VOETBALVERENIGING DIO’30

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

Notulen Algemene ledenvergadering 2019
Plaats
Datum
Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

:
:
:
:

Clubhuis DIO’30
27-11-2019
Bestuur + 27 leden
Rini van Son

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

1.

1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen/actuele zaken.

5.

Verkiezing bestuur:
Jos Janssen, Hank Stekelenburg en Theo verhoeven stoppen om persoonlijke redenen met hun functie in bestuur DIO’30.
De functie van Penningmeester wordt bij akkoord ALV voorlopig ingevuld door Gert Jan Diebels
Het bestuur draagt voor de functie Voetbalzaken voor: Hans Jurgen van de Kamp
Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 15 nov 2018 melden bij Hans Berendsen

Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 28 november 2018
Algemeen jaarverslag DIO’30 2018 - 2019
Jaarverslag penningmeester:
➢ Balans per 30 juni 2019
➢ Exploitatierekening 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019
De jaarrekening ligt vanaf 14 november, na telefonische afspraak, ter inzage bij Theo Verhoeven
➢ Verslag kascommissie
➢ Begroting 2019 – 2020
➢ Voorstel aanpassing contributie

6.
7.
8.

Rondvraag

9.

Sluiting.

DIO’30 en “groene” energie ➔ voortgang
Huldiging jubilarissen DIO’30.

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 28-11-2018.
De notulen van de vergadering van 28-11-2018 worden doorgenomen en worden unaniem goedgekeurd

3.

