Notulen Algemene Jaarvergadering D.S.C. d.d. Woensdag 11 november 2020
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Paul de Groot, Wilfred Legebeke, Jans Hidding
Badminton: Jans Hidding
Biljart: n.a.w.
Gymnastiek: Lean Kolkman
Jeu de Boules: n.a.w.
Nordic Sports: n.a.w.
Voetbal: Bart Den Dulk, Harry Nieuwenhuis
Handbal: n.a.w.
Volleybal: n.a.w.
Tafeltennis: Henk Garst
Clubhuiscommissie: n.a.w
Verder aanwezig
Edwin Legebeke, Harry Tielbeke, Marian Kappenburg van Wijhe
Afgemeld: 10 personen
1. Opening/Mededelingen: Welkom. Paul opent de vergadering. Er zijn niet genoeg
leden (10, 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 06 november 2019:
De notulen worden doorgenomen door Paul.
3. Ingekomen en verzonden stukken:
- Er was 1 ingezonden stuk via de mail van Harry Tielbeke, echter deze was niet op
tijd gelezen en zal in de volgende HB vergadering besproken worden.
- Er hebben 10 leden afgezegd.
4. COVID-19
- Ondanks COVID-19 is besloten de ALV online door te laten gaan via Teams. Het
is jammer dat de deelname, waarschijnlijk hierdoor erg laag is.
- De beleidsmaatregelen t.a.v. COVID-19 zijn binnen de vereniging goed
doorgevoerd en op geanticipeerd. Sander de Casparis heeft hierin veel betekend als
COVID-19 Coördinator.
5. Jaarverslag secretaris:
Hans Boomkamp heeft de van Vemden bokaal gewonnen.
6. Jaarrekening club jaar 2019-2020:
Wilfred geeft een toelichting op de jaarrekening.
- OMNI: Resultaten: Kleine plus. Inkomsten en uitgaven ronde de € 3.000. Uitgaven
voor nieuwe speldjes, bijzondere activiteiten, website en midwinterloop.
Inkomsten midwinterloop, gemeente een vrienden van DSC.
- Schulden clubhuis zijn afgelost. Eigen vermogen € 1.800.
- OMNI resultaten totale vereniging: € 27.000 euro in de plus ondanks COVID-19.
- Voetbal € 9000 euro in de plus (mede door verkoop speler).
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Handbal € 8.000 in de plus. (Meer geld gereserveerd voor het Beach handbalveld,
echter door acties extra geld binnen gehaald).
Gymnastiek € 4.000 in de plus (Acties meer opbrengst dan begroot). Kosten
trainers waren lager, geen toernooien, minder afdracht KNGU.
Biljart en Volleybal een plus i.v.m. ontbreken activiteiten.
Boodschap afdelingen: Probeer activiteiten kosten dekkend te houden.
Badminton, Tafeltennis, Nordic neutraal.
Jeu de Boules als enige in de min er is echter 1 kwartaal geen contributie geint.
(Niet teruggekoppeld naar het DB).
Clubhuis heeft ook positief gedraaid, echter ze hebben ondersteuning van het rijk
gekregen in de vorm van een tegemoetkoming van € 4.000. Hierdoor € 2.000 in de
plus.
Vrienden van DSC ook een mooi resultaat rond de € 1.000 euro in de plus.

