
    

Postbus 105                                   VOETBALVERENIGING DIO’30 
6650 AC Druten 
 
K.v.K. Tiel 
Nr. V 40144922 

 

Pagina 1 van 5 

 

Notulen Algemene ledenvergadering 2016 
 

Plaats      : Clubhuis DIO’30 
Datum                                     :  14-12-2016 
Aanwezig                                :  Bestuur + 27 leden 
Afwezig met kennisgeving  :  Rini van Son 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering 2016 

 

1. Opening en mededelingen/actuele zaken. 

2. Vaststellen notulen Alg. Ledenvergadering van 27 november 2015 en  

                                 Extra Alg.Ledenvergadering 25 mei 2016  

                                  De notulen zijn te downloaden vanaf de website DIO’30  

3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2015 - 2016. 

4. Jaarverslag penningmeester a.i.: 

 Balans per 1 juli 2016 

 Exploitatierekening 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016. 

De jaarrekening ligt vanaf 01 december, na telefonische afspraak, ter inzage bij Gert Jan Diebels 

 Verslag kascommissie.  

 Begroting 2016 – 2017 

5. Wijziging structuur bestuur DIO’30 – Rollen en taken 

6. Verkiezing bestuur.  

Hans ‘t Jong en Theo van Lith hebben bestuur te kennen gegeven met hun  

bestuursfunctie te stoppen binnen de aftredingstermijn. 

 Aftredend en herkiesbaar: Twan Kohlen, Hans Berendsen 

     Aftredend en niet herkiesbaar: Ger van Merwijk  

           Bestuur stelt kandidaat functie Penningmeester: Theo Verhoeven  

              Bestuur stelt kandidaat bestuurslid: Hank Stekelenburg  

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

   

Pauze  

7. *UPDATE* Statuten DIO’30  

8.  Rondvraag.  

9.  Huldiging jubilarissen DIO’30.  

10. Sluiting. 

1.  
 

1. Opening en mededelingen/Actuele zaken. 

De Voorzitter opent 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.  
 
2. Vaststellen notulen A.L.V 27 november 2015 en extra A.L.V. van 25-05-2016. 
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De notulen van de vergadering van 27-11-2014 en 25-05-2016 worden doorgenomen en eventuele 
opmerkingen/vragen verzameld.  
Notulen worden unaniem goedgekeurd 
 
3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2015-2016. 

De voorzitter 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. Financieel wel wat tegenslag gekend i.v.m. minder 
sponsorinkomsten dan verwacht. Sportief goed jaar, zowel bij de Senioren en jeugd. Er zijn de nodige 
kampioenen gevierd. De prestaties van ons 1e viel tegen. Menig lid wenst ons 1e weer eens een 
kampioenschap toe. We blijven werken aan die doelstelling. 
We hebben op dit moment 881 leden en richting de 200 vrijwilligers die DIO’30 allemaal een warm hart 
toedragen. Het bestuur is bezig met het door ontwikkelen van een Visie 2020 om als vereniging ook deze 
gezonde status te kunnen behouden.  
 
De accommodatie in zijn totaliteit met velden, gebouwen en groenvoorziening zien er perfect uit. Er is 
opnieuw een investering gedaan in nieuwbouw. Er is in goede samenwerking met de Stichting Voetbal 
DIO”30 een nieuwe materialenruimte aan de kantine gebouwd. Ook de afvalstraat is van een mooie 
omheining voorzien.  
Ik ben trots dat ook onze tegenstanders/bezoekers van de Gelenberg steeds weer zo positief reageren op de 
staat van ons park. 
 
De voorzitter 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 negatief saldo van € 9799,00. De penningmeester geeft aan dat 
dit ontstaan is uit niet ontvangen sponsorinkomsten.  

 
 
De kascommissie, bestaande uit Michel Dix en Bob van Donzel (afwezig), verwoordt via een verklaring haar 
bevindingen.  De kascommissie is akkoord met het financieel boekjaar, maar heeft 3 aanbevelingen dat 1) 
DIO’30 beleid (meerjarenplan) maakt over haar financiële boekhouding; 2) Te verlangen dat vanaf begroting 
2017-2018 een post onvoorzien wordt opgenomen van min 2% van de omzet en 3) dechargeren van het 
bestuur. De vergadering verleent bestuur DIO’30 decharge. 
 
