VOETBALVERENIGING DIO’30

Postbus 105
6650 AC Druten
K.v.K. Tiel
Nr. V 40144922

Notulen Algemene ledenvergadering 2015
Plaats
Datum
Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

:
:
:
:

Clubhuis DIO’30
27-11-2015
Bestuur + 26 leden
Hank Stekelenburg, Huub Nass,
Rini van Son, Mien Schiltmans,
Wim Vos, Twan Kohlen (ziek)

Agenda Algemene Ledenvergadering 2015
1.
2.

Opening en mededelingen/actuele zaken.
Vaststellen notulen Alg. Ledenvergadering van 21november 2014

3.
4.

Algemeen jaarverslag DIO’30 2014 - 2015.
Jaarverslag penningmeester:
 Balans per 1 juli 2015
 Exploitatierekening 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015.

De notulen zijn te downloaden vanaf de website DIO’30

De jaarrekening ligt vanaf 14 november, na telefonische afspraak, ter inzage bij Gert Jan Diebels

5.

 Verslag kascommissie.
 Begroting 2015– 2015
Verkiezing bestuur.
Penningmeester:
Aftredend als Algemeen bestuurslid:

vacant
Ger van Merwijk

Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij Twan Kohlen

Pauze
6.
7.
8.
1.

Rondvraag.
Huldiging jubilarissen DIO’30.
Sluiting.

Opening en mededelingen/Actuele zaken.

Bij afwezigheid van de Voorzitter opent de Vicevoorzitter/Secretaris de vergadering van DIO’30 en heet alle
aanwezigen van harte welkom en is verheugd over de opkomst. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor
de ons ontvallen leden, die DIO’30 altijd een warm hart toe droegen. In het bijzonder worden genoemd Cees
Arts en Louis Veliscek.
Daarnaast wordt ook stilgestaan bij Ruud Winters die is getroffen door een hersenbloeding en in het
ziekenhuis ligt. Hem wacht nog een lang herstel en revalidatie.
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2.

Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 21 november 2014.

De notulen van de vergadering van 21-11-2014 worden doorgenomen en eventuele opmerkingen/vragen
verzameld.
Henk Diebels vraagt naar de laatste stand van zaken over de herindeling van De Gelenberg. Hierop zal een
toelichting volgen bij het Algemeen Jaarverslag.
Hans de Jong mist een geplaatste opmerking bij de rondvraag betreffende de informatievoorziening naar
leden zonder internet. Deze opmerking is wel geplaatst maar niet opgenomen in de notulen.
3.

Algemeen jaarverslag DIO’30 2014-2015.

De vicevoorzitter doet verslag over het afgelopen seizoen en blikt ook vooruit in de toekomst. Enkele zaken
worden belicht, te weten hierbij niet volledig, uitputtend te kunnen zijn.
DIO’30 is gezond zowel qua vereniging als financieel. Bij de senioren en jeugd zijn in het afgelopen seizoen
meerdere teams kampioen geworden in de competitie of beker. Bij de senioren hebben we nu ook een 3e
selectieteam als mede een nieuw 7e team met veel eigen jeugd vanuit de A-junioren. Het behouden van
jeugd was ook speerpunt zoals in de vorige ALV gemeld. Ook de ontwikkeling bij de meidenteams is positief
met 1 of meerdere teams in bijna elke leeftijdscategorie. Een nieuwe meidencommissie is intussen een feit.
We hebben op dit moment 869 leden en richting de 200 vrijwilligers die DIO’30 allemaal een warm hart
toedragen. Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van een Visie 2020 om als vereniging ook deze gezonde
status te kunnen behouden. We zien bij de ontwikkeling in de maatschappij om langer te moeten werken tot
je 67e dat het vrijwilligerswerk onder druk komt te staan. De statuten worden geactualiseerd en in februari
2016 zal er een extra Algemene Ledenvergadering worden gepland om deze goed te keuren. We zullen dan
ook de Visie 2020 kunnen delen met de leden.
De kantine is uitgerust met diverse informatieschermen zodat ook leden zonder internet de stand van zaken
kunnen volgen. Daarnaast is de website volledig werkzaam en ook zijn we bereikbaar via Social Media als
Facebook, Twitter en Instagram. De DIO’30 Clubcard is dit seizoen gestart maar is nog wel in een uitrolfase.
De accommodatie in zijn totaliteit met velden, gebouwen en groenvoorziening zien er perfect uit. Er is
geïnvesteerd in de keuken, verzorgingsruimte en een nieuwe bespreekruimte. De herindeling van De
Gelenberg staat volledig stil en is stopgezet. De Gemeente Druten gaat investeren in de renovatie van de
sporthal aan De Heuvel. Op een herinrichting valt op dit moment niet meer te rekenen.
De vicevoorzitter dankt ook dit jaar weer de inzet van al onze vrijwilligers en commissies.
4.

Jaarverslag penningmeester.

