Notulen Algemene Jaarvergadering D.S.C. d.d. Woensdag 9 november 2016
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Paul de Groot, Arthur Janse, Jans Hidding
Badminton: Jan Willem Wesselink
Biljart: Jan Berends (erelid)
Gymnastiek: Marloes Nieuwenhuis
Handbal: Bert Middeldorp
Jeu de Boules: Heintje Egberts
Nordic Sports: Hans Koers
Tafeltennis: Henk Garst
Voetbal: Rob Spliethof
Volleybal: Marjolein Orie
1. Opening/Mededelingen: Welkom. Paul opent de vergadering. Er zijn niet genoeg
leden (20, 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 11 november 2015:
De notulen worden doorgenomen door Paul en akkoord bevonden.
3. Ingekomen en verzonden stukken:
Geen ingezonden stukken.
Er hebben 4 leden afgezegd.
4. Jaarverslag secretaris:
Secretaris neemt het jaarverslag door.
Initiatief Gymnastiek voor nieuwe groep voor de jeugd gaat toch niet door.
5. Jaarrekening club jaar 2015-2016:
Arthur geeft een presentatie van de cijfers.
Er is een plus van 6000 euro, verdeeld over alle afdelingen. Het ledental is het
afgelopen jaar met 26 leden afgenomen. Op 1 januari 2016 bedroeg het ledental 1161
leden. De grootste daling deed zich voor bij de Gymnastiek.
De midwinterloop heeft een goed jaar gehad.
Het clubhuis heeft een goed jaar gehad, met een plus van 4000 euro.
Met ex voorzitter Club van 100 is een schuldbekentenis opgesteld en getekend. Het
bedrag zal binnen 3 jaar worden terugbetaald. Marjolein: Is het notarieel vastgelegd?
Dit is niet het geval, echter er is wel aan alle voorwaarden voldaan betreffende de
opstelling van de schuldbekentenis. De ex voorzitter heeft volop medewerking
verleend en de boekhouding is overlegd. We willen graag verder met de Club van 100.
Activiteiten jeugd en verenigings breed, tevens organisatie nieuwjaarsreceptie.
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6. Verslag kascommissie:
Wilfred Legebeke en Remco Metz hebben de kascontrole uitgevoerd en hebben twee
adviezen gegeven:
- Stel een rooster op van 2 kascommissieleden met data betreffende aan en aftreden.
- Kascontrole verplicht stellen bij alle afdelingen. (Handbal, Gymnastiek en Jeu de
Boules hebben geen kascontrole uitgevoerd).
7. Begrotingen 2016-2017:
Arthur Janse geeft uitleg over de begroting voor het komend jaar:
De samenstelling van alle individuele begrotingen zijn goedgekeurd door de
afdelingen.
8. Decharge penningmeester:
Er is discussie geweest over de balans. Deze heeft niet de goedkeuring van de voetbal,
echter we moeten verder, voor decharge wordt de leden gevraagd om in te stemmen.
Decharge penningmeester wordt verleend.
9. Verkiezing nieuwe leden bestuur:
- Arthur stopt als Penningmeester, er wordt nog gezocht naar een nieuwe
Penningmeester. Arthur zal de lopende zaken voorlopig blijven behartigen.
- Secretaris is opnieuw gekozen voor de komende drie jaar.
10. Sportcomplex:
Tennis weg uit Diepenveen. De bestemmingsplanwijziging voor het samengaan met de
tennis is hierdoor komen te vervallen, echter voor de extra lichtmasten t.b.v. het tweede
kunstgrasveld (hoofdveld) is wel een bestemmingsplan wijziging nodig. Dit is doorgezet.
Er bestaat de wens het clubhuis te veranderen en meer ruimte te creëren. Op het nieuwe
bestemmingsplan is bezwaar gemaakt, dit zal een aantal maanden vertraging opleveren.
De gemeente gaat het veld niet neerleggen zolang ze niet zeker zijn dat het door de raad
van state goedgekeurd zal worden.
Marjolein: Houden we rekening met de rubber balletjes problematiek? Paul: De voetbal
laat onderzoek verrichten. Rob vindt eigenlijk dat de gemeente dit moet doen maar
aangezien DSC hoofdbeheerder is pakken ze dit toch op. Als het niet goed is zal de
gemeente op korte termijn iets moeten doen. Er wordt nu nog gewoon op getraind en
gevoetbald. Hopelijk hebben we volgend jaar 2 kunstgrasvelden. Voor het nieuwe
clubhuis kijken we over periode van 5 tot 10 jaar. Nu vast over nadenken. Komend jaar
wordt hier over verder gesproken.
11. Benoeming kascontrolecommissie:

We gaan een schema maken voor de komende twee jaar en hier zo snel mogelijk
namen aan hangen. Harry: Kunnen de heren niet twee jaar doorgaan? Paul zal het
vragen, ze zijn zeer deskundig. Eventueel ook van een aantal afdelingen de cijfers
bekijken. Wordt verder uitgezocht.
12. Arbitragecommissie:
Huidige arbitragecommissie blijft gehandhaafd.
De arbitragecommissie bestaat uit:
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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.
13. Decharge Bestuur:

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

Heintje: 15 januari 40e midwinterloop Behoefte aan vrijwilligers voor die dag. Graag
rondvragen.
Menno: 5 jaar geleden Nordic toegelaten tot DSC. Afgelopen zaterdag was het
lustrumfeest. Het DB wordt een mok overhandigd.

15. Sluiting:

Om 20.45 uur sluit Paul de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een drankje.
We kijken terug op een geslaagd seizoen 2015-2016.
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