Kascommissie 2016-2017 

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. Staande vergadering stellen Michel Dix en 
Geert Eikhout zich voor deze commissie beschikbaar. 

Begroting 2016-2017 en doorkijk naar 2017-2018. 
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De penningmeester geeft een korte uitleg over de begroting van 2016-2017. ………. Hij toont voorts een 
doorkijk op het seizoen 2017-2018. DIO’30 heeft en behoudt een solide exploitatie …… 

Henk Diebels vraag waarom begroting Technisch beleid zo verminderd is. Wat zijn de consequenties hiervan. 
Gert Jan Diebels geeft toelichting dat deze bezuiniging noodzakelijk was en dat deze post binnen de 
begroting daartoe ruimte gaf. Bestuur streeft er wel naar de uitvoering Technisch beleid op pijl te houden 

5. Nieuwe structuur bestuur DIO’30 

Twan Kohlen neemt de vergadering mee in de nieuwe structuur zoals het bestuur van DIO’30 in de toekomst 
de club wil gaan besturen. Reden voor de wijziging is de steeds groeiende vereniging en de daarbij horende 
verzakelijking. Van het bestuur in deze tijd worden andere competenties en inzet gevraagd als in het 
verleden. De kerntaken van het bestuur zal gericht zijn op leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het 
besturen van een voetbalvereniging. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan 
worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het bestuur laat 
zich adviseren door alle commissies. Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur ( voorzitter, secretaris en 
penningmeester) en het algemeen bestuur bestaande uit personen die de verschillende geledingen van de 
vereniging vertegenwoordigen. Onderstaand organogram geeft inzicht hoe de structuur van bestuur er uit 
ziet in de toekomst:

 
                                                 

Onder deze afdeling zullen de huidige commissie hun plaats vinden.  

Zodra alles wat verder ingevuld is zal hierover op de DIO’30 website publicatie plaats vinden. 

6. Verkiezing bestuur. 

6a. Ger van Merwijk. Voorzitter richt het woord tot Ger van Merwijk. Ger heeft bestuur na een 
bestuursperiode van 43 jaar zich niet meer verkiesbaar te stellen. Twan roemt de inzet voor DIO’30 van Ger. 
Ger zal ook nog op verschillende vlakken actief blijven. De voorzitter vraagt de vergadering om instemming 
om Ger te benoemen tot ERE-LID van DIO’30. De A.L.V. stemt hier unaniem mee in, waarna Twan Kohlen Ger 
van Merwijk officieel benoemd tot Erelid.  

Vervolg Verkiezing bestuur 

ALGEMEEN BESTUUR

Twan Kohlen (VZT)

Afdeling Senioren Voetbal 

Hank Stekelenburg

Afdeling Jeugd Voetbal

Gert Jan Diebels

Afdeling Voetbalzaken

Bas Kuijpers

Afdeling Facilitaire Zaken

Jos Janssen

Afdeling Promotions  en Media

Vacant

Afdeling Secretariaat Hans 
Berendsen

Afdeling Financiën

Theo Verhoeven
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Hans ‘t Jong en Theo van Lith hebben bestuur te kennen gegeven met hun bestuursfunctie te stoppen binnen 
de aftredingstermijn. Het bestuur heeft hiermee in gestemd en bedankt beiden voor hun inzet in het bestuur 
van DIO’30. Beiden zullen nog wel actief blijven voor de vereniging 

Aftredend en herkiesbaar: Twan Kohlen, Hans Berendsen  A.L.V. stemt unaniem in met aanblijven Twan en 
Hans voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
Bestuur stelt kandidaat functie Penningmeester: Theo Verhoeven Na een korte introductie door Theo 
Verhoeven, wie hij is en wat hem motiveert stemt de A.L.V. unaniem in met benoeming van Theo Verhoeven 
in functie penningmeester voor periode van 3 jaar. 
Bestuur stelt kandidaat bestuurslid: Hank Stekelenburg  Introductie hoeft hier niet, omdat Hank natuurlijk 
een bekend gezicht is binnen DIO’30. A.L.V. stemt unaniem in benoeming van Hank als bestuurslid Senioren 
Voetbal voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
 
De voorzitter heet, namens gehele bestuur, de nieuwe bestuursleden van harte welkom! 
  