Algemeen jaarverslag DIO’30 2018-2019.
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.
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Sportief een heel mooi jaar. We kenden natuurlijk vreugde en teleurstelling. Maar aan het einde van het
seizoen kenden we met z’n allen eigenlijk alleen maar vreugde. Ons 1e werd na vele jaren kampioen van de 3e
klasse en kon het nieuwe seizoen aantreden in de bij DIO’30 passende 2e klasse. Nogmaals een top prestatie
van spelers en begeleiding van ons 1e team. Want zoals jullie nog wel herinneren was de weg naar het
seizoen moeizaam. Ik wil daarbij de rol van ons bestuur en van onze Adviseur Voetbalzaken Wilfred
Schoonderbeek en trainer 1 Jord Roos kort benoemen. Zij hebben echt veel werk verricht om een goed 1e
neer te zetten. Met als leidraad het strakke nieuwe beleid wat door het bestuur werd bepaald. Dit hield
onder meer in dat het budget van ons 1e significant terug is gebracht en met onze selectie te groeien naar
een team bestaande uit Maas en Waalse voetballers. Ik ben er dan ook super trots op dat we met dat beleid
en die groep spelers kampioen geworden zijn!
Halverwege het seizoen is ook veel tijd geïnvesteerd in het vormen van een prestatief ZA1 team. Ook hier
ben ik blij dat we daarin geslaagd zijn. Het nieuwe seizoen staat er een ZA1. We wachten met spanning af
wat hoe het deze teams het komende seizoen vergaat!
Verder gaat het ook goed met DIO’30. De jeugd groeit en speelt op een mooi niveau. Onze intenties zijn om
onze jeugdafdeling te certificeren als lokale jeugdopleiding is in de laatste fase. Nog enkele kleine zaken
moeten worden afgerond en dan kan DIO’30 zich een club met een gecertificeerde jeugdopleiding noemen.
Al met al mogen we trots zijn op onze club. Dank hiervoor aan iedereen die veel tijd en energie inzet voor
onze vereniging. Iedereen kan weer voetballen!
Wat zeker ook het vermelden waard is, is het vernieuwen van ons clublied! Het bestuur bedankt voor alle
inzet op dit onderwerp Arjan Tijs & Feestduo Happy Ouwer. Tevens dank aan de Supportersclub DIO’30. Op
de bar ligt nog een stapel CD’s. Deze zijn aan het einde van de vergadering gratis mee te nemen door jullie.
De Drank en Horeca wet/rookvrij sportpark.
Samen met de clubs van de gemeente Druten zijn we in gesprek met de gemeente om te komen tot
afspraken en beleid op het gebied van de Drank en Horecawet. SCP trekt die kar en DIO’30 zal actief daarin
deelnemen. Strekking is met de vereniging te komen tot een proactief beleid waardoor de controle van
gemeente geminimaliseerd danwel achterwege zal blijven.
Door de KNVB is bepaald dat voetbalterreinen/parken vanaf 2025 rookvrij moeten zijn. Dus dan mag je
nergens meer roken. Tot nu hebben we als bestuur daar nog geen stappen in genomen. Een lid van DIO’30,
Roy Sas, gaat ons helpen hoe we dit gaan aanpakken. Vooralsnog zal het veelal een ontmoedigingsbeleid zijn,
die zich vooral zal richten op de zaterdag. Wordt vervolgd.
Veiligheid Sportpark
Ik ben nog steeds in overleg met de gemeente. Daarbij zijn verschillende zaken die de aandacht hebben.
Nadat de verlichting sterk werd verbeterd, zijn er “worsten” aangebracht om parkeerplaatsen in te richten.
Deze zijn echter vooral aangebracht om de hangjeugd het crossen onmogelijk te maken.. Het aanbrengen
van cameratoezicht is in de laatste fase en ik hoop dat dit snel geeffectueerd wordt.
OZB
DIO’30 heeft het initiatief genomen om met alle voetbalvereniging uit de gemeente de gemeente dringend
te vragen de OZB heffing te verlagen. Dat is mogelijk geworden door een wetsaanpassing. We hopen daar dit
najaar nog bericht over te krijgen.
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N.E.C.
We staan aan de vooravond van een intensieve samenwerking met de Voetbalacademie N.E.C.. We mogen
ons met gepaste trots ons “Partnerclub van N.E.C.” noemen. Het doel van deze samenwerking is om van
elkaars kennis en kunde te leren. We willen als DIO’30 onze jeugdopleiding met ondersteuning van de
Voetbalacademie naar een hoger niveau krijgen. Je moet daarbij denken aan niveauverhoging van onze
trainers etc. Inmiddels kan ik melden dat er een 3 jarig convenant is getekend met N.E.C.
Vrijwilligers
Allereerst natuurlijk weer een woord van dank voor alle vrijwilligers die alles mogelijk maken bij DIO’30. Het
is bijna onnodig te zeggen maar zonder gaat niet. Met name wil ik de Stichting Voetbalsport DIO’30
bedanken voor al het onderhoud wat er met haar vrijwilligers is verricht op het sportpark. Zoals de
veldafscheiding die geplaatst is rondom veld 5, de 6 Dug-Outs zijn opgeknapt en voorzien van nieuwe dak
beplating, de asbestrenovatie boven de tribune uitgevoerd en nieuwe dak beplating etc. etc.
Ook voetbaltechnisch hebben we geen klagen. Ik blijf echter ieder lid van onze vereniging oproepen om de
helpende hand toe steken naar DIO’30. Het motto blijft “vele handen maken licht werk”.
Op zeker 3 onderdelen blijven we steun vragen: Barpersoneel / Zaterdagsdienst en scheidsrechters. Dus
Meld je aan!
Sponsoring
Ik wil De stichting voetbalsport DIO’30, de supportersvereniging DIO’30, de Businessclub en alle sponsoren
die DIO’30 een warm hart toe dragen, van harte bedanken voor de blijvende steun aan onze vereniging. Ik
hoop dat zij samen met ons de club tot in lengte van jaren blijven vormgeven, zodat in Druten iedereen kan
blijven sporten en genieten van onze mooie club DIO’30.
4.

Jaarverslag penningmeester.
2018-2019 werd afgesloten met een klein positief resultaat. Binnen de opbrengsten vallen vooral de lagere
contributieopbrengsten en hogere kantineopbrengsten ten opzichte van 2017-2018 op. Bij de lasten vallen
vooral de hogere huisvestingskosten en lagere kosten voor jeugdvoetbal op. De kosten van jeugdvoetbal zijn
voornamelijk ontstaan door eenmalige grote investeringen in kleding en materialen in 2017-2018 die in
2018-2019 niet meer gedaan hoefden te worden.
Verwachting verslagjaar 2019-2020
De verwachting voor het seizoen 2019-2020 is relatief rustig. Er worden geen grote schommelingen
verwacht. De begroting sluit op een saldo van 0.
De kascommissie, bestaande uit Geert Eikhout en Bas Kuypers, is akkoord met controle van het financieel
boekjaar 2018-2019. De vergadering verleent bestuur DIO’30 decharge.
De Kascommissie 2019-2020 wordt samengesteld , bestaande uit Geert Eikhout en Bas Kuypers. Een derde
persoon zal nog worden gezocht. De vergadering gaat akkoord.

