
Notulen ALV/2 nov 2022/JHH 

Notulen Algemene Jaarvergadering D.S.C. d.d. Woensdag 2 november 2022 

 

Aanwezig: 

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

Badminton: Jans Hidding 

Biljart: Jan Berends 

Gymnastiek: afgemeld 

Jeu de Boules: Heintje Egberts 

Nordic Sports: Menno Faber  

Voetbal: Harry Nieuwenhuis 

Handbal: afgemeld 

Volleybal: Marjolein Orie 

Tafeltennis: Jan Heidemans 

Vrienden van DSC: Tonny Hazeleger 

Clubhuiscommissie: Piet Hendriks 

 

Afgemeld: 3 leden 

 

1. Opening/Mededelingen:  

Welkom. Paul opent de vergadering. Er zijn niet genoeg leden (26, 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 3 november 2021:  

De notulen worden door Paul doorgenomen, er zijn geen opmerkingen.  

 

3. Ingekomen en verzonden stukken:  

Geen ingekomen stukken. 

 

4. Jaarverslag secretaris: 

Het jaarverslag wordt doorgenomen door de secretaris. 

 

5. Jaarrekening club jaar 2021-2022:  

Wilfred geeft een toelichting op de jaarrekening. 

Het Bestuursverslag 2021 -2022 wordt als basis gebruikt om door de financiën te gaan. 

- Dit verslag is gemaakt om goed vast te leggen wat er het afgelopen jaar is gebeurd 

en de komende jaren gaat gebeuren. Verder om zaken vast te leggen om 

verantwoording af te kunnen leggen. Het gaat verder dan alleen de cijfers en 

beschrijft o.a. wie zijn wij als DSC, hoe zit de organisatie in elkaar, wie heeft 

beslissingsbevoegdheid en hoe gaat dat in zijn werk.  

- De totale investering voor de reorganisatie bedraagt €335.000. (Bruto €750.000) 

Er is een kleine overschrijding, deze kan echter uit eigen middelen opgevangen 

worden. 

- Financiering: DSC is een gezonde vereniging. We hebben €200.000 aan eigen 

vermogen. Begin boekjaar had DSC meer dan €300.000 op de bank. Van dit 

bedrag is gebruik gemaakt. Doel was €50.000 achter de hand te houden, dit is nu 

echter ruim meer.  

- Enkele subsidies die zijn ontvangen voor de renovatie zijn: Gemeente Deventer 

€55.000 in kader van de 1/3 regeling, Vitaal Platteland €15.000 verwijderen asbest 

daken, RABO bank Plaatsen zonnepanelen €11.000, Vriendenloterij €5.000, 
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BOSA (Vervanging BTW teruggave regeling), dit betreft 20% van de bouwkosten 

en bij duurzame maatregelen zelfs 30%, en tot slot van Kracht van Salland 

€100.000 (samenwerking gemeente, provincie, en europa), dit wordt gebruikt voor 

comfortabele aanpassingen voor ouderen sport).  

- De Loterij is een groot succes geworden.  

- Voor een resterende benodigde €160.000 is het obligatieplan voor in het leven 

geroepen met succes. Hierdoor was een externe lening niet nodig. 

- Het aflossingsschema wat van de afdelingen hebben geleend staat tevens genoemd.  

- Het was een goed financieel jaar met een winst van ruim €32.000. Het vermogen is 

naar €241.000 gegroeid. Groot deel door de fors gestegen kantine inkomsten 

(groot deel door de feestavonden t.b.v. de renovatie). Voor eerst boven de 

€100.000.  

- Covid compensatie €30.000 steun ontvangen. Groot deel geld voor zaalhuur 

teruggekregen en tegemoetkoming vaste lasten i.v.m. sluiten kantine. DSC heeft 

trouwe leden die massaal lid zijn gebleven. 

- Het DB sluit af met verlies van ongeveer €2000, ondanks verhoging OMNI-

bijdrage. De €3 per speldend lid wordt voor komend seizoen gehandhaafd. 

- Alle afdelingen hebben positief gedraaid. De bijdrage afdelingen aan de renovatie 

bedraagt €57.000. Zonder covid steun en renovatie was het resultaat bijna €60.000. 

Voetbal levert de hoogste bijdrage aan de renovatie (€29.000). Seizoen afgesloten 

met een min van maar €5.000. Nettoresultaat Clubhuis boven de €40.000. 

- Risico’s: Korte termijn de gestegen energie kosten. Energiebesparende 

maatregelen zijn genomen tijdens de renovatie. Vrijwilligers blijft een uitdaging, 

veel vrijwilligers houden de kosten laag. Animo kan nog wel wat beter, veel taken 

wordt door zelfde mensen gedaan. 

- DSC wil een comfortabele plek creëren voor ieder van 5 tot 95. 

- De begroting voor het komend jaar is conservatief. Meestal vallen de 

daadwerkelijke cijfers uiteindelijk weer mee. 

- Complimenten vanuit de leden voor Wilfred voor het verslag en het verdient 

navolging de komende jaren. 

