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Notulen Algemene Jaarvergadering D.S.C. d.d. Woensdag 12 november 2014 

 

Aanwezig: 

Dagelijks Bestuur: Paul de Groot, André Peters, Jans Hidding  

Biljart: Jan Berends (erelid)  

Handbal: Bert Bomhof 

Tafeltennis: Henk Garst 

Volleybal: Niek De Hoog 

Nordic Sports: Hans Koers 

Jeu de Boules: Rien Blauw 

Gymnastiek: Marloes Nieuwenhuis 

Badminton: Jans Hidding 

 

Afwezig met kennisgeving: Henny Maalsté-Regterschot (Handbal, LvV), Herman Denekamp 

(Voetbal–Biljart-LvV); Henk de Winter (Voetbal –Biljart); Gerrit Nijenhuis (Voetbal–Biljart-

LvV); Marijke Martens (LvV); D. Ellenbroek (LvV); H.L.Kerkdijk (erelid); Jelle v.d. Valle 

(LvV); Henneke Broersma-Bloemsma (LvV),  

 

 

1. Opening/Mededelingen: Welkom. Paul opent de vergadering. Er zijn niet genoeg 

leden (11, 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. 

 

2. Notulen 13 november 2013:   

De notulen worden doorgenomen door Paul en akkoord bevonden. Paul wordt bedankt 

voor inbreng verslagen en notulen. 

  

3. Ingekomen en verzonden stukken:  
Geen ingezonden stukken. 

 

4. Jaarverslag secretaris: 
Secretaris neemt het jaarverslag door. Geen opmerkingen over het jaarverslag. 

 

5. Jaarrekening club jaar 2013-2014:  
Jan Willem (Badminton) geeft aan dat er veel klachten zijn over het milieu bij het Hof 

van Salland. Ook de andere afdelingen vinden e.e.a. onder de maat. De afdelingen 

zullen de koppen bij elkaar steken om samen tot een plan van aanpak te komen. Paul 

geeft aan dat het Hof een commissie met de gebruikers wil vormen. Secretaris zal een 

mail rondsturen naar de gebruikers van DSC om een afspraak te maken voor overleg. 

Op de volgende HB vergadering zal dit onderwerp ook besproken worden.  

 

Ruud Odijk: Bij de vergadering over het nieuwe Kulturhus was de OMNI niet 

vertegenwoordigd. Paul: Als er bestuurders van het HB aanwezig zijn, hoeft niet perse 

het DB vertegenwoordigd te zijn. Dit onderwerp is besproken tijdens de HB 

vergadering. 

 

André: Voor de ALV zorgen dat de afdelingen hun eigen begroting hebben ingediend 

en hebben goedgekeurd. 
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6. Verslag kascommissie:  
Het verslag is doorgenomen door Hans Koers (Nordic Sports), Jan Linker 

(Badminton) en Trudie Garst (Tafeltennis). 

 

7. Begrotingen 2014-2015:  
André Peters geeft uitleg over het overzicht van het overzicht jaar: 

 

Er waren iets meer opbrengsten dan verwacht, deels door de nieuwe actie van de Rabo 

“Hart van Salland”, deze was niet begroot. De inkomsten van de midwinterloop vielen 

weg, dit bedrag was nagenoeg gelijk aan de extra inkomsten van “Hart van Salland”. 

Door de nieuwe opzet van de nieuwjaarsreceptie zijn deze uitgaven verlaagd, het 

clubhuis neemt een deel van de kosten voor zijn rekening. Het eindresultaat is positief. 

 

Begroting nieuwe seizoen: De Midwinterloop zal dit seizoen weer gewoon doorgaan. 

“Hart van Salland” is niet meegenomen omdat nog niet duidelijk is hoe de gelden 

verdeeld gaan worden. Als alles naar verwachting verloopt houden we aan het eind 

van het komend seizoen weer een positief resultaat over. 

 

Resultaat afdelingen: Deze wisselen van een klein verlies tot winst. De Gymnastiek 

zal voorafgaand aan contributieverhoging het saldo verlagen. Alle afdelingen hadden 

een klein positief resultaat ondanks de economische situatie. 

Afdeling Jeu de Boules wil een grote investering doen, namelijk een overkapping 

realiseren. Dit is meegenomen in de begroting en het geld is hiervoor in kas. Het is 

nog niet 100% zeker of het dit komend seizoen al doorgang zal vinden.  

 

De OMNI zit nog steeds op een positief resultaat. 

 

Clubhuis: De Clubhuis Commissie is heel ijverig geweest en na jaren negatief te 

hebben gestaan staan ze nu 6500 euro in de plus.  

 

Vraag: Is er een balans van de OMNI: deze is nog niet goedgekeurd maar kan 

toegestuurd worden als er vraag naar is. 

Harry: Kunnen de resultaten van het clubhuis de volgende maal ook op het 

verzamelblad? André: Dit moet kunnen.  

 

8. Decharge penningmeester: 
Decharge penningmeester. Vergadering gaat akkoord. 

 

9. Verkiezing nieuwe leden bestuur: 
André is aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester. Er is een nieuwe kandidaat 

waar we nog verder mee in gesprek gaan. André wordt bedankt voor de vele jaren 

Handbal voorzitterschap en penningmeesterschap van de OMNI. 

  

10. Sportcomplex: 

- Paul: Er valt niet veel nieuws te melden, alle stukken zijn ingediend en alle 

procedures lopen.  

- Er zal een bezwaar en beroepsprocedure komen. Qua voorbereiding zal de 

complexcommissie zich buigen over zaken als de inrichting, veld, verlichting, 

parkeerplaats, etc. Er is regelmatig contact met het bestuur van de tennis. Het zijn 

gescheiden projecten maar in de bestemmingsplan procedure gaan we gelijk op. Er 
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zijn weinig kosten voor DSC. De Tennis zal zelf de kosten moeten dragen. 

Hopelijk kunnen we het komend jaar een positief besluit ontvangen. Het zit alleen 

nog vast op de procedures.  

- Via de links naar de website van de OMNI en van de Voetbal of de gemeente 

kunnen alle plannen en tekeningen worden ingezien. 

 

11. Benoeming kascontrolecommissie:  
Afgelopen seizoen, Nordic Sport, Badminton en Tafeltennis. Volgend jaar komt er 

iemand van de voetbal bij. 
 

12. Arbitragecommissie:  
Huidige arbitragecommissie blijft gehandhaafd.  

De arbitragecommissie bestaat uit: 

Mevrouw D. Ellenbroek-Grievink, de heer W. Heppenhuis en Mevrouw H. Egberts.  

Vervangende leden zijn: De heer G.H. Nijenhuis, De heer R Vlastra en De heer P. de 

Groot 

November 2011 

 

13. Decharge Bestuur: 

Decharge algemeen bestuur: Vergadering gaat akkoord. 
 

14. Rondvraag: 

- Jan: Hoe gaat het met de contributie inning: Gerda is gestopt. André: het is bijna 

rond en wordt over een week bekend en doorgegeven aan de afdelingen waar het 

voor van toepassing is. 
 

15. Sluiting:  

Om 20.45 uur sluit Paul de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een drankje. 

We kijken terug op een geslaagd seizoen 2013-2014. 
 


