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Verslag Raad van Toezicht 
 

 

Rol RvT: 

De Raad van Toezicht houdt op afstand zicht op:  

• het goed functioneren van het bestuur en  

• naleving van de statuten en reglementen, ALV-besluiten (waaronder het Fusieplan) en 

bestuursbesluiten  

door onder andere de volgende bevoegdheden: 

• opvragen van agenda en notulen van bestuursvergaderingen en andere stukken,  

• het bestuur en bestuurders om informatie vragen en vragen stellen, 

• het bestuur en een bestuurder desgevraagd adviseren 

 

De RvT bestaat uit drie personen door de ALV benoemd, een neutrale voorzitter, een persoon van het 

voormalige MSV’19 en een persoon van het voormalige v.v.Montfoort. 

 

Jan Willem van Ede (voorzitter) en Joke van Zon zijn in mei 2020 gestopt met hun functie. Zij worden 

bedankt voor hun inzet. 

 

Jacco van Lint blijft RvT-lid zijdens voormalig MSV’19. Inmiddels is Boris van Seeters bereid gevonden 

de rol zijdens voormalig v.v.Montfoort in te vullen. Waarschijnlijk zal voor de ALV ook een neutrale 

voorzitter kunnen worden voorgesteld.  

 

In  maart-juli 2020 is veel aandacht gegaan over de vraag in hoeverre spelers van buiten de vereniging 

welkom zijn. Dat raakt het Fusieplan en de Statuten. Hierover is ook de nodige discussie ontstaan. 

Eerder is dat ook kenbaar gemaakt door het bestuur in een nieuwsbrief aan de leden. Tijdens de ALV 

van 23-11-2020 zal er door het bestuur een Aannamebeleid worden voorgelegd aan de leden. 

 

De verbouwing van kantine-noord is nog niet gestart. Dat heeft veel vertraging opgelopen door o.a. 

overleg over de wijze van uitvoering, vergunningsmogelijkheden, de financiering en werving van 

gelden, en de vernieuwing van de kunstgrasvelden. De corona-pandemie heeft in maart 2020 voor 

extra vertraging gezorgd, de financierings-campagne kwam daardoor niet goed van de grond, en 

andere wervingsacties konden niet worden uitgevoerd. De vernieuwing van de kunstgrasvelden lijkt nu 

wel in het lopende seizoen te gaan uitgevoerd worden.  

 

De RvT verwacht dat de voorbereiding voor verbouwing van de kantine-noord prioriteit-1 wordt voor 

de komende maanden, zodat de verbouwing  alsnog gerealiseerd zal gaan worden binnen afzienbare 

tijd. 

 

De RvT heeft een paar keer mee-vergaderd met het bestuur. En duidelijk is dat de bestuursleden veel 

inspanningen hebben geleverd om de vereniging, ook ondanks  de corona-beperkingen, goed 

draaiende te houden. 


