
    

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

 

Pagina 1 van 5 

 

Notulen Algemene ledenvergadering 2017 
 

Plaats      : Clubhuis DIO’30 
Datum                                     :  13-12-2017 
Aanwezig                                :  Bestuur + 31 leden 
Afwezig met kennisgeving  :  Rini van Son, Mien Schiltmans 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering 2017 

 

1. Opening en mededelingen/actuele zaken. 

2. Vaststellen notulen Alg. Ledenvergadering van 15 december 2016 

   De notulen zijn te downloaden vanaf de website DIO’30  

3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2016 - 2017. 

4. Jaarverslag penningmeester: 

➢ Balans per 1 juli 2017 

➢ Exploitatierekening 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017. 

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

➢ Verslag kascommissie. 

➢ Begroting 2017 – 2018 

5. Verkiezing bestuur. 

Twan Kohlen stopt om persoonlijke redenen met de functie voorzitter DIO’30. Hij is niet meer verkiesbaar.  

Hans Berendsen stelt zich verkiesbaar voor functie voorzitter DIO’30. 

 Aftredend en herkiesbaar: Bas Kuypers 

 Bestuur stelt kandidaat bestuurslid: Willem Bouwman 

De functie van Secretaris wordt bij akkoord ALV vervuld door Bas Kuypers 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 1 dec 2017 melden bij Hans Berendsen 

6.  DIO’30 en “groene” energie 

7.  Vertrouwenspersoon DIO’30 → De Veilige Poort  

8. Rondvraag. 

9. Huldiging jubilarissen DIO’30. 

10. Sluiting. 

 

1. Opening en mededelingen/Actuele zaken. 

De Vice-voorzitter Hans Berendsen 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. De Vice-voorzitter legt uit waarom de voorzitter Twan Kohlen 
niet meer aanwezig is. Hans dankt Twan namens de vergadering voor al zijn inzet t.b.v. DIO’30 
 

2. Vaststellen notulen A.L.V. van 15-12-2016. 

De notulen van de vergadering van 15-12-2016 worden doorgenomen en eventuele opmerkingen/vragen 
verzameld. Notulen worden unaniem goedgekeurd 
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3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2016-2017. 

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.  Menig lid wenst ons 1e weer eens een kampioenschap toe. We blijven werken aan die 
doelstelling. 
We hebben op dit moment 889 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.  
Een zorg voor het bestuur is de veiligheid op het sportpark, met name de parkeerplaats. Het bestuur zal 
hierover in overleg gaan en blijven met de gemeente. 
Verder is bestuur erg druk geweest met de Drank en Horecawetgeving. DIO’30 heeft nl jl 4 nov een controle 
gehad en daarop zal boete volgen. Zaak is met z’n allen  scherp te zijn op de regels rondom alcohol in de 
kantine. 
Ook nieuw is de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet versterkt de positie van de 
mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, 
waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze 
gegevens. Dit geldt ook voor DIO’30. Zo heeft bestuur besloten geen namen en teamfoto’s etc te plaatsen op 
haar website en een reglement op te stellen. Ook zal in aanmeldformulier een optie tot toestemming AVG 
bepaling worden opgenomen. 
De accommodatie in zijn totaliteit met velden, gebouwen en groenvoorziening zien er perfect uit. De 
Samenwerking tussen Stichting Voetbal DIO’30  en supportersclub DIO’30 verloopt goed. Ik ben trots dat ook 
onze tegenstanders/bezoekers van de Gelenberg steeds weer zo positief reageren op de staat van ons park. 
Het jeugdvoetbal heeft een goede boost gehad. De prestaties zijn goed. Dit allemaal mogelijk gemaakt door 
de inzet van ons kader. 
 
De voorzitter bedankt  de inzet van al onze vrijwilligers en commissies.  
 

