
Van de bestuurstafel 
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn een aantal belangrijke punten naar voren 
gekomen waaronder de bouw van twee nieuwe kleedkamers. Hieronder geven wij kort 
weer de belangrijkste punten uit de ledenvergadering. 
 
Kleedkamers 
Vanuit het bestuur zijn twee voorstellen gedaan voor de aanbouw van twee nieuwe 
kleedkamers, één aan de bestaande bouw van de kleedkamers en één variant waarbij er 
tegenover kleedkamer 1 t/m 4 vier, twee nieuwe kleedkamers bijkomen met 
opbergruimte en ruimte voor de scheidsrechters. Tijdens de vergadering is een extra 
variant bedacht die in kosten wat goedkoper uit zou moeten kunnen komen. Na een 
algemene stemming is besloten om te kiezen voor de variant aan de bestaande twee 
kleedkamers.  
Op dit moment wordt het financieringsplan verder uitgewerkt. De Club van Honderd 
heeft een bijdrage toegezegd van 20.000,- euro. Maar we hebben meer geld nodig. Wij 
zijn op zoek naar mensen die de komende maanden in de financiële commissie willen 
plaatsnemen om het benodigde geld binnen te halen.  
Heb je goede ideeën of wil je graag meehelpen meld je dan bij Benjamin Rutjens.  
De bouw van het terras is even stil gelegd omdat dit samenkomt met de bouw van de 
twee nieuwe kleedkamers. Dit plan zal ook verder worden uitgewerkt nu er een besluit 
is genomen over de verbouwing. Voor meer vragen kun je terecht bij Ton Bohmer.  
 
Verwarming kantine 
Meerdere leden ervaren de warmte in de kantine op sommige momenten als veel te 
hoog. Aangezien er toch wat onduidelijkheid is over de warmte en de energie 
toelevering zetten we nog even uiteen waar de problemen liggen. 
Dit seizoen is de temperatuur teruggedraaid van 80% naar 65% en dit is al op momenten 
te merken. Helaas is het systeem sterk verouderd, dat betekent dat als in de ochtend 
het koud blijkt te zijn het systeem aanslaat. Als het in de middag dan warm buiten is dan 
is het systeem niet te koelen. Dit heeft te maken met de hoeveelheid water in de 
leidingen en radiatoren. Dus als de zon er dan ‘s middags opstaat dan is de kantine 
inderdaad veel te warm. Er wordt echter niet langer energie aangevoerd dus het kost 
Rohda geen geld aan energie, de leidingen en radiatoren blijven simpelweg lang warm 
waardoor de temperatuur hoog blijft. Hier is helaas niets aan te veranderen zonder dat 
dit hoge investeringen met zich meebrengt. De terreincommissie blijft alert op de 
regulering van de temperatuur. 
 
Contributie achterstanden 
De ledenvergadering heeft aangegeven teleurgesteld te zijn dat er behoorlijk wat leden 
zijn die hun contributie van de afgelopen seizoenen nog niet hebben betaald. Hierdoor 
loopt de vereniging behoorlijk wat geld mis. De afgelopen jaren is een flinke inhaalslag 
gemaakt, maar is nog niet voldoende op orde. Het bestuur heeft acties uitgezet  om de 
achterstanden in te trekken en om toekomstige achterstanden te voorkomen. Dat 
betekent dat er strengere regels gaan komen m.b.t. achterstanden.  Een uitgebreid 
verslag van de ALV kan worden opgevraagd bij de secretaris Cindy Lourens. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=verwarming+cartoon&source=images&cd=&cad=rja&docid=ydrdN7uMQhbsdM&tbnid=h-_ZTLL-anqHJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcolumns.skynetblogs.be%2Ftag%2Fverwarming&ei=fdH7ULLpNIHY0QW-pIDADA&bvm=bv.41248874,d.d2k&psig=AFQjCNGF-d3mZn8Ex8f8sLQXZCy-qdevcg&ust=1358766846234675
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=achterstanden+betalingen&source=images&cd=&cad=rja&docid=eUdeh8bT5aEFsM&tbnid=dxM5GNXOJPW-MM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nederlandvve.nl%2Fdocumentatie%2Fincasseren-achterstallige-vve-bijdragen%2F&ei=7dH7UM_nJLLI0AW5g4DwDA&bvm=bv.41248874,d.d2k&psig=AFQjCNECCcx2Mt_KTUdKoEohu9Q5LgdRTw&ust=1358766958321487
mailto:benjaminrutjens@hotmail.com
mailto:tonbohmer@gmail.com
mailto:cindylourens123@hotmail.com


Boetes gele/ rode kaarten 
Onze penningmeester is al ruim één jaar gestopt vanwege tijdgebrek. Hij doet ad interim 
zoveel mogelijk, maar niets alles lukt. Ook de inning van de boetes van gele/rode 
kaarten is er niet van gekomen. Gelukkig is Bianca Hart bereid deze inning op zich te 
nemen. Vanaf januari zullen alle boetes van dit seizoen worden geïnd. Dit gebeurt zoveel 
mogelijk via automatische incasso. De boetes die opgelegd worden aan een team zullen 
bij de aanvoerder of leider van het team worden geïnd. Hij/zij moet ervoor zorgen dat 
de boete eerlijk verdeeld wordt binnen het team.  
 
Vacatures 
Het blijkt lastig vrijwilligers te vinden voor de vereniging. Op dit moment is de vereniging 
naarstig op zoek naar een penningmeester en een scheidsrechter coördinator. Ook 
hebben we nog scheidsrechters nodig, een vrijwilligers coördinator, barmensen voor de 
zaterdagen, mensen voor de commissiekamerdienst en de terreincommissie en mensen 
voor de schoonmaak. Voor een uitgebreide vacature overzicht kijk op de website. 
 
Vragen of suggesties? 
Wil je reageren op een bericht of heb je vragen? Laat het ons weten. Dat kan bij Rohda 
zelf of via info@rohda76.nl. Kijk voor onze contactgegevens op www.rohda76.nl bij 
‘Club’ en dan ‘Bestuur en commissies’.  
 
Sportieve groet namens het bestuur,  
 
 
Arjan Griffioen 
Voorzitter 
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