De penningmeester geeft uitleg over de balans en resultatenrekening van het afgelopen
Seizoen. Het jaar wordt afgesloten met een plus van €2657,00.
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Een vraag van Henk Diebels betreffende de investering van €5685,00 voor een nieuw keukenblok. De vraag is
of dit niet gesponsord is geworden. De penningmeester zal hierop nog individueel terugkomen.
De kascommissie, bestaande uit Pascal Janssen en Bob van Donzel (afwezig), verwoordt via een verklaring
haar bevindingen. De kascommissie is akkoord met het financieel boekjaar, maar heeft 2 aanbevelingen dat
1) DIO’30 beleid (meerjarenplan) moet maken over haar financiële boekhouding en 2) dechargeren van het
bestuur. De vergadering verleent bestuur DIO’30 decharge.
Kascommissie 2015-2016
De penningmeester stelt voor om, gelijk aan de afgelopen jaren, ook dit jaar lopende het jaar de
kascommissie samen te stellen. De vergadering gaat akkoord.
Begroting 2014-2015 en doorkijk naar 2015-2016.
De penningmeester geeft een korte uitleg over de begroting van 2015-2016. De begroting zal sluitend zijn
maar ziet wel een ontwikkeling dat sponsorinkomsten dalend zijn, kosten voor huisvesting stijgen, andere
kosten zijn veelal gelijk maar minder voor publiciteit omdat meer digitaal. Hij toont voorts een doorkijk op
het seizoen 2016-2017. DIO’30 heeft en behoudt een solide exploitatie maar als aandachtspunten worden de
lagere inkomsten vanuit de privatisering en een lager budget voor de Technische Commissie genoemd.
Er zijn geen vragen.
5.

Verkiezing bestuur.

Er zijn dit keer geen aftredende bestuursleden.
Het stoppen van de penningmeester Gert Jan Diebels is vorig jaar al genoemd. Gert Jan Diebels stelt zich wel
beschikbaar voor de functie Algemene zaken in het Bestuur. Bob van Donzel was beoogd opvolger maar kon
dit toch niet combineren met zijn werk en andere activiteiten. Op dit moment is het bestuur naarstig op zoek
naar een nieuwe penningmeester. Deze wordt nu al wel in grote mate ondersteund door Pascal Janssen. Tot
het aantreden van een nieuwe penningmeester zal Gert Jan Diebels in ieder geval nog de functie
penningmeester waarnemen.
6.

Rondvraag
Hans de Jong: een jubilaris ook bij 60 jaar naast 25-40 en 50 jaar?
Antwoord: Hans Berendsen, goede vraag, komt het bestuur op terug.
Henk Diebels: spreek de zorg uit dat het bestuur een lage betrokkenheid heeft bij de Businessclub,
Supportersclub en het 1e selectieteam.
Antwoord: Het bestuur herkent zich hier niet in. De vereniging bestaat uit vele facetten en vraagt zowel
aandacht op zaterdag als zondag. Alle bestuursleden zetten zich hiervoor volop in naar vermogen.
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Cor Koppers: maakt de opmerking dat het initiatief, voor een overleg met het bestuur, altijd vanuit de
Supportersclub moet komen.
Antwoord: Het bestuur geeft aan juist positief te zijn over het contact en overleg met de Supportersclub
en de Supportersclub is dit jaar ook bij 2 bestuursvergaderingen uitgenodigd (18-8-2015 en 1-3-2016).
Bert Palma: hoe is het bij het 1e selectieteam geregeld met ‘Pupil van de Week’ en bij verlies ‘Man of
the Match’.
Antwoord: Een antwoord volgt vanuit de Supportersclub door Cor Koppers. Er zijn hierover afspraken
gemaakt met het bestuur en Technische Commissie.
Willy Beck: heeft vraag over de Reanimatie cursus. Dit heeft de afgelopen tijd geen invulling en vervolg
gekregen.
Antwoord: Hans Berendsen, klopt, er is geen trekker. Bert Palma biedt zich spontaan aan en zal dit
oppakken met steun van het bestuur.
7.

Huldiging jubilarissen
Hans Berendsen nodigt de jubilarissen uit en spreekt ieder individueel toe. Daarna speldt Jos Janssen
hen onder uitreiking van een mooie bos bloemen de DIO’30-speld op. Daarna volgt de groepsfoto met
de onderscheiden DIO’30 leden.
Bij John Diebels, Peter Kuypers en Jan van Gendt werd de speld van 50 jaar lidmaatschap opgespeld en
Mari Koppers werd gehuldigd vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap bij DIO’30.
Tot slot werden er nog 4 leden gehuldigd die 25 jaar lid zijn van de vereniging. Dit waren Wim
Beekhuyzen, Gerard Geerarts, Hans de Jong en Laurens Vermeulen.

8.

Sluiting
De vicevoorzitter dankt een ieder voor aanwezigheid en bijdrage op deze algemene jaarvergadering van
DIO’30. De vergadering wordt omstreeks 22.00 uur gesloten.

Hans ’t Jong
Wnd notulist

Hans Berendsen
Vice-Voorzitter
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