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Notulen Algemene ledenvergadering 2020 
 
 
Plaats      : digitaal, per mail 
Datum                                     :  31-03-2021 
Aanwezig                                :  n.v.t. 
Afwezig met kennisgeving  :  n.v.t. 

 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 
 

1. Opening en mededelingen/actuele zaken. 
2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 27 november 2019 
3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2019 - 2020 
4. Jaarverslag penningmeester: 
▪ De jaarrekening ligt, na telefonische afspraak, ter inzage bij Jop Dekkers 

5. Verslag kascommissie 
6. Toekomstontwikkelingen, o.a. Corona 
7. Jubilarissen DIO’30. 
8. Verkiezing bestuur (digitaal december 2020) 
9. Rondvraag 
10. Sluiting. 

 
 

 
1. Opening en mededelingen/Actuele zaken. 

Per mail zijn 12 maart alle stukken naar alle leden vanaf 16 jaar verstuurd. Deze bijzondere methode is 
gekozen in verband met de wettelijke regelgeving rondom het Covid-19-virus.  
Leden die stukken ALV niet hebben ontvangen kunnen zich melden bij secretaris@dio30.nl  en  daar hun 
correcte email adres aanleveren.  
Leden hadden de mogelijkheid vragen te stellen en het financieel verslag op te vragen. Het is geen ideale 
situatie, maar het bestuur is tevreden over de afhandeling van de ALV 2020.  

 
2. Vaststellen notulen A.L.V. van 29-11-2019. 

Op de notulen van 29-11-2019 is geen bezwaar gemaakt. Daarmee zijn de notulen van de vergadering van 
29-11-2019 goedgekeurd. 

 
3. Algemeen jaarverslag DIO’30 2019-2020 van onze voorzitter. 

Waar moet ik beginnen. Wat een seizoen hebben we meegemaakt. 2019-2020 zal de boeken ingaan als “Het 
Corona-seizoen”. En waar zal alles nu nog toe leiden.  
 
Voordat ik inzoom op het afgelopen seizoen wil ik stilstaan bij het verlies van enkele van onze trouwe leden. 
Het afgelopen half jaar hebben we veel emotie meegemaakt. Ik heb wel een warm gevoel gekregen bij het 
medeleven vanuit onze club met alle rechtstreeks betrokkenen. Dat geeft maar aan dat we met z’n allen een 
hechte vereniging vormen, die naast elkaar staat in goede en slechte tijden. Trots om daar voorzitter van te 
mogen zijn.  

mailto:secretaris@dio30.nl
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Voetbal! Ja daar staan we voor. Ons “Urste” heeft een goed seizoen heeft gedraaid in het 1e jaar in de 2e 
klasse, nadat we doorgegaan met ons beleid om een “Maas en Waals” team te bouwen, welke herkenbaar is 
voor onze supporters.  
 
Ook in de jeugd was veel beweging. Het is ons als vereniging gelukt, mede namens veel inspanning van Gert 
Jan Diebels (Bestuurslid Jeugdvoetbal) en Wilfred Schoonderbeek (HJO) om de KNVB certificering Lokale 
Jeugdopleiding te behalen. Dit geeft maar aan welk belang wij hechten aan jeugdvoetbal.  
 
In het verlengde daarvan wil ik hier meegeven dat in januari 2020 een jeugdcommissie is opgestart. Deze 
werd steeds meer gemist. Geo van Tintelen is samen met het bestuur de kar gaan trekken. Dit heeft geleid 
tot een mooi team vrijwilligers, die onze jeugdafdeling nog meer gezicht geeft.  
 
Ook werd rond die tijd een nieuwe Technische Commissie gevormd. HJ vd Kamp heeft enkele zeer bij DIO’30 
betrokken vrijwilligers gevonden die de technische voetbaltaken voor DIO’30 gaan behartigen. Ik ben zeer blij 
met deze ontwikkelingen.  
 
Door toedoen van het Corona-Virus werd op 12 maart 2020 echter het gehele amateurvoetbal door de 
Overheid stilgelegd. Dit sloeg in als een bom. Geen trainingen, geen competitie, geen kampioenen en voor 
ons als vereniging geen inkomsten meer. Ook onze belangrijke sociale functie als plek waar leden gezellig 
samen komen werd drastisch beëindigd. Voorop stond en staat natuurlijk onze gezondheid!  
 
