Notulen Algemene Jaarvergadering D.S.C. d.d. Woensdag 6 november 2019
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Paul de Groot, Wilfred Legebeke, Jans Hidding
Badminton: Jans Hidding
Biljart: Jan Berends (erelid)
Gymnastiek: Lean Kolkman
Jeu de Boules: Dicky Bos
Nordic Sports: Otto Cazemier
Voetbal: Marieke Arts, Paul de Groot
Handbal: n.a.w.
Volleybal: n.a.w.
Tafeltennis: n.a.w.
Clubhuiscommissie: Piet Hendriks, Harry Tielbeke
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 14 november 2018:
De notulen worden doorgenomen door Paul.
Harrie Tielbeke: Punt 10 Sportcomplex “Kosten zitten rond de €1.7 a €1.8 miljoen”,
dit is inclusief BTW.
3. Ingekomen en verzonden stukken:
Geen ingezonden stukken.
Er hebben 6 leden afgezegd. (Audry Kleinbussink, Mevr Rellage, Dhr Kerkdijk,
Marijke Martens, Klaas Broersma en Gerrit Nijenhuis)
4. Jaarverslag secretaris:
Geen bijzonderheden
5. Jaarrekening club jaar 2018-2019:
Wilfred geeft een toelichting op de jaarrekening.
Exploitatie DB: €187 in de min. (AVG workshop en stukje advies verbouw kantine).
Resultaat afdelingen: Afgesloten met een positief resultaat van €3600.
Voetbal heeft een verlies van €4.425, zouden de inkomsten uit de kantine van €9600
niet meegenomen zijn dan zou de voetbal €14000 in de min zijn geëindigd. Handbal
heeft een heel goed jaar gehad, €2450 in de plus terwijl er al een reservering Beach
handbalveld van €5000 is gedaan. Gymnastiek €2531 in de min, de overige afdelingen
laten kleinere plussen dan wel minnen zien. Het clubhuis heeft een heel goed jaar
gehad met een plus van ruim €11000. De Vrienden van DSC zitten goed in de lift met
een plus van €3500.
De zaalsporten hadden een positieve meevaller doordat geen BTW meer hoeft te
worden betaald aan het Kulturhus. Het Kulturhus wil dit gecompenseerd hebben,
echter DSC gaat hier niet in mee. Doel geen BTW afdracht was namelijk meer mensen
aan het sporten krijgen door contributie te drukken. Er komt nog een gesprek met de
gemeente.
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De vereniging heeft ruim €165000 aan eigen vermogen.
Gerbrand Oonk merkt op dat gezien de kosten welke eraan zitten te komen voor de
kantine de vereniging minder gezond is dan het lijkt. Paul geeft aan dat de voetbal een
behoorlijk negatief resultaat heeft geboekt en daarom in de ALV van de voetbal is
afgesproken dat er een plan moet komen. De contributie is al verhoogd, daarnaast
zullen kosten verlaagt gaan worden, tevens zal er een gesprek met de gemeente
worden gevoerd.
Cijfers voetbal worden goedgekeurd als cijfers totale OMNI goedgekeurd worden.
6. Verslag kascommissie:
Sander de Casparis en Edwin Legebeke verklaren op 22 oktober en 4 november de
financiële administratie en jaarrekening te hebben gecontroleerd. Alle afdelingen
hebben per 30 juni 2019 een positief eigen vermogen.
Wilfred: Niet elke afdeling heeft een kascontrole laten plaatsvinden.
Voorstel advies kascommissie te volgen.
Dank aan Sander en Edwin voor de verrichte werkzaamheden.
7. Begrotingen 2019-2020:
Wilfred geeft uitleg over de begroting voor het komend jaar:
Voor de Voetbal is het worst case scenario genomen wat uit komt op ruim €14000 in
de min. Zoals eerder aangegeven zijn maatregelen genomen dan wel zullen worden
genomen. De Handbal komt uit op een min van €3000, mede door de aanleg van het
Beach handbalveld (kosten €12000, afgelopen jaar al €5000 opgenomen in de cijfers).
De Jeu de Boules heeft een grote post voor materialen opgenomen. De overige
afdelingen laten kleine plussen en minnen zien. Alle afdelingen samen €18000 in de
min.