COVID-19: Er volgen dit boekjaar nog een aantal positieve opbrengsten.
- NOW tegemoetkoming salaris trainers loonlijst. Nog € 2.500 voor Gymnastiek en
Voetbal.
- Tegemoetkomen TLGS (Schade door de noodgedwongen sluiting). € 4.000 naar
clubhuis.
- NOW € 2.500 (tegemoetkoming salaris trainers loonlijst) aangevraagd komt
definitieve afrekening 75% voetbal en 25% Gym.
- € 1.700 van het Kulturhus.
- Mogelijkheid TASO (Een amateursportorganisatie komt voor een eenmalige
tegemoetkoming in aanmerking als het in periode 1 en/of periode 2 ten minste
20% aan omzet heeft verloren ten opzichte van dezelfde periode in 2019. )
- Huur retour zalen welke gehuurd worden in Deventer.
7. Verslag kascommissie:
- Sander de Casparis en Edwin Legebeke verklaren op 2 november 2020 de
financiële administratie en jaarrekening te hebben gecontroleerd. Alle afdelingen
hebben per 1 juli 2020 een positief eigen vermogen.
- Wilfred: Niet elke afdeling heeft een kascontrole laten plaatsvinden.
- Afdelingen die meer dan € 5.000 inkomsten hebben verplicht kascommissie.
- Voorstel advies kascommissie t.a.v. kascontrole afdelingen te volgen.
Dank aan Sander en Edwin voor de verrichte werkzaamheden.
Hoe haalbaar is de vordering van € 5.000 van de belastingdienst, hier werkt Wilfred
nog aan.
Decharge wordt verleend.
8. Begrotingen 2020-2021:
-

-

Wilfred geeft uitleg over de begroting voor het komend jaar. Totaal € 240.000
inkomsten verwacht en € 243.000 aan uitgaven. Begroting nagenoeg sluitend.
Voetbal iets negatief, hier zijn al een aantal maatregelen doorgevoerd.
Gymnastiek: Investeren in nieuwe toestellen t.b.v. oude afgekeurde.
Edwin: Advies om een reservering (spaarvoorziening) te maken voor onderhoud /
renovatie clubhuis. Het clubhuis is afbetaald. Ieder vind dit een goed plan.
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Wilfred: Piet henderiks is in de laatste HB vergadering gevraagd om een overzicht
te maken over wat vervangen moet worden, (vooral de grotere zaken). Dit is ook
met Christiaan doorgenomen. Christiaan ziet mogelijkheden om voorzieningen te
treffen voor de toekomst. Moeten we dit jaar handen en voeten gaan geven en zal
meegenomen worden.

9. Decharge penningmeester:
Decharge penningmeester wordt verleend.
10. Verkiezing nieuwe leden bestuur:
- Wilfred heeft een periode van 3 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. Wilfred wordt gefeliciteerd.
- Paul geeft aan dat dit seizoen zijn laatste seizoen is. Hij gaat zoeken naar een
opvolger.
11. Sportcomplex:
- Begroting maken voor hoogst nodige dingen.
12. Benoeming kascontrolecommissie:
- Gevraagd of Edwin weer beschikbaar is en gaat akkoord. Sander zit nu in het
voetbalbestuur en mag niet meer. Gezocht wordt naar een tweede persoon. Peter Traas
vragen.
13. Arbitragecommissie:
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.
Harry Nieuwenhuis mag niet meer aangezien hij voorzitter van de voetbal is geworden..
Marjan Kappenburg van Wijhe neemt zijn plaats in.
14. Decharge Bestuur:
Decharge algemeen bestuur: Vergadering gaat akkoord.
15. Rondvraag:
- Harry Nieuwenhuis: afdelingen horen hoe de ledenaantallen zich ontwikkelen
i.v.m. COVID-19. Vraag in de HB vergadering ook aan de orde geweest. Alleen
bij Gymnastiek zijn een paar mensen vertrokken (Niet vanwege de kosten maar
vanwege angst in een kleine ruimte samen te sporten).
- Harry: Door COVID-19 kan het zijn dat er toch gevoetbald wordt op de dag dat de
Midwinterloop plaats vind. Is eerder gedaan toen is het parcours verlegd.
Nieuwjaarsreceptie wel datum geplant, verder afwachten.
- Marian: Ledenlijsten doornemen met Jans nog niet aan toe gekomen i.v.m.
COVID-19.
16. Sluiting:
Om 21.00 uur sluit Paul de vergadering.
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