 

6. Verslag kascommissie:  

Wilfred leest het verslag en de toelichtingen voor. 

Tafeltennis (8 leden) en Biljart (geringe exploitatieomvang) hebben geen kascontrole 

commissie, hier zijn de cijfers door het bestuur goedgekeurd. 

 

Advies van de commissie: 

- Debiteurenvordering langer dan 90 dagen open staan als oninbaar beschouwen en 

afboeken in komend boekjaar. 

- Een beleid opstellen hoe om te gaan met dubieuze debiteuren. 

- Eenduidige lay-out/format financiële administratie voor de verschillende 

afdelingen. 

Het advies zal worden opgevolgd. 

Er zijn geen enkele onvolkomenheden geconstateerd door kascommissie, wederom 

complimenten voor Wilfred. 

 

7. Begrotingen 2022-2023:  

- Wilfred geeft uitleg over de begroting voor het komend jaar.  

- DB €3 euro per lid handhaven voor komend seizoen. Aantal afdelingen hebben een 

licht negatieve begroting. Alles tezamen toch licht positief resultaat, gelijk aan het 
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afgelopen jaar, echter afgelopen jaar was er aan het eind van het jaar een positief 

resultaat van €30.000. 

 

Begroting goedgekeurd. 

 

8. Decharge penningmeester: 

Decharge penningmeester wordt verleend. 

 

9. Verkiezing nieuwe leden bestuur: 

Jans heeft wederom een periode van 3 jaar gediend, er heeft zich niemand gemeld voor de 

functie, ieder gaat akkoord met een nieuwe periode. Het gehele Dagelijkse bestuur blijft 

zitten; in het verenigingsbestuur (HB) is wel een vacature tbv afdeling Gym 

  

10. Renovatie Clubhuis: 

- Grotendeels in bestuurs-verslag uiteengezet en besproken. De 3 grote opdrachten 

zijn gereed en opgeleverd met uitzondering van wat restpunten. Verdere 

werkzaamheden met zelfwerkzaamheid, hier kan nog wel wat hulp bij gebruikt 

worden. Pad Jeu de Boules voor ouderensport, nieuw stoelen buiten onder de 

veranda. Voor biljart nog het nodige. Dit zit in fase 2, maar zit wel in de kosten 

verwerkt. 

 

11. Kascontrolecommissie: 

Jan Dieter Bezem en Peter Johan Traas willen de kascontrole volgend jaar weer op 

zich nemen. 

 

12. Arbitragecommissie:  

Mevrouw D. Ellenbroek-Grievink, de heer W. Heppenhuis en mevrouw M. 

Kappenburg-Van Wijhe 

Vervangende leden zijn: De heer G.H. Nijenhuis en De heer R. Vlastra 

T.a.v. de vervangende leden navragen of de namen kunnen blijven staan. 

 

13. Decharge Bestuur: 

Decharge algemeen bestuur: Vergadering gaat akkoord. 

 

14. Rondvraag: 

- Tonny: 17 december bingoavond. 

- Menno Faber: Terrein is nu een paar jaar rookvrij, echter wanneer het gezellig 

druk is wordt er soms toch gerookt op het terras. De bordjes welke i.v.m. de 

renovatie zijn verwijderd worden teruggeplaatst, daarnaast het verzoek elkaar aan 

te spreken. Harry Nieuwenhuis: Er moet een duidelijk gemarkeerde plek komen op 

de parkeerplaats. 

- Heintje: Wanneer is het Gerritstoernooi 2023, Jeu de Boules wil in die periode 

namelijk ook iets organiseren (Gerritstoernooi 17 en 18 juni). De week hierna 

wordt het kinderkamp op het DSC-terrein gehouden. 

- Paul Op 10, 11 en 12 december is de feestelijke opening van het clubhuis. Hier zal 

een gezamenlijke invulling aan worden gegeven. De voetbal heeft al wat plannen 

gemaakt: Zondagochtend mini competitie pupillen tegen ouders. (Ouder kind 

toernooi). Vrijdagavond een feestavond (in kader Jan Berends Toernooi). Het plan 

is zaterdag om 16:00 uur de officiële opening te laten plaatsvinden. Rob Spliethof 

geeft aan de het eerste zaterdag laat in de middag bij Overwetering een wedstrijd 



Notulen ALV/2 nov 2022/JHH 

speelt. Daarnaast kan het zijn dat het Nederlands elftal om 16:00 of 20:00 uur een 

wedstrijd speelt voor het WK. Er zal in dat geval een groot scherm geplaatst 

worden. Verdere invulling zal op korte termijn moeten komen, mede van de 

afdelingen. 

- Ton Witz (Gymnastiek) Geeft aan dat het boekhoudpakket van de Gymnastiek erg 

complex is voor wat er mee gedaan wordt. Elke afdeling is vrij om zelf hun pakket 

te kiezen waarmee ze willen werken, tenzij de bond anders voorschrijft; 

- Harry, Marieke, Tonny en Jans zullen samen komen om e.e.a. in gang te zetten. 

 

15. Sluiting: 

Om 21.00 uur sluit Paul de vergadering. 

 

 