4. Jaarverslag penningmeester. 

Toelichting resultaat  2016-2017 
Het resultaat t.o.v. voorgaand boekjaar is toegenomen met 20 k door de volgende oorzaken: 
1. In het boekjaar zijn niet begrote inkomsten uit sponsoring gerealiseerd, welke vooralsnog een eenmalig 
karakter hebben.  
2. De marge op de omzet is gestegen van 49,7% naar 51,1%. Daarmee is het kantine resultaat toegenomen.  
Dit zit iets boven de doelstelling van 50%.  De kosten voor personeel zijn naar beneden gegaan, binnen de 
doelstelling van 13%.  
3. De overige inkomsten zijn 6 k lager uitgevallen door afloop bijdrage privateriseringsgelden gemeente. 
4.  Door besparingen en tariefsverbetering zijn de huisvestingskosten voor gas, elektra en water naar 
beneden gegaan.  
5. De voetbal gerelateerde kosten zijn afgenomen door besparingen op salarissen en 
vrijwilligersvergoedingen. 
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Toelichting balans 30 juni 2017 
1. De investeringen bestaan uit inrichting ballenhok ( 3k) en trainingspakken selectie (2k). De afschrijvingen 
bedragen 10k zodat de vaste activa per saldo zijn afgenomen. 
2. De liquide middelen zijn toegenomen door het positieve resultaat vermeerderd met afschrijvingen minus 
de investeringen en minus de afname van het werkkapitaal. 
3. Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve , welke als buffer dient voor incidentele, 
onvoorziene  uitgaven.   
4. Het restant van de hypotheek onder langlopende schulden is in het verslagjaar volledig afgelost. 
 
Verwachting verslagjaar 2017-2018   
1. In het nieuwe boekjaar zijn investeringen gepland voor aanschaf nieuwe inventaris kantine (5k) en kleding 
(20k),  
 2. De kosten voor verzekeringen zullen in het volgend seizoen fors gaan dalen vanwege een gerealiseerde 
prijskorting bij de verzekeraar.    
3.  De kosten voor huisvesting zullen, naast de reguliere indexering van 2,5%,  naar verwachting negatief 
worden beïnvloed door toenemende, vandalisme op het sportpark. Verder wordt i.o.m. de Stichting 
onderzoek gedaan naar moment en kosten vervanging van toplaag kunstgrasveld. 
4.  Voorts heeft het bestuur tezamen met de Stichting Dio '30 een energiescan laten uitvoeren. Op basis van 
de uitkomsten hiervan,  zal besloten worden welke duurzaamheidsinvesteringen (bijv.; LED, zonnepanelen, 
isolatie) zinvol zouden kunnen zijn. 
5.  De gemeente Druten heeft in het boekjaar 2016-2017 een compensatievergoeding uitgekeerd ( 21K) aan 
de Stichting voor de hoge OZB lasten. De vergoeding zal in principe worden aangewend voor 
duurzaamheidsinvesteringen om de exploitatiekosten op langere termijn te verminderen.  
6. Tenslotte wordt een stabilisatie van inkomsten verwacht het  o.a. door  het nieuwe initiatief inzake de 
Vriendenloterij (raming 5k).,  
 
De kascommissie, bestaande uit Geert Eikhout en Michel Dix, is akkoord met controle van het financieel boekjaar 
2016-2017. De vergadering verleent bestuur DIO’30 decharge. De Kascommissie 2017-2018 wordt samengesteld , 
bestaande uit Geert Eikhout en Bas v.d. Klok.  De vergadering gaat akkoord.  
 

5. Verkiezing bestuur. 

Twan Kohlen stopt om persoonlijke redenen met de functie voorzitter DIO’30. Hij is niet meer verkiesbaar.  

Hans Berendsen stelt zich verkiesbaar voor functie voorzitter DIO’30. Hij wordt unaniem door de Algemene 

Ledenvergadering tot voorzitter van DIO’30 benoemd. 

Bestuur stelt kandidaat bestuurslid: Willem Bouwman. Hij wordt ook unaniem gekozen 

Bas Kuypers wordt  door vergadering gekozen tot secretaris van DIO’30 

Theo Verhoeven gaat ook de rol van vice voorzitter vervullen. 

