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Notulen Algemene ledenvergadering 2018 
 

Plaats      : Clubhuis DIO’30 
Datum                                     :  28-11-2018 
Aanwezig                                :  Bestuur + 31 leden 
Afwezig met kennisgeving  :  Willem Bouwman, Rini van Son 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering 2018 

 

1. Opening en mededelingen/actuele zaken. 

2. Vaststellen notulen Alg. Ledenvergadering van 13 december 2017 

3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2017 - 2018. 

4. Jaarverslag penningmeester: 

➢ Balans per 1 juli 2018 

➢ Exploitatierekening 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. 

De jaarrekening ligt vanaf 14 november, na telefonische afspraak, ter inzage bij Theo verhoeven 

➢ Verslag kascommissie. 

➢ Begroting 2018 – 2019 

5. Verkiezing bestuur. 

Bas Kuypers stopt om persoonlijke redenen met de functie van secretaris DIO’30 

De functie van Secretaris wordt bij akkoord ALV vervuld door Nicole Berendsen 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 15 nov 2018 melden bij Hans Berendsen 

6.  DIO’30 en “groene” energie 

7.  Beleidsplan DIO’30 2018 - 2023  

8. Rondvraag. 

9. Huldiging jubilarissen DIO’30. 

10. Sluiting. 

 

1. Opening en mededelingen/Actuele zaken. 

De voorzitter Hans Berendsen opent de vergadering van DIO’30 en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Allereerst vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de ons ontvallen leden, die DIO’30 altijd een warm hart 
toe droegen.  
 

2. Vaststellen notulen A.L.V. van 13-12-2017. 

De notulen van de vergadering van 13-12-2017 worden doorgenomen en worden unaniem goedgekeurd 
 

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, wetende hierbij niet volledig te kunnen zijn.  
 
Het was een sportief bewogen jaar. Ons 1e wist helaas geen promotie te bewerkstellen en rondom onze 
selectie kregen we nog wat dompers te verwerken. Zo besloot in Januari onze hoofdtrainer toch te 
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vertrekken aan het einde van het seizoen en gaf ook Richard Nass aan te stoppen met zijn werkzaamheden 
rondom de selectie. Hans maakt van de gelegenheid gebruik om Richard nog te bedanken al alles, wat veel 
was, wat hij voor DIO’30 heeft gedaan. 
 
Helaas bleek ondanks alle inspanning het niet mogelijk om ons 2e te behouden en/of om hiervoor in de plaats 
een ZA1 te starten. Dit zal voor komend seizoen wel weer een streven zijn. 
 
Verder gaat het vooral erg goed met onze club. We groeien zowel bij de jongen en meiden als bij de vrouwen 
en ook spelen we op een mooi niveau. Onze opleiding ontwikkeld zich wat o.a. te zien is aan de extra 
aandacht voor het trainen van onze trainers. 
 
Onze ledenadministratie en website zijn aangepast aan de AVG, DIO’30 zal de AVG strikt blijven volgen. Ook 
hebben we een boete gehad voor een overtreding van de drank en horeca wet en heeft deze voldaan. We 
moeten met z’n allen voorkomen dat dit weer gebeurd door ons aan de wet te houden. 
Hans is in gesprek met de gemeente over deze wetten en over de veiligheid op het sportpark.  Verder is er 
besloten dat de sporthal op de Gelenberg komt Hier wil het bestuur ook betrokken blijven, omdat dit 
gevolgen voor ons kan hebben, denk o.a. aan de infrastructuur. 
 
Natuurlijk ook weer een dankwoord aan onze grote groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken alles 
mogelijk. Voor 3 onderdelen komen we echt handjes te kort, dus ook via deze weg: Meld je aan om te 
helpen! Vooral Barpersoneel, Zaterdagsdienst en Scheidsrechters zijn hard nodig. 
 
De economie gaat beter, maar sponsoren maken soms keuzes voor landelijke sponsoring i.p.v. lokale. DIO’30 
mag zich gelukkig prijzen met haar sponsoren en de inkomsten hieruit. Het aantal sponsoren is nagenoeg 
gelijk gebleven.  
Positief is ook de mogelijkheden voor vernieuwing door onze kleding sponsoren. Nagenoeg alle leiders en 
trainers zijn voorzien van nieuwe kleding, met dank aan Videoguard en Station 7. Komende weken worden 
nieuwe voetbaltassen. Vanuit het kledingfonds starten we met het vervangen van ons trainingspak. Mogelijk 
gemaakt door Derksen schoonmaak, Toon de Jong reclame en Rick Sports. Videoguard heeft ons eerste 
verzekerd van een mooi pakket aan kleding voor de komende jaren. Sponsoren bedankt. 

