Notulen Algemene Jaarvergadering D.S.C. d.d. Woensdag 11 november 2015
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Paul de Groot, Arthur Janse, Jans Hidding
Badminton: Evelien Scholten
Biljart: Jan Berends (erelid)
Gymnastiek: Marloes Nieuwenhuis
Handbal: Dicky Bos
Jeu de Boules: Rien Blauw
Nordic Sports: Menno Faber
Tafeltennis: Henk Garst
Voetbal: Rob Spliethof
Volleybal: Niek De Hoog
Afwezig met kennisgeving: Marijke Martens (LvV); H.L.Kerkdijk (erelid); Henneke
Broersma-Bloemsma (LvV),
1. Opening/Mededelingen: Welkom. Paul opent de vergadering. Er zijn niet genoeg
leden (22, inclusief 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 12 november 2014:
De notulen worden doorgenomen door Paul en akkoord bevonden.
3. Ingekomen en verzonden stukken:
Geen ingezonden stukken.
4. Jaarverslag secretaris:
Secretaris neemt het jaarverslag door.
Heintje, het afgelopen jaar heeft de 37e midwinterloop plaatsgevonden, niet de 36e.
5. Jaarrekening club jaar 2014-2015:
- De ledentallen en inkomsten (verlies/winst) zijn stabiel.
- Het Clubhuis valt in de presentatie buiten de cijfers, de balans zal niet in deze
vergadering besproken worden.
Er zijn nog een aantal onduidelijkheden betreffende de cijfers, het bedrag dat eind
2014 op de rekening stond sluit niet aan bij wat de afdelingen hebben, waardoor de
balans niet voorgelegd kan worden. Dit heeft te maken met het boekhoudsysteem in
het verleden.
- Een aantal afdelingen had het afgelopen jaar een bedrag gereserveerd voor aankoop
materiaal, wat echter niet gebruikt is, dit zal naar volgend jaar doorgeschoven worden.
- Totaal is er een flinke plus, we zijn een gezonde vereniging.
6. Verslag kascommissie:
Het verslag is doorgenomen door Dirk Lansink. Behoudens de balans is alles
goedgekeurd.
Gijs geeft aan dat vorig jaar de balans ook al niet op orde was. Arthur en Paul geven
aan dat er ten opzichte van vorig jaar hele stappen gezet zijn, echter dat de laatste
zaken nog recht getrokken moeten worden.
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Er is bekend hoe hoog het vermogen is, echter de onderlinge verdeling is onduidelijk.
Volgend jaar zal het zeker voor elkaar zijn.
De cijfers van het clubhuis zijn nog niet door de kascommissie goedgekeurd, alhoewel
de cijfers bekend waren, zijn deze nog niet gecontroleerd binnen de
clubhuiscommissie.
De keuze wordt voorgelegd de cijfers van de OMNI uitgezonderd de balans goed te
keuren. Er wordt verzocht een nieuwe ALV uit te schrijven waarin dit het enige punt
op de vergadering zal zijn.
7. Begrotingen 2015-2016:
Arthur Janse geeft uitleg over het overzicht voor het komend jaar:
De samenstelling van alle individuele begrotingen welke zijn goedgekeurd door de
afdelingen wordt door ieder akkoord bevonden
Er wordt nog geen decharge verleend voor de begroting en er zal een nieuwe ALV
worden uitgeschreven.
8. Decharge penningmeester:
Zie punt 7
9. Verkiezing nieuwe leden bestuur:
- Arthur is sinds een jaar ad interim Penningmeester. Hij wil graag doorgaan.
Iedereen gaat akkoord onder applaus.
- Arthur is zelf geen lid van DSC, zijn kids echter wel.
- Een ieder wordt verzocht om uit te kijken naar nieuwe voorzitters voor de
afdelingen Volleybal en Handbal. De Handbal is op dit moment zonder voorzitter,
Niek maakt het huidige seizoen nog af.
10. Sportcomplex:
Het afgelopen jaar heeft het college de wijziging van het bestemmingsplan
goedgekeurd (aanpassing huidige lichtmasten / aanleg tennispark / uitbreiding met
nieuw natuurgrasveld / bouwvlak voor nieuw clubhuis).
Als reactie hierop hebben diverse omwonenden bezwaar ingediend en is er een
voorlopige voorziening aangevraagd om te zorgen dat nog niet met de
werkzaamheden begonnen kon worden.
Paul en Harry zijn naar de Raad van State geweest, echter bij aankomst bleek de
voorlopige voorziening te zijn ingetrokken zonder dat DSC hier van op de hoogte
was gebracht. De zaak is vervolgens wel pro forma behandeld voor het geval de
voorlopige voorziening toch weer ingediend zou worden. De bezwaren liggen er
overigens nog steeds.
De behandeling zal waarschijnlijk ergens in februari plaatsvinden waarna de Raad
van State in maart of april een uitspraak zal doen. Dit zal echter ruim op tijd zijn
om het leggen van het kunstgrasveld op veld 1 de komende zomer te realiseren.
Aansluitend kan met de aanleg van het nieuwe veld en de tennisbanen worden
begonnen. Valt het besluit echter verkeerd dan is alles van tafel. Dan zal DSC wel
overigens wel proberen het kunstgrasveld te krijgen, er is echter nog steeds goede
hoop in de zomer kunnen beginnen met het hele plan.
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Harry (T) geeft een toelichting over de kosten voor DSC.
Een deel van de voorbereidingskosten komen voor rekening van DSC. Het betreft
kosten voor diverse onderzoeken (licht, geluid, natuur, eventuele planschade voor
omwonenden). Afspraak met Tennis: 50% Tennis/ 50% DSC.
Op dit moment is door DSC ruim € 4.000 betaald en is een rekening ontvangen
van ca. € 2.500 voor aanvullende geluidsonderzoeken (door de gemeente nodig
geacht i.v.m de procedure bij de RvS).
Daarnaast zal DSC voor 25% bijdragen in de kosten voor wijziging van het
bestemmingsplan door de gemeente. Aandeel DSC hierin: ca. € 3.500.
Totale voorbereidingskosten t.l.v. DSC bedraagt dus ruim € 10.000.
Indien het plan niet doorgaat zal nader overleg moeten plaatsvinden over de
gemaakte kosten.
Indien het plan wel doorgaat zijn de uitvoeringskosten t.l.v. DSC nu geraamd op
totaal ca. € 55.000, excl. btw. Deze kosten betreffen o.a. uitbreiding
parkeervoorziening met ca. 40 pp (aandeel DSC: 50% = € 20.000), aanpassing
lichtinstallatie huidige kunstgrasveld (€ 10.000), aanpassingen hekwerken,
fietsenstalling, bestratingen, groenvoorzieningen, leidingen (€ 10.000), max.
aandeel DSC in panschade (€ 10.000), diversen (€ 5.000).
Alle bedragen zijn excl.btw. Als afgesproken komen de kosten voor rekening van
de afdeling Voetbal. (bij doorgaan van het plan: vanaf medio 2016 en in 2017).
Heintje: Hoe staat tennis hierin? Tennis is nog steeds even actief echter ze kampen
wel met een teruglopend ledental. Het is overigens nog steeds een financieel
gezonde vereniging. Verwacht wordt dat het ledental weer zal stijgen als het plan
doorgaat. Er zal echter wel snel een beluit genomen moeten worden want er wordt
ook gesproken over een alternatief plan bij de tennisvereniging.
Harry (T): Er is met de gemeente over de staat van het huidige kustgrasveld
gesproken. Deze is over twee jaar afgeschreven. DSC heeft voorgesteld om dit,
gelijk met de uitvoering van het plan, nu te vernieuwen. De gemeente is hier wel
warm voor; eventuele kosten vervroegde afschrijving bespreekbaar.
De kosten voor de nieuwe kunstgrasmat zijn sowieso voor de gemeente.
Heintje: Namens Handbal: Het handbal veld is in slechte staat. Er is gesproken
over een kunstgrasveld, te combineren met de voetbal. Paul: Hier is over
nagedacht en er zijn prijzen opgevraagd en als er al wat gebeurd bij de handbal zal
zeker gekeken worden wat gecombineerd kan worden.
11. Visie document OMNI:

Paul geeft toelichting. We kijken normaal tijdens de ALV een jaar voor en
achteruit. Er komen echter meer zaken op ons af zoals b.v. de samenwerking met
de tennisvereniging, het pand dat aan vervanging toe is, vergrijzing en ledentallen
welke wat terug lopen.
De drie speerpunten waar het DB zich nadrukkelijker mee bezig wil gaan houden
zijn een financieel stabiele vereniging, een goede accommodatie waarbij ook het
Kultuurhuus meegenomen wordt en tot slot hoe te zorgen voor voldoende en goed
bestuur. Het DB wil wat verder vooruit kijken. Hoe houden we voldoende leden
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voor de toekomst. Alle voorgaande zaken komen in het visiedocument te staan.
Het zal de site geplaatst worden zodra het gereed is.
12. Benoeming kascontrolecommissie:

Afgelopen seizoen, Dirk Lansink. Gezien de problematiek met de cijfers is besloten
een deskundige de controle uit te laten voeren. Voor het komend seizoen komt er
sowieso iemand van de voetbal bij, het DB zal zorgen dat er hiernaast nog twee
personen aangewezen zullen worden.
13. 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.
14. Decharge Bestuur:

Decharge algemeen bestuur: Vergadering gaat akkoord. (behoudens de winst verlies).
15. Rondvraag:

Paul: Zaken als vertrouwenspersoon, verklaring goed gedrag hebben de volle aandacht
van DSC en hier zijn twee personen mee bezig. Harry N: wat gaan ze concreet doen, Paul
geeft aan dat dit nog niet precies bekend is. Er zullen gesprekken gevoerd gegaan worden
met andere verenigingen en instanties.
Marloes: We hebben nog geen vertrouwenspersonen maar twee personen die het beleid
vorm gaan geven.
-

Geen verdere vragen voor de rondvraag, komt een tweede uitnodiging.

16. Sluiting:

Om 21.00 uur sluit Paul de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een drankje.
We kijken terug op een geslaagd seizoen 2014-2015.
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