  
6. DIO’30 en Groen Stroom 

 
Theo Verhoeven geeft uitleg aan ALV omtrent de plannen tot investeren in “Groene Stroom” Stichting 
Voetbal DIO’30 zal in deze het voortouw nemen. Wanneer de plannen uitmonden in realisatie komt dit 
punt terug ter instemming van de ALV 
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Op alle leden wordt een beroep gedaan omrekening te houden met het energie verbruik. Zet 
bijvoorbeeld de verlichting uit op velden en in kleedkamers als deze niet meer gebruikt worden. 
 

7. Vertrouwenspersoon DIO’30 → De Veilige Poort  
De voorzitter legt uit dat vanuit de KNVB gestuurd wordt op de aanwezigheid van een 
Vertrouwenspersoon in een vereniging. Deze vertrouwenspersoon is voor de leden aanwezig om zaken 
die zaken behandeld die niet meer met de vereniging kunnen worden opgelost of buiten de invloed 
vallen van de vereniging . Een voetbalclub als DIO’30 moet ook een dergelijk aanspreekpunt hebben. 
Het bestuur heeft Wilfred Schoonderbeek – Coördinator Jeugdopleidingen DIO’30 gevraagd dit uit te 
werken. Hij zal jullie straks meenemen d.m.v. een presentatie hoe wij dit bij DIO’30 hebben ingevuld. 
De voorzitter geeft aan dat Judith Kuypers en Nicole Berendsen de vertrouwenspersonen zijn voor 
DIO’30. Zij zijn bereikbaar onder email : deveiligepoort@dio30.nl 
Voorzitter geeft Wilfred het woord. Hij legt met behulp van een presentatie uit aan de ALV hoe een en 
ander is vormgegeven bij DIO’30. Daarbij wordt ook de zeer nauwe samenwerking met de Gemeente 
Druten benoemd. Er volgt aan de hand van vragen uit de vergadering een mooie discussie waarbij 
meerdere zaken aan bod komen die meegenomen worden: VOG voor vrijwilligers?,  de rol van ons allen 
(bestuur, leiders/trainers, ouders etc.) en eventuele sancties. 
Voor leden is de presentatie bevraagbaar bij het secretariaat van DIO’30 

 
8. Rondvraag 

Herman de Haas: maakt zich zorgen over de kwaliteit van de snacks, met name de kroketten,  bij 
DIO’30. Hij meent dat deze afneemt. 
Antwoord: Hans Berendsen legt uit dat DIO’30 streeft naar goede kwaliteit, dus ook van de snacks. 
Mochten er meer gerede klachten zijn dan zullen we daar actie op nemen. 
 
Peter Kuypers: Of er nog een foto wordt gemaakt van de selectie.  
Antwoord: ja, dit wordt nog gepland. 
 
Herman de Haas: Mist dames in het bestuur. 
Antwoord: Wij ook.  
 
Bert Palma: De Telefoon in het omroephok functioneert niet.  
Antwoord: Twan v/d Zandt zorgt dat deze wordt gemaakt. 
 
Michel Dix: Hoe staat het met de jassen voor trainers en coördinatoren?  
Antwoord: Dit is een grote uitgave, waarvoor we gelukkig sponsoren hebben gevonden. De Jassen 
komen na de winterstop. 
 
Jan Megens: Krijgen de jeugdleden nog trainingspakken? 
Antwoord: dit is een investering van meer dan 15k€ na een enquête zal e collectie volgend seizoen 
veranderen en afhankelijk hiervan wordt hier weer in geïnvesteerd.  

 
9. Huldiging jubilarissen  

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

mailto:deveiligepoort@dio30.nl
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10. Sluiting 
 
De voorzitter dankt een ieder voor aanwezigheid en bijdrage op deze algemene jaarvergadering van 
DIO’30 en sluit de vergadering. 
 
Bas Kuypers       Hans Berendsen 
notulist        Voorzitter 

Stevens, FW 60 

Beijer, Arie 50 

Lowiessen, Rob 50 

Postulart, Harry 50 

Woerkom, Gerard van 50 

Bull, Wim 40 

Kuipers, Toon 40 

Megens, Jan 40 


