VOETBALVERENIGING DIO’30

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

Notulen extra Algemene ledenvergadering 2016
Plaats
Datum
Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

:
:
:
:

Clubhuis DIO’30
25-05-2016
Bestuur + 32 leden
Richard Nass

Agenda extra Algemene Ledenvergadering 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Opening en mededelingen/actuele zaken.
Update statuten DIO’30
Missie en Visie 2015-2020 DIO’30
Rondvraag
Huldiging jubilarissen DIO’30. 60 jaar
Sluiting.

Opening en mededelingen/Actuele zaken.

De Voorzitter opent de extra 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. De voorzitter benoemd de redenen van deze vergadering
Actuele zaken:
 Gert Jan Diebels geeft aan nu definitief te stoppen als Penningmeester en neemt geen deel meer
aan het Bestuur. De rol Penningmeester is hierbij VACANT.
 Veel kampioenen dit seizoen / tot nu toe 10 teams.
 Prachtige aanbouw tbv materialen DIO’30
2.

Update Statuten DIO’30

Gert Jan Diebels neemt de vergadering mee in inhoudelijke en tekstuele wijzigingen van de Statuten DIO’30.
De laatste wijziging was van 1999. Tijd deze aan te passen aan de huidige normen en wetgeving.
Enkele zaken.
o Daar waar over guldens wordt gesproken wordt dit gewijzigd in Euro’s
o Vrije financiële ruimte, zonder toestemming ALV, wordt €30.000,o Opzeggen leden wordt verkort van één jaar naar één kwartaal; na discussie op dit punt akkoord.
o Communicatiezaken wordt aangepast aan de huidige vormen. Clubblad wordt vervangen door
website etc.
o Etc.
De procedure ter vaststelling gewijzigde statuten wordt als volgt afgesproken.
 Concept statuten worden gedeeld op de website.
 Enkele weken voor ALV van november 2016 worden geprinte exemplaren ter beschikking gesteld in
bestuurskamer
 Tijdens ALV november 2016 worden Statuten 2016 in stemming gebracht ter goedkeuring.
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3.

Missie en Visie DIO’30 2015-2020.

De voorzitter neemt de vergadering, met gebruik making van een mooie presentatie, mee in de Missie en
visie DIO’30 2015-2020. De vergadering luistert aandachtig.
Na het heldere verhaal van Twan is het tijd voor vragen en opmerkingen.
Dennis Gubbels appelleert aan de noodzaak vooral druk te zetten op het vormen van een goed
vrijwilligersbeleid en commissie. Bestuur is het daar mee eens en zal dit als 1 e speerpunt oppakken.
Henk Diebels vraagt hoe het staat met de continuïteit van leden en teams in de vereniging. Twan legt uit dat
vooralsnog geen sprake en zicht is op knelpunten. De vereniging stabiliseert en er is zelfs sprake van groei
van senioren teams doordat A jeugd doorgaat naar de senioren.
Marcel Dix vraagt hoe het staat met de financiële ruimte, gelet op stappen die het bestuur/DIO’30 wil
maken. Twan geeft aan dat er geen probleem wordt voorzien op dit punt. Financiën staan er goed voor en
biedt ruimte.
4.

Rondvraag
Henk Diebels vraagt of de stichting Gelenberg nu helemaal van de baan is. Twan geeft aan dat
ambitieuze plan inderdaad ter ziel is. De bewoners Gelenberg en gemeente zijn echter samen met de
restanten van dat project aan tafel op twee punten. Veiligheid en Energievoorziening staat op het
programma. Daar is nl nog een mooi budget voor over.
Veiligheid betreft in het bijzonder voor DIO’30 de storende doorgaande route over parkeerplaats en
tussen velden en kleedkamers. Daar wordt een oplossing voor gezocht. Energie gaat over het als
Gelenberg zelfstandig opwekken van energie door zonnecollectoren op de rijhal. Wordt vervolgd.

5.

Huldiging jubilarissen
Hans Berendsen legt uit dat in de laatste ALV een vraag was gesteld om naast de 25- 40 en 50 jarige
jubilarissen ook de leden die 60 jaar lid zijn te huldigen. Bestuur heeft dit besproken en gaat vandaag
daar een start mee maken.
Hans nodigt de jubilarissen uit en de voorzitter speld elke jubilaris de 60 jaar lid speld DIO’30 op. Na
uitreiking van een mooie bos bloemen volgt de groepsfoto met de onderscheiden DIO’30 leden.
De jubilarissen waren Jan v.d. Heuvel ( afwezig), Ger van Merijk, Beb Arts, Hans Gubbels, Nol
Bloemberg, Jan Markus en Toon v.d. Hurk

6.

Sluiting
De vicevoorzitter dankt een ieder voor aanwezigheid en bijdrage op deze algemene jaarvergadering van
DIO’30. De vergadering wordt omstreeks 21.30 uur gesloten.

Hans Berendsen
Notulist

Twan Kohlen
Voorzitter
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