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Notulen Algemene ledenvergadering 2021 
 
 
Plaats      : digitaal, per mail 
Datum                                     :  14-12-2021 
Aanwezig                                :  n.v.t. 
Afwezig met kennisgeving  :  n.v.t. 

 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021 
 

1. Notulen Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2021 
2. Algemeen jaarverslag DIO’30 2020 - 2021 
3. Jaarverslag penningmeester: 
4. De jaarrekening ligt, na telefonische afspraak, ter inzage bij Jop Dekkers 
5. Verslag kascommissie 
6. Presentatie voorgenomen ontwikkelingen sportpark 
7. Aanpassing statuten i.v.m. nieuwe wetgeving 
8. Jubilarissen DIO’30. De huldiging is ivm corona door het bestuur in december 2021 in een 

persoonlijke brief met bijbehorende speld aan de jubilarissen uitgereikt. 
 
 
Per mail zijn 14 december 2021 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.  
 
 
1. Notulen Algemene ledenvergadering van 31-maart 2021 (seizoen 2019-2020) 

Op de notulen zijn geen opmerkingen gekomen. Daarmee zijn deze vastgesteld.  
 

2. Algemeen jaarverslag DIO’30 2020-2021 van onze voorzitter. 

 
Seizoen 2020-2021. Weer een seizoen waarin Covid19 bepalend was. Ik wil allereerst eenieder een 
minuut stilte vragen om stil te staan bij het verlies van enkele van onze trouwe leden.  
 
Normaliter eren we elk seizoen een vrijwilliger van het jaar. Door corona is ook dit anders dan normaal. 
Ik wil onszelf, DIO’30, dit jaar in het zonnetje zetten. Met z’n allen hebben we ervoor gezorgd dat we tot 
op de dag van vandaag als DIO’30, goed door de zware tijd van Covid 19 zijn doorgekomen. Samen 
hebben we dat voor elkaar gespeeld, ieder in zijn eigen rol en taak. Te benoemen is daarin, onze leden 
die ons trouw bleven, de vrijwilligers die hun taken bleven doen en de sponsoren die ons trouw bleven. 
Eens te meer laten we zien een hechte vereniging zijn, een echte DIO’30 familie.  
 
Voetbal! Ja, daar gaat het om. Door Corona is er helaas weinig van voetbal terecht gekomen. Gelukkig 
kon de jeugd, tot en met 17 jaar, al snel gewoon, onder de geldende regels, door trainen en onderling 
voetballen. Voor de Senioren was het een ander verhaal. Die zijn maar weinig aan trainen en voetbal 
toegekomen. Gelukkig hebben we het seizoen met zijn alle lagere seniorenelftallen nog leuk kunnen 
afsluiten met een mixtoernooi en barbecue Ik hoop dat een dergelijke situatie niet meer voorkomt. Het 
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seizoen 2021-2022 ziet er vooralsnog hoopgevend uit. Ik hoop van echt dat we gewoon kunnen blijven 
voetballen.  
 
Het bestuur heeft de initiatieven met betrekking tot een nieuwe kantine en mogelijk een nieuw 
kunstgrasveld verder ontwikkeld. We zullen hier in deze vergadering later op terugkomen.  
Het bestuur heeft in samenwerking met de Stichting Voetbalsport DIO’30 het voortouw genomen. Ik wil 
graag Gert Jan Diebels en Bert Martens benoemen, die al veel voorwerk gedaan hebben met de 
gemeente Druten. Ik hoop dat er uiteindelijk een voor DIO’30 gunstig resultaat uitkomt om een nieuw 
kunstgrasveld mogelijk te maken.  
 
Door al deze kwaliteitsverbetering van ons sportcomplex zal dat ook financieel wat vragen van ons als 
DIO’30. Hierbij hebben wij ook de steun nodig van onze leden. Enerzijds financieel door een nog voor te 
stellen contributieverhoging en anderzijds door hulp bij het realiseren van de plannen.  
 
Rest mij, net zoals vorig jaar, dat ik hoop dat het virus ons snel gaat verlaten en dat we weer ons 
“normale” leven kunnen oppakken. Samen krijgen we Corona eronder. Beste mensen, pas op elkaar en 
blijf gezond. 