 
7. Update Statuten DIO’30 

 
Gert Jan Diebels vraagt vergadering in te stemming met vernieuwing Statuten DIO’30. De wijzigingen 
zijn in A.L.V. van 25 mei 2016 reeds uitvoerig besproken en destijds al goedgekeurd. Echter gelet op 
aantal aanwezigen komt dit onderwerp wederom ter goedkeuring in deze A.L.V. .  
A.L.V. gaat akkoord. Bestuur zal de nieuwe statuten zo snel mogelijk publiceren op de Website. 
 

8. Rondvraag 
 
Arie Thomassen: De kwestie kunstgrasvelden en korrels. Wat als DIO’30 ook vervuilde korrels heeft? 
Antwoord: Twan Kohlen beantwoordt deze vraag uitvoerig. Bestuur en Stichting heeft veel overleg over. 
Mocht blijken dat korrels verwijderd moeten worden dan zal dat worden gedaan en daarbij zal dan de 
verhaalkwestie bestudeerd worden. 
 
Peter Smits: Vraagt wie er bepaald waar 1e voetbalt op de zondag- kunstgras of hoofdveld. Nu is dat 
onduidelijk en geeft onvrede bij vrijwilligers. 
Antwoord: Het bestuur geeft aan dat de Consul daar de 1e verantwoordelijk voor is. Na goedkeuring is 
het altijd aan de scheidsrechter om een veld toch nog af te keuren! Afgelopen week is een andere keus 
gemaakt. Helaas vergeten daarvan de vrijwilligers in te lichten. Bestuur hoopt dit in de toekomst te 
voorkomen. 
 
Arie Thomassen: Wat is de voortgang met WOZ perikelen?  
Antwoord: Het bestuur deelt mee dat de Stichting DIO’30 hier nog samen met gemeente in overleg is. 
Afwachten. 21 december vervolgafspraak. 
 
Henk Diebels: Maakt zich zorgen over vernieling op en rond de velden. 
Antwoord: Bestuur deelt die mening. Bestuur doet er al het mogelijk aan ter voorkoming hiervan. Er is 
ook zeker overleg met Gemeente. (Camara’s etc) 
 
Richard Nass: Hoe staat het met het kleding Fonds? 
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Antwoord: Gert Jan Diebels geeft aan dat er één sponsor minder is (Plus Gubbels). Plus heeft aan 
gegeven dat contract niet over te nemen. Nu is commerciële commissie druk doende een derde 
jeugdsponsor te vinden. Heeft nu echter nog geen invloed op de kledinglijn. 
 
Cor Koppers: Vraagt toch aandacht voor communicatie Supp.Club en bestuur?  
Antwoord: Hans Berendsen antwoord dat het zeker de intentie is van bestuur om goed te 
communiceren. Bestuur e=is blij met onze Supp.Club. Hij zal meteen na vergadering nagaan waarom 
Supp.Club niet is uitgenodigd voor overleg met bestuur. 
 
Toon vd Hurk: Waarom is koffiecorner hoofdveld gesloten?  
Antwoord: Het bestuur deelt mee dat dit te maken heeft met personele bezetting kantine[personeel op 
de zondag. Wanneer er weer ruimte is zal koffiecorner zeker weer gebruikt worden. 
 
Richard Nass: is het mogelijk afzetting te maken langs veld 5. Dit i.v.m. onregelmatigheden van 
toeschouwers?  
Antwoord: Het bestuur deelt die zorg en gaat met accommodatie commissie bekijken wat er mogelijk is. 

 
9. Huldiging jubilarissen  

Hans Berendsen nodigt de jubilarissen uit en spreekt ieder individueel toe. Daarna speldt Twan Kohlen 
hen onder uitreiking van een mooie bos bloemen de DIO’30-speld op. Daarna volgt de groepsfoto met 
de onderscheiden DIO’30 leden. 
     

Ad Derks 60 jaar 

Mari  vd Bosch 50 jaar 

Ramon Bosch 40 jaar 

Bas vd Klok 40 jaar 

Geert Jan vd Poel 40 jaar 

Wim Vos 40 jaar 

Ruud Winters 40 jaar 

Cees Visschers 40 jaar 

Hans Berendsen 25 jaar 

Hank Stekelenburg 25 jaar 

Hans Warfman 25 jaar 

Bram Berendsen 25 jaar 

Jeffrie Lelieveld 25 jaar 

 
10. 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 Berendsen       Twan Kohlen 
notulist        Voorzitter 