In de maanden maart/april/mei en juni is enorm veel werk verzet door het bestuur en commissies om te zorgen 
dat DIO’30 het hoofd boven water bleef houden. De wijzigingen Corona maatregelen volgden elkaar met grote 
regelmaat op. Er moest constant worden bijgestuurd. Tot op dit moment kan ik gelukkig constateren dat 
DIO’30 er nog goed voorstaat.  
 
Ik moet daarbij zeker een woord van dank uitbrengen aan onze sponsoren. Zij blijven DIO’30, ondanks het 
feit dat zij zelf ook zware tijden kennen met hun bedrijf, enorm trouw en blijven ons steunen!! Super.  
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar ook op de accommodatie, is ondanks de corona tijd veel gebeurd. Samen 
met de Stichting Voetbalsport DIO’30 en veel vrijwilligers werd onze club veel beter toekomstbestendig 
gemaakt. Het hele tribune dak bij veld 1 is vol gelegd met zonnepanelen en rondom veld 2 en 3/4 staan nu 
lichtmasten met ledverlichting. Onze energiekosten zullen daardoor minder worden. Ik vraag natuurlijk wel 
aan alle leden om wel verstandig te blijven omgaan met energie. Zoals bijvoorbeeld niet lang douchen, licht 
uit doen als je als laatste een ruimte verlaat etc. Zo werken we allemaal mee aan een groenere club met 
minder kosten energie.  
 
Vanuit de jeugdcommissie ontstond de wens om een herkenbare ontvangstruimte voor bezoekende 
verenigingen te hebben. Binnen het bestuur was al langer de wens om bij het terras buiten een koffiecorner 
te maken. Al die plannen hebben geleid tot de nieuwe Ontvangstkiosk tussen veld 1 en 2. Het resultaat mag 
er zijn. Bedankt iedereen die daar zijn bijdrage aan geleverd heeft! Verder zijn er natuurlijk een hoop zaken 
op de accommodatie door de Vrijwilligers verricht die niet zo in het oog springen. Zoals een nieuw dak op 
“oude” kleedkamers en de kantine. Vrijwilligers van de dagploeg bedankt voor al jullie werk!  
 
Het nieuwe seizoen 2020-2021 is weer gestart. Er mocht weer gevoetbald worden, onder strakke 
coronabepalingen. Inmiddels heeft de club ook een nieuwe wedstrijdsecretaris Daniel Meijer. Hij pakt zaken 
voortvarend op. Top. We zijn allemaal redelijk goed uit de startblokken gekomen. Ons “Urste” staat zelfs 
zonder verliespunten bovenaan in de 2e klasse. Ook is een ZO 2 weer opgestart.  
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De jeugd draait ook prima. Corona is wederom spelbreker. Eerst moesten de supporters wegblijven en per 14 
oktober 2020 is alle voetbal weer stilgelegd. Afwachten maar wat er verder nog gaat gebeuren.  
 
Ook Algemene Ledenvergadering 2020 van DIO’30 moest op een ander wijze georganiseerd worden dan 
gebruikelijk. Corona zorgde ervoor dat we de ALV 2020 hebben verplaatst van 23 november 2020 naar 
uiteindelijk 31 maart 2021. 
 
Het bestuur blijft echter niet stilzitten. De organisatie moet doorgaan en de visie op de toekomst blijft van 
belang. Een belangrijk onderdeel daarin is onze kantine. Het bestuur vindt dat er iets moet gebeuren. Daarom 
zijn we aan het nadenken om de kantine te vergroten en aan de moderne tijd aan te passen. Zodra de plannen 
concreter zijn uitgewerkt en er besluiten moeten worden genomen komen we bij jullie hierover terug.  
 