 
3. Jaarverslag penningmeester. 

Zoals onze voorzitter Hans Berendsen aangegeven heeft in zijn jaarverslag is COVID-19 erg bepalend 
geweest gedurende ons afgelopen voetbalseizoen. Ook ik zou daarom graag willen stilstaan bij het 
verlies van enkele van onze trouwe leden, dat ze nooit vergeten mogen worden!  
 
Financieel gezien heeft onze club het hoofd boven water weten te houden en daar zijn een tweetal 
groepen zeer verantwoordelijk voor. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om deze groepen dan 
ook te bedanken. Het gaat daarbij om alle leden, die ook gedurende het afgelopen seizoen massaal de 
contributie doorbetaald hebben. Daarnaast wil ik de sponsoren benoemen, het grootste gedeelte van 
jullie heeft (ondanks de moeilijke periode) hun bijdrage weer geleverd. We hebben zelfs een aantal 
nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen, top!  
 
Ook zoals vorig seizoen heeft het minder open kunnen zijn van de kantine een grote impact gehad op 
het uiteindelijke resultaat in de jaarrekening. Dankzij jullie steun en de verschillende subsidies van de 
overheid hebben wij het als club voor elkaar gekregen om een klein positief resultaat te laten zien. De 
volledige jaarrekening is met betrekking tot dit seizoen ook weer beoordeeld door een kascommissie, 
bestaande uit drie personen: Bas Kuypers, Henri Maillé en Rutger Vogelpoel. Voor Bas is dit voorlopig 
weer even het laatste jaar, mocht er iemand interesse hebben om hem te vervangen, hoor ik dat graag! 
Via deze weg wil ik de leden van de kascommissie hartelijk bedanken voor hun aandacht en voor het 
verlenen van decharge aan het bestuur met betrekking tot de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.  
 
Daarnaast heeft Hans in zijn verslag ook aangegeven dat het bestuur bezig is met het ontwikkelen van 
plannen voor het verbouwen van de kantine en mogelijk een nieuw kunstgrasveld. Voor deze 
ontwikkelingen is het bestuur voornemens om dit voor een aanzienlijk gedeelte uit eigen middelen te 
betalen. Om onze kantine te verbouwen en mogelijk een mooi nieuw kunstgrasveld neer te kunnen 
leggen vragen wij alleen wel iets van jullie, als geprivatiseerde club hebben wij bij een dergelijke 
verandering namelijk te maken met een extra last (rente en aflossing).  
 
Wij hopen door middel van jullie hulp deze last de komende jaren wat te beperken en de ontwikkelingen 
zo snel mogelijk door te kunnen voeren, zodat jullie er ook allemaal profijt van kunnen hebben. Concreet 
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willen wij het volgende voorstel doen: een contributieverhoging voor spelende leden van €1,00 per 
maand (bestaande uit €0,50 reguliere verhoging in verband met inflatie en €0,50 voor dekking van de 
extra investeringen.  
 
Zoals in de introducerende brief van deze algemene ledenvergadering reeds is aangegeven kunt u als 
lid bezwaar maken tegen dit voorstel. Dit kunt u laten weten via secretaris@dio30.nl, deze bezwaren 
worden meegenomen in de notulen.  
 
Tenslotte wil ik nog aangegeven dat ik blij ben om penningmeester te zijn van een groeiende club, met 
een groeiend aantal leden en een groeiend sponsorbestand. Ik hoop dat we samen onze club nog 
toekomstbestendiger kunnen maken en snel weer kunnen gaan genieten van het complex. 

 
4. Jaarrekening 2020-2021  

Deze heeft ter inzage gelegen en is aan 1 lid op verzoek verstrekt.  
 
5. Kascommissie  en decharge 
 

De Kascommissie 2020-2021 bestond uit de leden  Bas Kuypers, Rutger Vogelpoel en Henri Maillé. Voor 
het volgende seizoen zoeken we nog een derde kascommissielid. Bas zijn termijn zit er dan op.  De 
kascommissie heeft per brief voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen boekjaar 
2020-2021. Vanuit de leden heeft 1 lid zich onthouden van verlening, door de manier van vergaderen en 
het daardoor verminderde inzicht. De ledenvergadering heeft verder geen bezwaren geuit op het verlenen 
van decharge. Hiermee is het bestuur gedechargeerd voor het afgelopen boekjaar.   

