
Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 
 
Afgelopen vrijdag 2 november is de Algemene Ledenvergadering 2018 gehouden. Tijdens de 
vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen seizoen, zijn de 
jubilarissen in het zonnetje gezet en is het beleidsplan gepresenteerd. 
 
De voorzitter opende de vergadering met een terugblik op het afgelopen seizoen. We zijn als 
vereniging weer gegroeid. Dit is terug te zien in het aantal leden, het aantal vrijwilligers en de 
accommodatie. Met behulp van sponsoren en vrijwilligers is de Jeugd Arena gerealiseerd. We zijn als 
vereniging erg trots dat we ons sportpark hebben weten te verrijken met de Jeugd Arena! Ondanks 
de degradatie van het eerste elftal kijken we als vereniging terug op een sportief prima seizoen. De 
tweede en derde selectie hebben goed gepresteerd en in de jeugd zijn diverse kampioenen 
gehuldigd. 
 
Jaarstukken 2017-2018 
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en het jaarverslag van het afgelopen seizoen 
zijn ongewijzigd vastgesteld door de vergdadering. Ook heeft de vergadering ingestemd met het 
financiële verslag. Dit na een toelichting van de penningmeester en adequate beantwoording van 
enkele vragen. De penningmeester heeft onder applaus decharge verleend gekregen van de 
kascommissie. 
 
Begroting 2018-2019 
De vergadering is akkoord gegaan met de begroting voor het seizoen 2018-2019. Daarnaast is de 
vergadering akkoord gegaan met een verhoging van de contributie van €1,- per maand per lid en van 
enkele prijsstijgingen in de kantine. Zo gaan een flesje bier en fris € 1,80 kosten, een krat bier € 42,- 
en patat €2,20. Ook gaat de vergadering akkoord met een donatie aan Raptim Gambia van €250,-. 
 
Prestatiebeker 
Gerard Bosman heeft dit jaar de prestatiebeker overhandigd gekregen. Zijn tomeloze inzet bij de 
VUT-ploeg en vooral als trainer van de kabouters heeft de winnaar van vorig jaar doen besluiten om 
Gerard de prestatiebeker te overhandigen. Gerard gaf aan blij verrast te zijn. Hij is van plan om nog 
vele jaren op verschillende vlakken actief te zijn bij de vereniging. 
 
 

 
 



Onderscheidingen 
De Algemene Ledenvergadering staat traditiegetrouw in het teken onderscheidingen. Er zijn dit jaar 
zeven leden 50 jaar lid van Raptim: Alidus Beukeveld, Cor Blaauwgeers, Gerard Bosch, Herman Bosch, 
Henk Guttink, Theo Linneman en Lucas Ramaker. Zij hebben uit handen van de voorzitter een gouden 
Raptim speld en een bos bloemen gekregen. 
 
 

 
 
Ook zijn er verschillende leden die 25 jaar lid zijn. Het gaat om: Paul Assen, Jan Jaap Boxtart, Jeroen 
Meijerink, Robert Mulder, Nick Nannen, Peter Plas, Freddy Prins, Sander Rolink en JHAW 
Blaauwgeers. 
 
 

 
 
Naast de jubilarissen wordt Johan Wenker in het zonnetje gezet. Johan heeft zijn 50 jarig jubileum als 
leider gevierd. Hij krijgt van de voorzitter een bos bloemen overhandigd. 
 



 
 
 
Dan vraagt de voorzitter aandacht voor een lid dat ruim 45 jaar actief is geweest als vrijwilliger in 
diverse functies. Hij is begonnen als trainer/coach van de jeugd en is daarna een langdurige periode 
actief geweest in het jeugdbestuur en jeugd commissies. Het gaat om Ben Ambergen. De vergadering 
heeft besloten om Ben te benoemen als Lid van Verdienste. 
 
 

 
 
 
 
Bestuursverkiezing 
Er waren vijf bestuursleden aftredend dit jaar. De vergadering heeft besloten om Cor Visser, Marc 
Ekkelenkamp, René Horsman en Frank Schepers te herbenoemen en Arjen Jansen te benoemen als 
vervanger van Willy Linneman.  
 
Willy Linneman stopt na 25 jaar als bestuurslid bij Raptim. De voorzitter vraagt hier extra aandacht 
voor. Willy zit sinds 1993 in het bestuur. Eerst als secretaris en daarna als bestuurslid KBC. Daarvoor 
is Willy actief geweest als leider van het tweede en als secretaris van de jeugd. Willy is nog steeds erg 
actief voor de KBC. Onder luidt applaus besluit de vergadering Willy te benoemen als erelid bij 
Raptim! 
 



 

 
 
 
Beleidsplan 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een nieuw beleidsplan voor de vereniging opgesteld. Het 
beleidsplan is opgesteld op basis van de informatie die het bestuur heeft gehaald uit diverse 
gesprekken met een brede vertegenwoordiging van de leden. In het beleidsplan doet het bestuur 
richtinggevende uitspraken over verschillende actuele thema’s. 
 
De voorzitter heeft tijdens de vergadering een toelichting gegeven op de inhoud van het plan. Het 
beleidsplan is al bijlage op de site te lezen.  
 
Rondvraag en afsluiting 
Na een rondvraag, waarin de aanwezige leden de mogelijkheid hebben aangegrepen om diverse 
vragen te stellen, sluit de voorzitter de vergadering. Onder genot van een borrel is nog gezellig 
nagepraat over de vergadering. 


