden en 
ouders een vereniging van ongeveer 700 leden blijft runnen.  Met alleen het betalen van de jaarlijkse contributie 
zijn we er niet.  Een vereniging ben je samen, met elkaar en voor elkaar! 
 
We zijn nu bijna op een punt beland dat veel zaken en activiteiten, bestuurlijk, voetbaltechnisch en 
organisatorisch, niet meer optimaal geregeld (kunnen) worden. 
 
Daarom hebben wij als bestuur besloten om op maandag 28 augustus 2017 een bijzondere algemene 
ledenvergadering bijeen te roepen met als enig agendapunt “de toekomst van s.v. Rood Wit ’62. Bestuurlijk, 
organisatorisch en voetbaltechnisch”. Deze bijzondere ALV wordt gehouden in de kantine en vangt aan om 20:00 
uur. U ontvangt hiervoor verder geen extra uitnodiging of agenda. 
 
Het is nu aan jullie, leden en ouders van jeugdleden, om samen met ons te bepalen hoe nu verder. 
 
 
Graag onderstaand nog  uw aandacht voor een gedeelte uit het beleidsplan 2013-2017. 
Een beleidsplan dat in 2013 door de leden is aangenomen en zou moeten dienen als leidraad voor de hele 
vereniging. 
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Uit het beleidsplan 2013-2017 …. 
 
 
1.2. Missie  
 
RoodWit62 wil binnen de Helmondse samenleving “de voetbalvereniging” zijn die mensen een sportieve en veilige 
omgeving biedt waarbinnen op een verantwoorde wijze de voetbalsport, op zowel recreatief als prestatief niveau, 
in teamverband kan worden beoefend. Dit alles op een gezonde financiële basis binnen een actief verenigingsleven 
en met een heldere en duidelijke verenigingsstructuurstructuur waarin taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en waar iedereen zich thuis kan voelen.  
 
 
1.3. Visie 
 
 Aan de visie van RoodWit62 liggende de volgende uitgangspunten ten grondslag: 
 

• Ieder individu is bij RoodWit62 van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen. Daarbij 
staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal.  
De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden of andere voorkeuren, die mensen 
uitsluiten van het lidmaatschap.  
 

• Het lidmaatschap van RoodWit62 is meer dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal trappen. Het 
lidmaatschap is niet vrijblijvend. De vereniging zijn we samen. Ieder lid verricht naar vermogen één of 
meerdere activiteiten binnen de vereniging naast het voetballen. Leden zijn hierop onderling 
aanspreekbaar. Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden slechts op de schouders van een 
beperkt aantal leden liggen. We willen werken aan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid van 
leden voor de gehele vereniging. Dit onder de motto’s: “Voor elkaar door elkaar” en “Vrijwilligheid 
betekent geen vrijblijvendheid”.  
 

• Activiteiten voor de vereniging naast het voetballen worden niet verricht onder de noemer verplichte 
dienst, maar vloeien vooral voort uit onderlinge betrokkenheid en erkenning dat we samen een vereniging 
vormen. Deze loyaliteit en clubliefde vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze 
vereniging.  

 
 
Voor het volledige beleidsplan: klik je hier...  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet en wij zien jullie graag op maandag 28 augustus. 
 
 
Bestuur s.v. Rood-Wit ‘62 