5.

Verkiezing bestuur.
Jos Janssen, Hank Stekelenburg en Theo Verhoeven stoppen om persoonlijke redenen met hun functie in
bestuur DIO’30.
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De functie van Penningmeester wordt tijdelijk ingevuld door Gert Jan Diebels. Naar een geschikte kandidaat
wordt druk gezocht. Het bestuur draagt voor de functie Voetbalzaken voor: Hans Jurgen van de Kamp. Vanuit
ALV instemming met bestuurswijzigingen.
6.

DIO’30 en Groene Stroom
Vorig jaar stond dit onderwerp op agenda en heeft de Algemene Ledenvergadering het bestuur de ruimte
gegeven om te gaan investeren in aanschaf Groen Stroom voorzieningen.
Nu kunnen wij meedelen dat we samen met de Stichting Voetbalsport DIO’30 de stap vooruit hebben
gemaakt op dit onderwerp.
Bestuur en Stichting zijn samen tot besluit gekomen om definitief te gaan voor een investering in
Zonnepanelen en Led verlichting. De stichting is gestart met uitvoering van de opdracht.
De Stichting is zoals reeds bekend 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 is ons aanspreekpunt en hij coördineert ook de installatie van de voorzieningen..

1.

2.
3.

Uitvoering “groene Stroom”:
Zonnepanelen. Om het gehele gebruik van DIO’30 uit ter ruilen met eigen stroom uit zonnepanelen ( 57.000
KW/jaar) zijn 220 zonnepanelen nodig. Het dak van onze tribune is hiervoor vernieuwd. De 114
zonnepanelen krijgen hier een plek. Kosten: € 36.000
Led verlichting. De Veldverlichting op veld 2; 3/4 wordt vervangen voor LED verlichting. De kosten voor
aanschaf € 72.000.
De omzetting elektra van groot naar klein verbruik; van het huidige contract met Liander van groot verbruik
naar klein verbruik Kosten: € 3500,De kosten die de voetbalclub daarvoor vanuit de stichting krijgt doorbelast zijn in totaal netto €90.000 zijn.
De Stichting krijgt van gemeente Druten een Duurzaamheidslening van maximaal € 100.000 tegen een rente
percentage van ongeveer 1,5 procent.
Het bestuur zal de lening middels de jaarhuur aan Stichting terugbetalen over een looptijd van 15 jaar.
De voetbalvereniging DIO’30 zal dus gelijk een effectieve winst maken op haar energiekosten.
Bestuur is trots op de samenwerking van alle betrokkenen op dit onderwerp.
Het bestuur moet echter een dringend beroep doen op de leden van DIO’30 om ook zelf te zorgen on
verstandig met energie om te gaan zodat het energie gebruik daalt ondanks al onze maatregelen.
Hiervoor is echt noodzakelijk:
Om de aansluiting kleinverbruik mogelijk te maken moeten er door de vereniging enkele maatregelen
worden genomen om piekbelasting te voorkomen. De gebruikstijden groot energie vragende apparatuur
afstemmen met Veldverlichting. Bijv. het gebruik wasmachines/drogers/frituur op trainingsavonden
Verlichting veld 5 wordt aangepast. Minder masten/verlichting. Alleen trainingscapaciteit.
Ga verstandig met energie om. Motiveer elkaar! Doe het licht uit wat niet nodig is, maak zo kort mogelijk
gebruik van water (douchen), sluit deuren en ramen zodat warmte in panden blijft etc.
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Wij zoeken dringend een “DIO’30 energieambassadeur”, die ons helpt om de leden bewust van dit
onderwerp te maken
7.

Rondvraag
Helaas zijn de aantekeningen van de vragen bij de rondvraag zoekgeraakt. Een grote omissie, maar niet
meer terug te draaien.

8.

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

9.

Albert Stevens

60 jr

Ton Koppers

60 jr

Tonny Willems

50 jr

W v.d. Vrucht

40 jr

Anthony van Elk

40 jr

Ard van Kampen

40 jr

Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor aanwezigheid en bijdrage op deze algemene jaarvergadering van
DIO’30 en sluit de vergadering.

Nicole Berendsen
notulist

Hans Berendsen
Voorzitter
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