Gerbrand Oonk vraagt wat er gedaan gaat worden.
Paul geeft een aantal belangrijke oorzaken waardoor minder geld binnen is gekomen
zoals daling aantal leden bij de voetbal. Sponsor inkomsten zijn gedaald van €20000
naar €10000. Afschrijving Velden ca €8000 per jaar. Er zal uiteindelijk een positieve
begroting uit moeten komen.
8. Decharge penningmeester:
Decharge penningmeester wordt verleend.
9. Verkiezing nieuwe leden bestuur:
- Jans heeft een periode van 9 jaar gediend en moet opnieuw voorgedragen worden
voor een periode van 3 jaar. Niemand heeft zich aangemeld voor de functie, ieder
gaat akkoord met een nieuwe periode.
- Paul geeft aan dat hij na dit seizoen nog een seizoen aanblijft als OMNI voorzitter.
10. Sportcomplex:
- Paul: Er zal op korte termijn nog niet verbouwd gaan worden. Paul geeft een
overzicht van het doorlopen pad tot nu toe waaronder inwinnen advies bij IM
Architecten (hier zijn bedragen uitgekomen voor nieuwbouw dan wel verbouw
resulterend
in
HB
besluit
optie
nieuwbouw
te
schrappen),
Voorlichtingsbijeenkomsten gemeente Deventer en gesprekken Sportbedrijf
Deventer. Kijkend naar de cijfers komen de globale kosten voor verbouw met
verrekening subsidies uit op een bedrag voor rente en aflossing van ongeveer
€59000. Conclusie gezien de huidige financiële situatie is dit niet mogelijk. De
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vervolg stappen zullen nu zijn: Gesprek voeren met Helios, de bedragen zijn daar
lager. Wel moet worden aangemerkt dat Helios het clubhuis ook voor ander
doeleinden verhuurd. Wellicht is de €1.7 miljoen ook te hoor ingeschat.
Gerbrand Oonk vraagt wat het scheelt het aan energiekosten en onderhoud. Dit is
nog niet geheel duidelijk. Uitgaand van een besparing van 50% dit zou max
€10000 besparen, dit zal verder uitgezocht worden.
Harrie Tielbeke: Als we het hoognodige doen, welk budget hebben we dan nodig
en is dit haalbaar. Zou er een investeringsplafond bepaald kunnen worden bepaald.
Wilfred geeft aan dat het deels afhankelijk is van de voetbal het komend jaar.
Ruud Veltman vraagt of er contact met de KNVB is geweest. Dit is niet het geval
echter Sportbedrijf Deventer kent alle regelingen. Komt weer bij BOSA uit.
(Vervanger BTW aftrek maatregel).
Edwin Legebeke: Is de subsidie ook beschikbaar voor groot onderhoud?
Wilfredgeeft aan dat dit mogelijk is. Bv voor het dak 35% duurzaamheidssubsidie
(zolang het beter wordt dan de huidige situatie), daarnaast de BOSA.

11. Benoeming kascontrolecommissie:
- Sander en Edwin zijn gevraagd en hebben ja gezegd.
12. Arbitragecommissie:
Geen veranderingen t.o.v. het afgelopen jaar:
Mevrouw D. Ellenbroek-Grievink, de heer W. Heppenhuis en Harry Nieuwehuis.
Vervangende leden zijn: De heer G.H. Nijenhuis, De heer R Vlastra en Marjan
Kappenburg van Wijhe.
13. Decharge Bestuur:
Decharge algemeen bestuur: Vergadering gaat akkoord.
14. Rondvraag:
- Menno Faber: het afgelopen jaar is een vraag over het rookbeleid gesteld: Binnen
niet en buiten bij het veld niet. Borden hangen nu op de hekken bij het veld.
Wellicht is het beter om een bord duidelijker zichtbaar te plaatsen “Dit sportpark is
rookvrij”, nu lijkt het of alleen op het veld niet gerookt mag worden. Paul: Er ligt
sinds de laatste HB vergadering een voorstel bij de afdelingen om te pijlen of we
een rookvrije vereniging willen worden. Dit zal in de volgende HB vergadering
besproken worden.
15. Sluiting:
Om 20.55 uur sluit Paul de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een drankje.
We kijken terug op een geslaagd seizoen 2018-2019.
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