 
6. Presentatie voorgenomen ontwikkelingen sportpark 

 
Het bestuur heeft het voornemen geuit om grote aanpassingen aan het sportpark te doen. Zij heeft daarvoor 
een plan opgesteld en de benodigde onderbouwing opgenomen in een presentatie, waaronder het 
haalbaarheidsonderzoek. Deze presentatie is meegestuurd. Als de plannen worden verwezenlijkt, ligt er 
uiterlijk 31 augustus een nieuw kunstgrasveld op veld 5 en is de kantine gerenoveerd en verduurzaamd.  
 
Op de meegestuurde plannen zijn vanuit de leden vrijwel uitsluitend positieve reacties gegeven. Buiten een 
aantal vragen, is er geen negatieve reactie ontvangen. Het bestuur concludeert hieruit dat de 
vergadering akkoord gaat met het verder ontwikkelen van de plannen. Het bestuur zal samen met de 
stichting Voetbalsport zorgen voor een definitief voorstel.  
 
De ledenvergadering zal in februari 2022 nog fysiek (wellicht in groepen) worden uitgenodigd om over de 
definitieve plannen te beslissen. De ledenvergadering heeft daarmee, zoals het hoort, het laatste woord in 
de besluitvorming.  
 
In die presentatie kwam naar voren dat de plannen haalbaar zijn met een kleine contributieverhoging. Op 
deze voorgestelde contributieverhoging is geen bezwaar vanuit de leden gekomen. Daarmee is de 
contributieverhoging van € 1,00 per spelend lid per maand vastgesteld. Deze zal ingaan per 1-7-2022.  
 
 
7. Wijziging statuten 
Aan de ledenvergadering zijn ook een aantal noodzakelijke verbeteringen voor de statuten voorgelegd. De 
wijzigingen zijn ingegeven door nieuwe wetgeving (WBRT). Hierop zijn geen bezwaren gekomen. Daarmee 
rondt het bestuur de statutenwijziging af.  



    

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

Nr. V 40144922 

 

Pagina 4 van 5 

 

8. Huldiging jubilarissen  
 
DIO’30 staat elk jaar stil bij haar jubilarissen. Dus natuurlijk ook bij de jubilarissen van 2021. Normaal 
huldigen wij deze “speciale” leden in bijzijn van vele andere leden tijdens de Algemene 
Ledenvergadering DIO’30.  
 
Corona is echter in veel zaken een spelbreker gebleken. De jubilarissen van 2020 konden helaas 
daardoor niet fysiek gehuldigd worden. Vorig jaar gooide namelijk Corona roet in het eten en ik als 
voorzitter dacht echt: dat gaat niet meer gebeuren. Maar het virus is toch sterker dan we met z’n allen 
gedacht hadden.  
 
Het gevolg is dat we ook dit jaar een digitale Algemene ledenvergadering moeten houden, omdat 
Corona een andere vorm niet toelaat en wat inhoudt dat we wederom niet fysiek bij elkaar kunnen 
komen.  
 
Daarom huldigen wij onze jubilarissen 2021 nu ook weer noodgedwongen door een persoonlijke brief 
voor elke jubilaris, waarbij de huldigingsspeld bij ingesloten is.  
 
Wij feliciteren onze jubilarissen met hun lange lidmaatschap bij onze club en hopen dat zij ons nog lang 
trouw blijven.  
 

  
 
9. Rondvraag 
 
Digitaal zijn een tweetal vragen gesteld over de renovatieplannen van de kantine: 
 
Herman de Haas: 

• Komt er ook een gehandicaptentoilet? 
Antwoord: Nee, we voldoen formeel niet aan de voorwaarden, maar de toilet bij de heren is dermate ruim dat 
met de meeste rolstoelen en rollators de toilet gebruikt kan worden. We kijken nog naar mogelijke 
aanpassingen binnen dat toilet (beugels o.i.d.) om deze nog geschikter te maken  
 

• Waar is de extra bespreekruimte waarover wordt gesproken?  
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Antwoord: Die komt in het kantinecomplex aan de kant van het hoofdveld en is te maken met een 
schuifwand. Daarmee is de ruimte af te sluiten.  

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


