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Notulen Algemene ledenvergadering 2014 
 

Plaats ··  : Clubhuis DIO’30 
Datum                                      : 21-11-2014 
Aanwezig                                 : Bestuur + 29 leden 
Afwezig met kennisgeving : Cor Coppers,  Mien en Maaike Schiltmans, Rini van Son, 

Richard Nass, Toon vd Hurk, Hank Stekelenburg. 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering 2014 

 
1. Opening en mededelingen/actuele zaken. 

2. Vaststellen notulen Alg. Ledenvergadering van 29 november 2013  

                                  De notulen zijn te downloaden vanaf de website DIO’30  

3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2013 - 2014. 

4. Jaarverslag penningmeester: ·  

 Balans per 1 juli 2014 

 Exploitatierekening 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014. 

De jaarrekening ligt vanaf 1 november, na telefonische afspraak, ter inzage bij Gert Jan Diebels 

 Verslag kascommissie.  

 Begroting 2014– 2015  

5. Bestuurlijke hervorming 

6. Verkiezing bestuur.  

Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester: ·Gert Jan Diebels 

Aftredend en niet herkiesbaar best.Lid TC:   Richard Nass 

Aftredend en niet herkiesbaar Alg best:   Hank Stekelenburg 

Verkiesbaar als Algemeen bestuurslid:   Gert Jan Diebels 

Verkiesbaar als Algemeen bestuurslid:   Hans ‘t Jong 

Verkiesbaar als Algemeen bestuurslid:   Bas Kuypers 

Verkiesbaar als Algemeen bestuurslid:   Theo van Lith 

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

7. Herinrichting Gelenberg 

8. Invoer DIO’30 Clubkaart 

9. Rondvraag.  

10. Huldiging jubilarissen DIO’30.  

11. Sluiting. 

 

 
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 moment stilte voor de ons ontvallen leden, die DIO’30 altijd een 
warm hart toe droegen. 
We kunnen nu allemaal merken wat de meest actuele zijn. Verbouwing keuken en toiletgroepen. Veder geen 
zaken te vermelden. 
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Twan geeft aan dat voor komend seizoen en het seizoen daarop twee ontwikkelingen te vermelden zijn. 
Doorontwikkeling Meisjes-dames voetbal. Twan zal samen met de TC de kar trekken om een nieuwe 
vrouwenvoetbalcommissie te vormen.  
Als tweede zal Twan zich ook samen met de TC gaan inzetten voor de doorstroommogelijkheden A-jeugd 
naar de senioren. Nu blijft er vaak geen andere keus dan stoppen voor de A jeugd die niet het 1e of 2e haalt. 
Twan hoopt daar volgende jaar meer over te kunnen melden. 
 
2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 29 november 2013. 

De notulen van de vergadering van 29-11-2013 worden besproken. Henk Diebels vraagt stand van zaken punt 
5: vertrek Hans Berendsen. Hans geeft aan niet te stoppen totdat iemand gevonden is die het secretariaat 
overneemt. Henk Diebels informeert naar stand van zaken 45+ voetbal. Twan bericht dat hier geen 
voortgang te melden is. Verder geen op of aanmerkingen vanuit vergadering. Notulen worden onder 
dankzegging aan secretaris vastgelegd.  
 
 
3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2013-2014. 

De voorzitter doet verslag over het afgelopen seizoen en blikt in de toekomst. Enkele zaken worden belicht. 
DIO’30 kende een rustig jaar waarin zoals gebruikelijk teams kampioen werden en teams degradeerden. 
Helaas promoveerde ons 1e niet naar 2e klasse. De jeugd blijft een stabiele factor. We blijven zien dat de 
Ukkengroep steeds blijft bestaan. Dit jaar op ongeveer 30 kinderen. Dat biedt perspectief ondanks de wat 
treurige berichten over achteruitgang in de gemeente Druten. Zorgen zijn er wel voor de seniorenteams op 
de zondag. Dit onderwerp komt later terug.  
DIO’30 doet het goed. Helaas kan dat niet gezegd worden van omliggende verenigingen. Die hebben meer 
zorgen om hun hoofd boven water te houden. DIO’30 maakt zich daar best zorgen over. 
Twan dankt ook dit jaar weer de inzet van 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 €1576,00.  
 
De kascommissie, bestaande uit Bob van Donzel en Pascal Janssen (afwezig), verwoordt via een verklaring 
haar bevindingen.  De kascommissie is akkoord met financieel boekjaar. Maakt nog wel de aanbeveling dat 
DIO’30 beleid (meerjarenplan) moet maken over haar financiële boekhouding. De vergadering verleent 
bestuur DIO’30 decharge. 
 
Kascommissie 2014-2015 

De penningmeester stelt voor om, gelijk aan de afgelopen jaren, ook dit jaar lopende het jaar de 
kascommissie samen te stellen.  

Begroting 2014-2015 en doorkijk naar 2015-2016. 

De penningmeester geeft een korte uitleg over de begroting van 2014-2015. De begroting zal sluitend zijn. 
Hij toont voorts een doorkijk op het seizoen 2015-2016. DIO’30 heeft en behoudt een solide exploitatie.  
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5. Bestuurlijke hervorming. 