Rest mij verder dat ik oprecht hoop dat het virus ons snel gaat verlaten en dat we weer “normaal” ons leven 
kunnen oppakken. Beste mensen blijf gezond en tot bij DIO’30  
 
4. Jaarverslag penningmeester. 

Voor iedereen is het een zwaar jaar geweest, ook voor onze club DIO’30. Vanuit de financiële organisatie wil 
ik, als penningmeester, alle leden en sponsoren bedanken voor het feit dat jullie ons constant hebben 
gesteund. De impact van corona en het daardoor niet kunnen voetballen had grote financiële consequenties 
voor onze club. De grootste financiële consequentie heeft betrekking op de kantinesluiting. Dankzij jullie 
hebben wij onze doorlopende kosten kunnen betalen.  
 
Dit blijkt ook uit het financieel jaarverslag, waar het verlies tot het minimale van -/- € 645 beperkt is gebleven. 
Om in de toekomst een eventuele vergelijkbare situatie op te kunnen vangen, zijn er reserveringen 
opgenomen. Voor de begroting 2020-2021 wordt een resultaat van € 0 verwacht.  
 
Na overleg met de kascommissie is het financiële jaarverslag definitief gemaakt. De kascommissie bestond 
dit jaar uit: Henri Maillé, Geert Eikhout en Bas Kuypers. Via deze wil ik mijn dank naar deze mannen uitspreken 
voor hun werkzaamheden. Het verslag van de kascommissie is tevens ook onderdeel van de stukken die jullie 
zijn toegekomen.  
 
Rest mij jullie te zeggen dat ik uitkijk naar het moment dat onze club weer volledig open kan en dat wij elkaar 
kunnen ontmoeten op het complex van DIO’30. 
 
Wim Bull en Frans Schiltmans hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt het financieel verslag op te 
vragen, wat door onze penningmeester bij hen thuis is overhandigd.  
 
5. Kascommissie  
 
De Kascommissie 2019-2020 bestond uit de leden  Geert Eikhout, Bas Kuypers en Henri Maillé. Voor het 
volgende seizoen heeft Rutger Vogelpoel zich aangemeld als kascommissielid. Rutger, bedank voor jouw 
toezegging! 
 
6. Toekomstontwikkelingen en Corona (van onze voorzitter) 

 
De toekomst van DIO’30 ziet er naar onze mening goed uit.  
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Op dit moment zijn we overmand door een Covid 19 Virus. Dat duurt op het moment van het typen van dit 
verslag al een jaar. Het seizoen 2019 -2020 is daardoor abrupt gestopt.  
Het seizoen 2020-2021 werd weer voorzichtig opgestart, maar ook daar werd weer een slot opgegooid na 5 
tot 6 weekenden voetbal. Geen competitie en een tijd lang geen trainen. Wat ook erg is dat we onze rol als 
sociale ontmoetingsplaats niet kunnen vervullen. De kantine is al maanden een “verboden” 
samenkomstplaats.  
 
Wij zijn allemaal nog in spanning wat ons de toekomst hierin gaat brengen. Hamvraag voor iedereen: 
Wanneer mogen we weer voetballen op de “oude” wijze? Wij als bestuur van DIO’30 snakken ook naar dat 
moment. Maar we houden vol en hebben niet stil gezeten. Er zijn nog allerlei ontwikkelingen gaande, die ik 
graag met jullie wil delen.  
 
Ontwikkelingen Gelenberg 
Zoals bij jullie bekend heeft de Gemeente Druten besluit genomen een nieuwe sporthal en zwembad te 
realiseren op de plaats van oude zwembad en bij behorende parkeerplaats en skeelerbaan. Voor jullie 
beeld. De sporthal komt op de zuidelijke langszijde van veld 5. Dit brengt voor DIO’30 ook allerlei zaken en 
kansen met zich mee. Met de Stichting Voetbalsport DIO’30 trekken we op om met de gemeente te 
overleggen omtrent de nieuwe infrastructuur en nadere zaken. Er komt een nieuwe rondweg ten behoeve 
van Sporthal en Zwembad. De doorgang tussen kleedkamers en velden zal alleen beschikbaar worden voor 
langzaam verkeer. Dat betekent nogal wat voor ons. Ook willen we graag “meeliften” op andere nieuwe 
voorzieningen, zoals bijv. een warmtepomp installatie. Het is tot nu toe een prima overleg. Wordt vervolgd.  
 