 
4. Jaarverslag penningmeester. 

• Een deel van de investering in wedstrijd kleding is direct in de lasten genomen.  

• Inkomsten uit sponsoring zijn gestegen vooral door de Vriendenloterij. 

• De marge op onze kantine is gestegen, mede door een betere inkoop, het netto resultaat van onze 
kantine is desondanks lager, door investeringen die in de kantine gedaan zijn. 

• Voetbalkosten nemen toe door een stijging in kosten voor kleding en materiaal.  

• Belangrijk om te vermelden is dat we geen schulden hebben. En een eigen vermogen van 60k€ waarbij 
onze liquide middelen gemiddeld rond de 25k€ liggen. 

 
Verwachting verslagjaar 2018-2019   

• Stijging van inkomsten uit de kantine. 

• Investeringen in kleding jeugd (uitgaanstenues worden vervangen) 

• Een daling bij onze contributie inkomsten, doordat we minder senioren leden hebben. 

• Een stijging van onze huisvestingskosten, door indexering van stijgende energiekosten. 
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De kascommissie, bestaande uit Geert Eikhout en Bob van Donzel, is akkoord met controle van het financieel 
boekjaar 2017-2018. De vergadering verleent bestuur DIO’30 decharge.  
 
De Kascommissie 2018-2019 wordt samengesteld , bestaande uit Geert Eikhout en Bas Kuypers.  De vergadering 
gaat akkoord.  
 

5. Verkiezing bestuur. 

Bas Kuypers stopt als Secretaris en stapt ook uit het bestuur. Nicole Berendsen wordt Unaniem verkozen tot 
nieuwe Secretaris. Hierbij wordt opgemerkt dat het een goede ontwikkeling is dat er een vrouw in het bestuur 
komt. Eenieder deelt deze mening.  

  
6. DIO’30 en Groen Stroom 

 
Vorig jaar stond dit onderwerp ook al op agenda. Nu kan ik jullie meedelen dat we een forse stap vooruit 
hebben gemaakt op dit onderwerp. 
Het is voor DIO’30 van belang dat we ons klaarmaken als vereniging voor de toekomst. Daar hoort ook het 
verduurzamen van de accommodatie bij. 

Allereerst wil ik de supportersclub hartelijk danken voor hun initiatief om vast een start hiermee  te maken. 
Zij zijn al aan de slag gegaan om verlichting in onder meer de kleedkamers te wijzigen naar LED verlichting De 
financiële investering van de supportersclub t.b.v  de ledverlichting in de kleedkamers en andere gebouwen 
was € 1633,00. Supportersclub hartelijk dank hiervoor. 

 
Verder zijn wij als bestuur samen met de Stichting voetbal DIO’30 druk bezig geweest met dit onderwerp. 
De Stichting is de trekker op dit onderwerp omdat de accommodatie en alles wat daarbij hoort onder hun 
verantwoordelijk valt. Daarbij hebben zij ook de liquide middelen van onze vereniging onder beheer. Sander 
van Gelder heeft die kar getrokken. 

 
Uitkomsten en plannen: 

 
DIO’30 is een grote vereniging die jaarlijks veel energie gebruikt.  Denk hierbij aan  elektriciteit gebruik, gas 
gebruik en water gebruik. De rekening die daarvoor jaarlijks bij ons als vereniging wordt gepresenteerd is 
hoog. Deze drie pijlers in energie zijn bekeken om daar in “groen Stroom” ons voordeel mee  te doen. 
Sander heeft als ondersteuning aansluiting gezocht bij de organisatie “De Groene Stroom” gesteund door de 
KNVB. Zij helpen ons bij het onderzoek naar, beste optie en verzorgen subsidieaanvragen en financiële 
adviezen. 

 
1. Zonnepanelen. Om het gehele gebruik van DIO’30 uit ter ruilen met eigen stroom uit zonnepanelen ( 57.000 

KW/jaar) zijn 220 zonnepanelen nodig. Deze zouden we op de daken van de kantine en de kleedkamers 

kunnen installeren. Kosten:     Terug verdien tijd ongeveer 7-8 jaar en een winst per jaar aan kosten: €7700 

2. Led verlichting. Zoals reeds aangehaald zijn we met ondersteuning van de Sup Club daarmee  al klein gestart. 

Echter de grootse energie-eter is de verlichting langs de velden. We kunnen de verlichting op veld 2; 3/4 en 5 

vervangen voor LED verlichting. Dat gaat ons per jaar een winst opleveren van € 4700,- in gebruik echter  zijn 

de kosten voor aanschaf €135.000 met een terugverdien tijd van ongeveer 13-15 jaar. 
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3. Verwarming/Warmwatervoorziening. Hier is alles nog niet ver onderzocht omdat de mogelijkheden tot 

heden zeer beperkt zijn. Wij hebben ook nog een goede installatie.  