Omdat dit onderwerp zodanig vermengd is met punt 6, deze samengevoegd. 

6. Verkiezing bestuur. 

Allereerst waren er drie bestuursleden die niet meer verkiesbaar waren voor hun functie in het Bestuur. Dat 
houdt in dat zij stoppen met hun bestuursfunctie. 
Hank Stekelenburg, jarenlang bestuurslid Technische zaken(TC) en de laatste jaren algemeen bestuurslid 
stopt helemaal om prive redenen. Hij blijft zeker wel betrokken bij de club ( TC en A1). 
Richard Nass stopt als bestuurslid Technische zaken(TC) omdat de werkzaamheden als voorzitter van de TC 
zoveel gaan omvatten (tijd) dat lidmaatschap aan Bestuur daarbij niet meer verenigbaar is. Een lid van de TC 
zal op afroep van Bestuur in vergadering bestuur verantwoording afleggen aan bestuur. 
Gert Jan Diebels stopt als penningmeester van DIO’30. Hij heeft altijd aangegeven die max twee termijnen 
deze functie te vervullen en dat punt is nu bereikt. Hij stelt wel weer beschikbaar voor de functie Algemene 
zaken in het Bestuur. Op dit moment is het bestuur naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Danwel meerder personen die het vele werk van de penningmeester samen uitvoeren.  Tot die tijd ( juni 
2015) zal Gert Jan in ieder geval de functie penningmeester waarnemen. 
Verkiesbare bestuursleden. 
DIO’30 kent tot nu toe nog een jeugdcommissie. Het Bestuur is van mening dat binnen DIO’30 de jeugd een 
dergelijke organisatievorm gaat aannemen dat korte lijnen noodzakelijk zijn. Het bestuur heeft daarom 
besloten om de jeugdcommissie op te heffen en samen te voegen met het Bestuur. Het Bestuur krijgt 
daardoor nog meer rechtstreeks snelle invloed op haar vereniging. 
De jeugdcommissie kent hele goede vrijwilligers. Het Bestuur is met deze commissieleden in gesprek gegaan 
en zij waren bereidt en enthousiast zitting te nemen in het bestuur. Het bestuur mag jullie dan ook 
mededelen dat: Bas Kuypers, Theo van Lith en Hans 't Jong ( en Gert Jan Diebels) vanaf nu bestuurslid 
Algemene zaken zijn van het Bestuur DIO’30. 
 
De Algemene Ledenvergadering van DIO’30 stemde unaniem in met deze voorstellen van het Bestuur. 
Hank en Richard Gert Jan bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid.  
Hans, Theo, Bas en Gert Jan succes met jullie (nieuwe) bestuursfunctie 
 
Henk Diebels spreekt zijn zorg uit dat er de functie van Penningmeester vacant is. Bestuur zal alles op alles 
zetten om deze positie optimaal en zo snel mogelijk in te vullen.  
Henk Diebels vraagt of jeugdcommissie ophoudt te bestaan? Twan: Correct. 
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7. Herindeling De Gelenberg en DIO’30. 

 
Twan geeft toelichting stand van zaken mbt ontwikkeling project De Gelenberg en de positie van DIO’30 
daarin. Op dit moment is een financiële onderbouwing van de plannen afgerond besproken met 
Gemeente Druten. Dit plan is positief over een ontwikkeling van De Gelenberg, mn oprichten van een 
Zwembad en een Sporthal. Dit wil de gemeente niet meer in beheer hebben en wil ook niet naar een 
sterfhuisconstructie huidige faciliteiten. De opdracht moet voor een herinrichting wel komen van de 
verenigingen van De Gelenberg. Samen tekenen deze voor ongeveer 6000 sporters. Zoals met alles zal 
de Gemeente zich steeds verder terugtrekken en initiatief laten bij de samenleving. De Gemeente is 
daarom positief naar deze ontwikkeling en zal dit met de voorjaarsnota ( juni/juli 2015) bespreken. 
Voor DIO’30 betekent dat dat zij wel plannen gaat maken om te kijken wat er hoogst noodzakelijk is om 
haar sportfaciliteit op orde te houden voor de nabije toekomst. 
Dick van Wely: vraagt naar zelfwerkzaamheid? Twan: dat betekent dat de gemeente zich verder 
terugtrekt, niet meer financieel verantwoordelijk wil zijn en dat de clubs dus initiatief moeten nemen. 
Mogelijk in een te vormen stichting Gelenberg.  
 