 
Ontwikkelingen vereniging DIO’30  
Vanuit het punt hierboven zijn we ook samen met de Stichting Voetbalsport DIO’30 in overleg met de 
gemeente omtrent ons sportpark. We hebben te maken met een gestage groei van leden. Dat is natuurlijk 
fantastisch. Deze groei zal naar onze mening voorlopig niet stoppen. Wij willen onze organisatie steeds 
verbeteren. Op zowel sportief al facilitair gebied. Door de groei van dit moment merken we dat wij uit ons 
jasje groeien. We komen nu al echt trainingscapaciteit tekort om alle leden optimaal te kunnen laten trainen 
en voetballen. Daarom zijn we met de Gemeente in gesprek om met hun hulp ons sportpark te verbeteren 
en geschikt te maken voor meer voetballende leden. Wij denken, omdat extra velden etc. niet mogelijk is, 
daarbij aan een grasveld ombouwen naar een kunstgrasveld. De trainingscapaciteit wordt dan vergroot en 
het doordeweeks wedstrijden kunnen voetballen wordt dan weer mogelijk. Ook dit overleg met Gemeente is 
opgestart. Wordt vervolgd.  
 
Natuurlijk heeft groei van leden ook een andere consequentie. Onze kantine is al jaren dezelfde. Na de 
laatste enquête die door studenten van Fontys college Tilburg binnen DIO’30 is gedaan, kwam mede naar 
voren dat de leden niet tevreden waren over de kantine. De grootte, stijl en inrichting zou verbeterd moeten 
worden. Men ervaart de kantine als “ouderwets”. Het bestuur was al een tijdje aan het nadenken over de 
kantine en zag ook dat deze aan verbetering toe was. Wij hebben dan ook het plan op gevat om de kantine 
aan te pakken. Daarbij gesteund door de uitslag van de enquête onder de leden. We hebben eerste plannen 
laten tekenen en gaan nu doorstappen. Ik kan er nu nog niet veel over kwijt, maar ik ben zeer enthousiast 
over deze eerste tekeningen. Zodra het kan zullen wij deze plannen met jullie delen. Bij het realiseren van 
deze plannen zullen we onze leden nodig hebben.  
 
Voetbal  
Ondanks corona, zijn de technische mensen samen met bestuur al druk om alles klaar te maken voor het 
volgende seizoen. Gesprekken spelers worden gevoerd, trainers beoordeeld, teams ingedeeld, etc. etc. Elk 
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jaar weer een helse klus. En ik moet zeggen de motivatie, ondanks de huidige coronatijd, is ongekend hoog 
en enthousiast.  
 
Binnenkort komt er voor ieder lid een Pannaveld ter beschikking. Dit Pannaveld is mogelijk geworden door 
inzet van vrijwilligers en door een vergoeding die we, door het succes van onze Joep vd Sluijs bij NEC, 
hebben ontvangen. Het bestuur wil dit Pannaveld feestelijk openen. We beraden ons nog wanneer hoe we 
dat gaan doen. Jullie gaan het horen.  
 
In seizoen 2020-2021 is er bij DIO’30 een Vrouwen Zaalvoetbalteam gestart, Zij voetballen in de KNVB 
zaalcompetitie en op het veld 7x7 op de vrijdagavond. Helaas zijn zij ook getroffen door corona, maar is dit 
team een mooie aanwinst voor DIO’30.  
 
Al met al dus ondanks een Coronatijd, veel initiatieven en plannen. Ik hoop jullie wat meer inkijk te hebben 
gegeven op de route die wij met dIO’30 richting de toekomst willen inslaan.  
 
7. Huldiging jubilarissen  

 
Zoals elk jaar kent DIO’30 ook dit jaar weer een aantal leden die al een lange tijd lid zijn van onze 
vereniging. Dit jaar hebben we 11 jubilarissen. Normaal zouden wij hen tijdens onze Algemene 
Ledenvergadering huldigen, maar dit is door Corona helaas niet mogelijk.  
 