 
KEUZE en ADVIES 
Het advies wat uit deze inventarisatie komt is om de zonnepanelen te plaatsen en om veld 2 of 3/4 te 
voorzien van LED verlichting. De kosten zullen daarvoor Netto ( bruto - 35% subsidie) €90.000 zijn 
Doen we alles m.u.v. veld 5 dan kosten €100.000,- . Doen we alles dan komen we op €135.000,- 
Wat sterk een keuze zal beïnvloeden  is de mogelijkheid van subsidie op dit onderwerp welke max drie jaar 
geldt. Daarna komt het Bruto investeringsbedrag te laste van DIO’30. Voor 1 februari 2019 moet er opdracht 
verstrekt worden om tot uitvoering over te gaan. 
Het bestuur en de Stichting zal in ieder geval gaan kiezen voor de aanschaf zonnepanelen en voorkeur om 
veld 2 en 3 /4  te voorzien van LED verlichting. 
Het bestuur zal met Stichting overleg plegen of bovenstaande uit de liquide middelen dan wel met een 
financiering wordt gerealiseerd. Het is van belang in ogenschouw te nemen dat deze investering zichzelf 
terug verdiend. De penningmeesters van beide besturen zullen gezamenlijk het financiële meerjarenplan 
aanpassen door de invloed van deze investering. 
Voor alsnog voorziet het bestuur dat deze investering geen invloed heeft op de hoogte van de contributie. 
 
Een discussie omtrent voordelen, nadelen en welke acties uitgevoerd moeten worden volgt. De input 
wordt meegenomen in het verdere onderzoek naar onze mogelijkheden. 
De ledenvergadering geeft bestuur toestemming plannen uit te werken en genoemde investeringen te 
doen. 
 

7. Beleidsplan DIO’30 2018 - 2023 
Het beleidsplan wordt op het tv scherm getoond en de inhoud wordt besproken. Het beleidsplan is 
terug te vinden op de website van DIO’30 

 
8. Rondvraag 

Frans Schiltmans: Vraagt meer informatie over hoe de investeringen in kleding geboekt zijn. 
Antwoord: Deels is dit direct op de kosten opgenomen en een deel wordt afgeschreven.  
 
Willem Vos: Wanneer moet het kunstgras worden vervangen 
Antwoord: Kesseleer keurt ons kunstgras en verwacht dat dit nog 4 jaar mee kan. Wij gaan dus van 4 
jaar uit. 
 
Geert Eikhout: Moeten we niet afwachten met investeringen in groene stroom en ons sportpark 
voordat we meer duidelijkheid hebben over de plannen van de gemeente met de sporthal? 
Antwoord: Mede daarom zijn we ook hierover met de gemeente in gesprek. 
 
Peter Smit: Klaagt over de muziek in de kantine en vraagt wie hiervoor verantwoordelijk is? 
Antwoord: uiteindelijk het bestuur, Spreek ons vooral aan, maar het belangrijkste is dat we met respect 
met elkaar omgaan. Dat geldt ook voor langs de velden. 
 
Peter Smit: Krijgt het kantine personeel nog nieuwe kleding 
Antwoord: Willem Bouwman is hiermee bezig. 
 



    

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

 

Pagina 5 van 5 

 

Cor Koppers: Veel vernielingen in de kleedkamers, dit baart zorgen.  
Een emotionele discussie over gedrag, normen en waarden en verantwoordlijkheden volgt. Iedereen is 
het met elkaar eens dat de genoemde voorbeelden niet binnen DIO’30 passen en dat we samen moeten 
proberen dit te signalieren en aan te pakken.  
 
Willy Beck: Komt er nog een herhalingscursus voor de AED? 
Antwoord: deze is drie weken geleden geweest, de uitnodiging hiervan is via de website gegaan. Jammer 
dat je die gemist hebt. We hopen dat deze cursus er volgend jaar weer is. 
 
Frank den Biesen: Zijn er afspraken over bier is de kleedkamers? Er gaan namelijk regelmatig kratten 
mee de kleedkamer in. 
Antwoord: Ja, Dit hoort niet.   
 
Willy Beck: Hebben we een (anti)rookbeleid? 
Antwoord: Nee dit hebben we niet. 
 

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 en volgt de groepsfoto met de 
onderscheiden DIO’30 leden. 
 
 

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 


