Notulen Algemene Jaarvergadering D.S.C. d.d. Woensdag 13 november 2013
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Paul de Groot, André Peters,
Biljart: Jan Berends (erelid)
Handbal: André Peters
Tafeltennis: Harry Tielbeke
Volleybal: Marcel Willems
Nordic Sports: Hans Koers
Jeu de Boules: Rien Blauw
Gymnastiek: Ronnie Boomkamp
Afwezig met kennisgeving: Henneke Broersma-Bloemsma (Gymnastiek, lid van verdienste),
Marijke Martens (gymnastiek, lid van verdienste), Henny Maalsté-Regterschot (handbal, lid
van verdienste), Jelle van der Valle (Voetbal), Ria Kortenhorst (Midwinterloop), Heer
Kerkdijk (Gymnastiek, erelid), Gijs Voortman (Jeu de Boules). Bert Bomhof (Handbal); Jans
Hidding (DB); Marian Kappenburg van Wijhe; Rob Spliethof (Voetbal).

1. Opening/Mededelingen: Welkom. Paul opent de vergadering. Er zijn niet genoeg
leden (12, buiten de bestuursleden) aanwezig om met de ALV te kunnen beginnen. De
vergadering wordt direct gesloten. Met toestemming van de aanwezigen wordt de 2e
ALV geopend. De bestuursleden van de afdelingen stellen zich voor.
2. Notulen 14 november 2012:
De notulen worden doorgenomen door Paul, en akkoord bevonden. Jans wordt
bedankt voor inbreng verslagen en notulen.
3. Ingekomen en verzonden stukken:
Geen ingezonden stukken.
4. Jaarverslag secretaris:
- Doelstelling Clubhuiscommissie (verlies op inkomsten van clubhuis ombuigen in
winst) is gelukt. Er is een winst te noteren en er wordt een reserve opgebouwd.
- De midwinterloop was succesvol.
- Het doel van de Club van 100 doel is om inkomsten ter ondersteuning van de
afdelingen te genereren d.m.v. het organiseren van diverse activiteiten.
Afdelingen:
- De afdeling Gymnastiek zoekt een voorzitter.
- Omni zoekt een penningmeester
Geen opmerkingen over het jaarverslag.
5. Huishoudelijk reglement:
Vastgelegd in basis statuten en staat op de website. Afdelingen zelf hanteren eventuele
aanvullende huisregels.
6. Jaarrekening club jaar 2012-2013:
Resultaten DB: De inkomsten zijn minder dan begroot, oorzaak grotendeels rente
inkomsten en verbouwing clubgebouw waardoor minder op de rekening. Het aantal
deelnemer aan de Midwinterloop loopt terug evenals het aantal donateurs.
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Uitgaven DB: Representatiekosten vormen het belangrijkste deel van de uitgaven
mede door de nieuwjaarsreceptie met (te) hoge kosten. Daarnaast rekening Opleiding
AED en onverwachte kosten o.g.v. Web en advertentie kosten. Zaal informeert naar de
kosten van de nieuwjaarsreceptie en de noodzaak hiervan. De kosten van de receptie
zijn voor het DB, maar er is een mooie omzet gerealiseerd voor de clubhuiscommissie.
Begroting lopende jaar: Meer inkomsten genereren middels 1 euro per lid van iedere
afdeling te vragen. Uitgangspunt is 1200 leden.
Uitgaven: Kosten besparen, overleg over bv de nieuwjaarsreceptie en de
kosten/opbrengstenverdeling. Doel moet zijn het negatieve saldo te minimaliseren en
zo nodig omzetten in winst.
Uitleg over hoge kosten Midwinterloop wordt gegeven. Dicky Bos vraagt waarom
alleen bij de afdeling biljart de leden van verdienste geen contributie hoeven te
betalen. Uitgezocht wordt of deze gratis contributie voor meerdere afdelingen geldt of
zou gelden. Besluit is genomen deze regeling op termijn af te schaffen.
Resultaten clubhuis: Er is een positief resultaat van bijna €5500,-- De begroting van
het clubhuis wordt doorgenomen door Andre en toegelicht door Harry Tielbeke. De
begroting wordt niet aangepast, toelichting opnemen in verslag.
De inkomsten worden geschat op € 85000.--, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een
positief resultaat van € 1000.—De resultaten van de afdelingen worden doorgenomen.
7. Verslag kascommissie:
Door 2 leden van badminton doorgenomen en er zijn geen onregelmatigheden
gevonden. Advies tot decharge van penningmeester Omni.
8. Begrotingen 2013-2014:
Het lijkt erop dat de afdelingen het moeilijker krijgen. 3 afdelingen budgetteren
positief, de rest van de afdelingen negatief.
9. Decharge penningmeester:
Decharge penningmeester? Vergadering gaat akkoord.
10. Verkiezing nieuwe leden bestuur:
Jans is aftredend en wordt onder applaus herkozen als secretaris.
11. Sportcomplex:
- Tennis komt op het bestaande veld 2, het nieuwe veld achter het huidige
kunstgrasveld en het huidige hoofdveld wordt nieuw kunstgras.
- De buurt werkt niet mee en verwacht veel hinder. Het bestuur praat veel met de
buurt i.s.m. Schapekolk TC.
- Momenteel loopt het verzoek tot wijziging bestemmingsplan bij de provincie met
steun van de gemeente. Hoop is deze zomer te starten. Bezwaren vertragen het
proces.
- Er zijn plannen ingediend o.g.v. Invulling terrein, verlichting, parkeren e.d. Op
termijn evt. een gezamenlijk clubgebouw. Er is geen mogelijkheid tot het bouwen
van een sporthal.
12. Benoeming kascontrolecommissie:
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-

Momenteel niet bekend welke vrijwilligers dat worden, volgt tijdens
bestuursvergadering.

13. Arbitragecommissie:
Huidige arbitragecommissie blijft gehandhaafd.
14. Decharge Bestuur:

Decharge algemeen bestuur: Vergadering gaat akkoord.
15. Rondvraag:

Geen vragen.
16. Sluiting:

Om 20.45 uur sluit Paul de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een drankje.
We kijken terug op een geslaagd seizoen 2012-2013.
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