 

8. Invoer DIO’30 clubkaart  
 

DIO’30 gaat de DIO’30-clubcard introduceren. DIO’30 wil een clubcard, die ons verbind met onze club en die 
een mogelijkheid biedt om aan te tonen dat je lid bent van onze club. 
De clubcard wordt uitgegeven aan alle steunende leden en aan alle actieve leden vanaf de D- pupillenleeftijd 
(12 jaar). De clubcard biedt meer mogelijkheden. Zo geeft de clubcard iedere eigenaar gratis toegang tot de 
thuiswedstrijden van DIO’30 1. Verder biedt het ons kantinepersoneel een identificatiemogelijkheid bij het 
verstrekken van alcoholhoudende drank aan leden.(18 jr.) Een andere belangrijke reden is ook dat DIO’30 
een nieuw kassasysteem in het clubhuis heeft, geleverd en beheer door Le Credit Sportif. Het is een simpel 
en gebruiksvriendelijk systeem. De ervaringen bij andere verenigingen met dit nieuwe systeem zijn positief. 
Met de introductie van het nieuwe kassasysteem krijgen leden van DIO’30 de mogelijkheid om nog 
gemakkelijker af te rekenen aan de bar. Het bestuur streeft ernaar dit na de winterstop te introduceren.  
Afrekenen aan de bar kan op twee manieren: 

 Met je Clubcard (met voldoende saldo). 

 Contant In de kantine  
Het ‘opladen’ van de Clubcard kan thuis met iDEAL (minimaal 10 euro) of met contant geld in de kantine. 
In de toekomst zullen de DIO’30-munten verdwijnen. ( alleen nog in te zetten bij evenementen) 
Het bestuur is voor de uitvoering en beheerstaken van dit clubcard systeem nog wel dringend op zoek naar 
vrijwilligers. 
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9. Rondvraag 

 
Bert Palma: Heeft al lange tijd terug aangegeven dat de organisatoren van het Mix Toernooi stoppen. 
Hij heeft nog geen reacties over opvolging van bestuur vernomen?  
Antwoord: Twan erkent dat er nog geen opvolgers gevonden zijn. 
 
Henk Diebels: Moet kascommissie niet samengesteld worden.  
Antwoord: Gert Jan geeft uitleg dat hij dat lopende het seizoen gaat verzorgen. 
 
Henk Diebels: Begreep dat Theo van Lith nog geen DIO’30 lid is. Bestuursfuncties vragen dat echter wel.  
Antwoord: Hans: Wordt in orde gemaakt. 
 
Henk Diebels: Heeft van meerder DIO’30 leden begrepen dat de muziek op de zondag, na de wedstrijd 
van het 1e, veel te hard staat. Er wordt niets aan gedaan. Leden blijven weg. Er ontstaat een levendige 
discussie.  
Antwoord: Twan: Bestuur bepaalt. Wij kunnen niets vinden van soort muziek ( over smaak valt niet te 
twisten) wel zal bestuur afspraken maken over VOLUME met barpersoneel. Zij zijn enige 
verantwoordelijke op de zondagmiddag. 
 
Dick van Wely: heeft vraag over invulling kascommissie. Er moet van de drie toch altijd één gewisseld 
worden?  
Antwoord: Gert Jan bevestigt dat en let hierop. 
 
Frans Schiltmans: Hoe staat het met de Arbitrage commissie?  
Antwoord: Twan geeft toe dat dat niet verder ontwikkeld is. Moet weer opgepakt worden, maar hangt 
ook af van beschikbaarheid vrijwilligers. 
 
Henk Arts: Waarom geen verslagen 1e meer in de pers.  
Antwoord: Twan: Ook dat ligt aan het hebben van vrijwilligers. Gelukkig pakt Twan vd Zandt dit irt de 
website nu weer op.  
 
Herman de Haas: Vraagt waarom 1e en 2e niet in gelijk tenue naar de wedstrijden komen.  
Antwoord: Twan geeft aan dat dit hem onbekend is. Mogelijk een tekort aan sponsoring. Geeft aan dat 
eenmaal iets oen geen garantie is voor de toekomst. Ook nu ontstaat er een mooie discussie. Rick 
Gerdsen geeft aan hier samen met bestuur naar te gaan kijken. Akkoord. 
 
Herman de Haas: Waar blijft presentatiegids? 
Antwoord: Twan geeft aan dat dit om personele redenen niet van de persen is gerold. Zal dit jaar 
beperkt blijven tot een digitale versie op de website! Gert Jan vult aan dat mogelijk ook voor de 
toekomst een goede optie is. 
 
John Diebels: Wanneer is nieuwjaarsreceptie. 
Antwoord: Hans deelt mee: zondag 4 januari 2015 aanvang 15.00 uur. 
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10. 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. 

     

  
 
  
 
11. Sluiting 
 
De voorzitter dankt een ieder voor aanwezigheid en bijdrage op deze algemene jaarvergadering van 
DIO’30. De vergadering wordt om 21.55 uur gesloten. 
 
 
 
 
Hans Berendsen      Twan Kohlen 
Secretaris       Voorzitter 
 

Relatienr Roepnaam Achternaam Geb datum jubelaris

BNCJ87L Jos Arts 15-08-68 40

BNCM119 Ben de Vaan 16-12-52 40

BNCN41N Bas Kuypers 13-05-83 25

BNCN43P Jeroen Prinssen 21-10-72 25

BNCN56V Wilco Hol 02-10-82 25

BNCP67B Dick van Wely 20-05-49 25

BNCN866 Hans Seerden 05-01-83 25

BNCN57W Sander van Merwijk 13-02-79 25


