s.v. ROOD-WIT ’62 HELMOND
Opgericht 16 maart 1962 – Koninklijk goedgekeurd 29 augustus 1963 nr. 124

EXTRA
Sportkomplex: De Rijpel 1, 5709 NZ Helmond
Postadres: Postbus 777, 5700 AT Helmond
Website: www.roodwit62.nl

augustus 2017

Beste leden en ouders van jeugdleden,
Afgelopen maandag 28 augustus 2017 is een bijzondere algemene ledenvergadering (ALV) bijeengeroepen door
het bestuur. Deze ALV is bezocht door 60 mensen (leden en ouders/verzorgers van jeugdleden).
Wij sturen deze extra nieuwsbrief als brandbrief omdat wij het als bestuur belangrijk vinden dat alle leden en
ouders/verzorgers van jeugdleden op de hoogte zijn van de actuele situatie en hetgeen daarover besproken is op
de bijzondere ALV.
Wij hebben de bijzondere ALV bijeengeroepen omdat wij al enige tijd een structureel tekort hebben aan
bestuurders en mensen die invulling willen geven aan de commissies die wij als vereniging nodig hebben om de
vereniging organisatorisch goed te laten draaien.
Daarnaast hebben wij een tekort aan vrijwilligers om al onze jeugdteams goed te kunnen begeleiden. Natuurlijk
hebben wij als bestuur ‘in de wandelgangen’ en via onze website en de sociale media veelvuldig (na)gevraagd of
er mensen zijn die tijd en zin hebben om als ‘vrijwilliger’ invulling te geven aan diverse functies, commissies of
vrijwilligers die gewoon mee willen helpen met ‘van alles en nog wat’.
En vanzelfsprekend hebben wij als bestuur oog voor de veranderende maatschappij waarin, ook binnen
verenigingen, mensen zich steeds meer gedragen, bewust of onbewust, als consumenten.
Toch vinden wij dat een lidmaatschap van onze vereniging ook verplichtingen met zich meebrengt.
Wij zijn geen kinderopvang, geen kinderdagverblijf waar je kinderen heenbrengt en ophaalt.
Ook zijn wij geen horecaonderneming met café/zaal/restaurant/gezellig terras! Het is natuurlijk prettig dat we
met elkaar na trainingen of wedstrijden een drankje of hapje kunnen nuttigen of dat we een feestje bouwen met
elkaar en ontmoetingsplek zijn. Maar dan wel als de basisvoorwaarden van onze vereniging fatsoenlijk ingevuld
zijn.
Wij zijn namelijk een voetbalvereniging die als eerste taak heeft het verzorgen en faciliteren van voetbal voor
iedereen, jong en oud, in een prettige en veilige omgeving. Of we deze primaire taak ook fatsoenlijk kunnen
uitvoeren hangt af van voldoende vrijwilligers die hier samen invulling en organisatie aan willen geven, anders
houdt het snel op.
Leden zijn de vereniging, niet meer niet minder. De inzet en betrokkenheid van leden, jong en oud, actief of
rustend en in ons geval ook de inzet van ouders/verzorgers van jeugdleden, bepalen of onze vereniging ook in de
komende jaren recht van bestaan heeft. Met alleen contributie betalen zijn we er niet.
Het bestuur heeft afgelopen maandag tijdens de bijzondere ALV de noodklok geluid en duidelijk aangegeven dat
de huidige situatie voor een vereniging als s.v. Rood Wit ’62 niet veel langer acceptabel is.
Als s.v. Rood Wit ’62 de vereniging voor jong en oud wil blijven, zal er op zeer korte termijn een aanvulling van het
bestuur met tenminste twee bekwame bestuursleden (secretaris en facilitaire zaken) en een invulling/aanvulling
van diverse commissies moeten komen. Kortom de organisatie zal naar een acceptabel niveau gebracht moeten
worden. Een en ander is overigens perfect omschreven in het beleidsplan 2013-2017 wat de leden in 2013
akkoord hebben verklaart. Papier is geduldig maar leden zullen hier toch ook echt zelf invulling aan moeten
geven.
Wij hebben als bestuur aangegeven dat wij in de huidige situatie niet veel langer verantwoordelijk kunnen zijn
voor het reilen en zeilen, organisatorisch, financieel en voetbaltechnisch van onze vereniging. Er moeten in de
gehele organisatie voldoende vrijwilligers bijkomen.