Het bestuur van DIO’30 heeft lang nagedacht hoe wij toch op gepaste wijze konden stilstaan bij dit heugelijk 
feit. Wij hebben besloten de jubilarissen door middel van een persoonlijke brief te feliciteren en de daarbij 
behoren speld uit te reiken. Dit bijzondere voetbaljaar, 2020, heeft DIO’30 zoals gezegd  11 jubilarissen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIO’30 is trots op onze jubilarissen. Wij feliciteren de jubilarissen nogmaals van harte en  
hopen dat zij nog een mooie tijd bij DIO’30 tegemoet gaan. 
 
8. Verkiezing bestuur. 

In december 2020 is middels een digitaal bericht aan onze leden voorgesteld  
Hans Berendsen voor een nieuwe periode van 3 jaar als voorzitter te herbenoemen en daarnaast Jop 
Dekkers tot penningmeester en Geo van Tintelen tot bestuurslid jeugdvoetbal te benoemen van onze 
vereniging.. 
 
Willem Bouwman en Nicole Berendsen verlaten ons bestuur wegens privéredenen.  
Gert Jan Diebels zal a.i. de positie van secretaris bekleden. Er waren geen leden die bezwaar hebben 
gemaakt omtrent deze wijzigingen 

 

60 jaar lid 50 jaar lid 40 jaar lid 25 jaar lid

Tonnie van Donzel Jan Vos Twan Stevens Marc van der Zandt

Piet Sengers Mark Beck

Jan Klarenbeek Bert Palma

Henk Arts Johan Klaassen

Erik Klaassen
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Daarmee bestaat het bestuur uit de leden Hans Berendsen (voorzitter), Jop Dekkers (penningmeester), Gert 
Jan Diebels (secretaris a.i.), Hans Jurgen v/d Kamp (voetbalzaken) en Geo van Tintelen (jeugdvoetbal).  
 
9. Rondvraag 
 
Digitaal zijn een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 
 
Frans Schiltmans:  

• Constateert dat de ALV in januari met ereleden niet is doorgegaan, terwijl dat wel in het 
meegestuurde bestuursverslag stond.  
Antwoord: klopt, is niet doorgegaan, stond per abuis nog in het verslag opgenomen. In deze notulen wordt 
de fout hersteld en is het stukje verwijderd uit het bestuursverslag.  

• complimenten voor de opknap van de bestuurskamer.  
 
Rutger Vogelpoel: 

• Meldt zich aan als kascommissielid als dat nodig is 
 
Wim Bull: 

• Waarom zijn de nieuwbouwplannen van DIO niet verder concreet geworden in combinatie met de 
bouw van het nieuw zwembad ? Ik refereer hierbij aan het plan wat Twan Kohlen in het verleden als 
voorzitter van DIO destijds had voorgesteld. Erik van Beuningen van Croonen Architecten had destijds een 
voortvarende schets gemaakt die zeer indrukwekkend was. Lijkt mij nu een gemiste kans aangezien de 
kantine en kleedkamers volgens mij niet meer de capaciteit kunnen bieden gezien het sterk groeiende 
ledenaantal van DIO. Aangrenzend aan het C-veld, waar dus nu het nieuwe zwembad wordt gebouwd had 
een heel mooi nieuw hoofdveld voor DIO gecreëerd kunnen worden.  Misschien zie ik het verkeerd, maar 
een kleedlocatie en kantine is na 40 jaar afgeschreven.  
Antwoord: Het plan “Klein-Papendal” is destijds doorgerekend, maar financieel onhaalbaar geacht, waarna 
de gemeente besloten heeft de stekker eruit te trekken. Inmiddels zijn er nieuwe plannen in ontwikkeling, 
welke te lezen zijn in punt 5, toekomstontwikkelingen. We blijven ambitieus. In een volgende 
ledenvergadering hebben we hier hopelijk meer nieuws over.  

 
Richard Nass: 

• Wil het bestuur toch even een compliment geven hoe we op dit moment als vereniging ervoor staan 
in deze zware tijden en welke ontwikkelingen we met elkaar toch weer voor elkaar krijgen 

 
10. Sluiting 
 
De voorzitter dankt een ieder voor hun inbreng op deze bijzondere digitale algemene ledenvergadering.  
 
 
 
 
 
Gert Jan Diebels Hans Berendsen 
notulist      voorzitter  


