
 

Notulen ALV/8 nov 2017/JHH/20-6-2019 

Notulen Algemene Jaarvergadering D.S.C. d.d. Woensdag 14 november 2018 

 

Aanwezig: 

Dagelijks Bestuur: Paul de Groot, Wilfred Legebeke, Jans Hidding  

Badminton: Jans Hidding 

Biljart: Jan Berends (erelid) 

Gymnastiek: Lean Kolkman 

Handbal: Bert Middeldorp  

Jeu de Boules: Heintje Egberts, Dicky Bos 

Nordic Sports: Gillis vd Berg 

Tafeltennis: Henk Garst 

Voetbal: Bart den Dulk 

Volleybal: Marjolein Orie 

Clubhuiscommissie: Harry Tielbeke 

 

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

leden (25, 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. Punt goedkeuring HH-reglement was vorig jaar al benoemd, echter 

niet vastgelegd. 

 

2. Notulen 8 november 2017:  

De notulen worden doorgenomen door Paul en akkoord bevonden.  

  

3. Ingekomen en verzonden stukken:  

Geen ingezonden stukken. 

Er hebben 5 leden afgezegd. 

 

4. Jaarverslag secretaris: 

Geen bijzonderheden 

 

5. Jaarrekening club jaar 2017-2018:  

Wilfred geeft een toelichting op de jaarrekening. 

 

Exploitatie DB: Positief, 500 euro in de plus. (donateurs, OMNI bijdrage en opbrengst 

Midwinterloop). 

 

Resultaat afdelingen: 

Als vereniging in totaal was er een min van 11000 euro. De grote posten zijn van de 

voetbal (bijna `16000 euro). Dit betreft hoofdzakelijk de nieuwe kunstgrasvelden. 

Daarnaast kleinere verliesposten andere afdelingen door eenmalige uitgaven. 

Vrienden van DSC loopt ook weer goed. 

 

6. Verslag kascommissie:  

Voorstel advies kascommissie te volgen. Als er een afdeling is die een negatieve 

begroting indient met verlies groter dan 20% van vermogen begin boekjaar dan wordt 

gevraagd hier aan te werken, dit zal in het HB worden besproken. 

Dank aan Sander de Casparis en Remco Metz voor de verrichte werkzaamheden. 

 

7. Begrotingen 2018-2019:  
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Wilfred geeft uitleg over de begroting voor het komend jaar: 

Begroting 2018-2019 laat een min zien van 13000 euro waarvan een fors verlies bij de 

voetbal. Er komt een contributieverhoging en er wordt gekeken hoe verder structureel 

uit de verliezen te komen. 

Er volgt een discussie over de begroting: 

Er zouden zorgen zijn uitgesproken betreffende de urgentie van dit verlies tijdens de 

ALV van de voetbal, dit was echter niet geheel zo ervaren door het bestuur. Bart geeft 

aan dat dit zeker urgentie heeft is en er al op diverse punten is ingegrepen om meer 

inkomsten te genereren en in de kostenposten te snijden. De kosten zitten vooral in de 

afschrijving van de kunstgrasvelden en de verhoging OBZ.  

Lean: Zijn andere afdelingen hier mede voor verantwoordelijk? Dit is bij een OMNI 

vereniging inderdaad het geval, maar er zal eerder ingegrepen worden. De 

vermogenspositie is echter nog goed (163.000 euro). Inning gelden Club van 100 gaan 

goed en komen elke maand binnen. Eerste uitkeringen richting afdelingen zijn weer 

gedaan. 
 

8. Decharge penningmeester: 

Decharge penningmeester wordt verleend. 

 

9. Verkiezing nieuwe leden bestuur: 

- Paul heeft een periode van 6 jaar gediend en moet opnieuw voorgedragen worden 

voor een periode van 3 jaar. Ieder gaat akkoord. 
  

10. Sportcomplex: 

- Huidige kosten voor het onderhoud en onderhoudskosten welke nog op ons 

afkomen. Vervanging asbest op het dak. De energie wordt duurder. Het zal beter 

en duurzamer moeten worden (energiekosten rond de 10.000 euro per jaar moet 

naar beneden gebracht kunnen worden). Architect heeft op freelancebasis 

meegekeken en voorstellen gedaan. Kosten zitten rond de 1.7 a 1.8 miljoen euro 

voor verbouwing. Nu verder uitwerken en kijken hoe dit te financieren. 

Verduurzaming subsidies bekijken welke potjes er zijn. Sowieso komen we voor 

de nodige kosten te staan. Verkenning is gestart en hier gaan we mee verder. 

Besluiten zullen de komende jaren worden genomen. 50 a 60 000 voor sanering 

dak. 

- Ruud geeft aan dat er over de verwarming en douches veel klachten zijn, wanneer 

wordt dit aangepakt? Vragen worden meegenomen naar de clubhuiscommissie. 

 

11. Benoeming kascontrolecommissie:  

- Er zullen twee mensen worden gevraagd. 
 

12. Arbitragecommissie:  

 

Er zitten een aantal personen in de commissie welke ook een bestuursfunctie uitoefenen. 

 

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.  

Harry Nieuwehuis neemt de plaats van Heintje over. 

Marjan neemt de plaats van Paul in. 
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13. Decharge Bestuur: 

Decharge algemeen bestuur: Vergadering gaat akkoord. 
 

14. Rondvraag: 

- Gerbrand Oonk: In de vorige notulen stond iets over het rookbeleid. Als je de 

kantine uit gaat wordt er gerookt onder de afkapping. Wat gaat daaraan gebeuren. 

Onder de kap is niet gewenst. Peter: Afdeling voetbal heeft besloten dat op en rond 

de velden niet gerookt mag worden. Er zijn ontwikkelingen om rookvrij te worden. 

Het is nu lastig om mensen aan te spreken door verschillende interpretaties van de 

regels. Zijn we als OMNI willens om het gehele terrein rookvrij te maken. Paul 

geeft aan dat dit in de eerste HB-vergadering op de agenda te zetten en hier 

passend beleid voor te maken. Het bord is niet goed te zien. Eerst duidelijkheid 

dan bordjes erop aan passen. Bertus: Voorstel Heintje om de vergadering te vragen 

hoe iedereen hier tegenover staat. Grote meerderheid is voor rookvrij terrein. 

- Harrie Nieuwenhuis: T.a.v. de privacy wetgeving afdelingen, doen we geen dubbel 

werk. De gymnastiek is al ver en dit wordt overgenomen. 
 

15. Sluiting: 

Om 20.50 uur sluit Paul de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een drankje. 

We kijken terug op een geslaagd seizoen 2017-2018. 
 