Leden, maar vanzelfsprekend ook ouders/verzorgers van onze jeugdleden worden daarom dringend opgeroepen
om serieus na te denken of zij op een of andere manier hun bijdrage als bestuurslid, commissielid willen leveren
of op een andere wijze als vrijwilliger, hun steentjes (structureel of incidenteel) willen bijdragen.
Alle huidige bestuursleden hebben aangegeven tot aan de winterstop van dit seizoen zaken te willen blijven
regelen binnen ieders persoonlijke mogelijkheden en taakstelling.
Wij gaan ervan uit dat hetgeen besproken is tijdens de ALV en deze brief jullie als leden ertoe zal bewegen om ons
bestuurlijk- en organisatorisch probleem op te lossen.
Wij vertrouwen erop dat voldoende vrijwilligers zich de komende tijd zullen (aan)melden.
Echter zullen wij ook realistisch moeten zijn en het is daarom ook niet meer dan fair om nu reeds aan te geven
wat ons als bestuur te doen staat als dit niet het geval is.
Als de huidige organisatorische situatie op 4 januari 2018 niet structureel verbeterd is, zullen wij wederom een
bijzondere algemene ledenvergadering bijeen roepen waarin wij jullie zullen vragen ons toestemming te geven
om gesprekken aan te gaan met de gemeente Helmond en andere voetbalverenigingen in het Helmondse.
Deze gesprekken zullen dan als uitgangspunt hebben vergaande samenwerking met andere voetbalverenigingen.
Fusies en/of aansluiting bij plan ‘De Braak’ zijn wat ons betreft dan bespreekbare opties.
Het is aan jullie om daar dan een beslissing in te nemen. Het bestuur zal op basis daarvan, op dat moment, haar
standpunt bepalen.
Hieronder vinden jullie een overzicht van diverse functies die naar onze mening snel ingevuld dienen te worden.
Mocht je interesse hebben of meer informatie willen over de diverse functies of mogelijke tijdsbesteding kun je
altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. De mailadressen en telefoonnummers zijn te vinden op
onze website onder: http://www.roodwit62.nl/rood-wit-62/bestuur/. Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken bij
Rood Wit ’62.
Noodzakelijke minimale aanvulling organisatie s.v. Rood Wit ’62 uiterlijk 4 januari 2018.
Bestuurlijk minimaal:
• Secretaris (lid van DB)
• Bestuurslid Facilitaire zaken (geeft leiding aan commissies kantine en onderhoud
gebouwen/terrein en kleding)
Commissies:
• Waarden & Normen: Nu 2 personen , minimaal 2 personen extra nodig .
• Wedstrijdzaken: Minimaal 2 personen (valt onder bestuurslid voetbalzaken).
• Toernooien senioren: Minimaal 1 persoon (onderdeel van commissie wedstrijdzaken senioren).
• Technische zaken senioren: Er zijn initiatieven (4 personen), taakstelling/afspraken moeten
nog concreet ingevuld worden (valt onder bestuurslid voetbalzaken).
• Commissie kantine organisatie/beheer/controle: Minimaal 2 personen
(valt onder bestuurslid facilitaire zaken).
• Commissie onderhoud gebouwen/terreinen & beheer kleding: Minimaal 1 persoon
(valt onder bestuurslid facilitaire zaken geeft leiding aan terrein en kledingbeheerders).
• Commissie sponsoring: Minimaal 3 personen (valt onder bestuurslid sponsoring).
• Commissie ledenbeheer: Buiten ledenadministrateur en intake, 2 extra personen
(onder secretaris/penningmeester, denk bijvoorbeeld aan contact onderhouden vrijwilligers).
• Commissie activiteiten: Er zijn initiatieven, maar nog niet geheel concreet
(voorzitter van deze commissie onderhoudt contact met DB).
• Commissie communicatie: Website/facebook/nieuwsbrief/emailbeheer: minimaal 2 personen
(valt onder/werkt samen met voorzitter).

Jeugdzaken/commissie en teambegeleiding (leiding/trainingen)
• Jeugd coördinatoren: minimaal 2 (onderbouw en bovenbouw).
• Verder een structureel tekort aan begeleiding/trainers diverse jeugdteams.
Er zijn hiervoor nog vrijwilligers (leden/ouders/verzorgers jeugdleden) nodig om iedereen
te kunnen laten voetballen.

