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1. Opening / woord van welkom 

Dhr. Bourguignon opent de vergadering. Vanwege de corona pandemie en de 

huidige maatregelen is de vergadering live te volgen via Google Meets. De 

agenda wordt doorgenomen.  

 

2. Toelichting op afgelopen jaar 

Dhr. Bourguignon geeft het woord aan Dhr. Scheffers. Hij blikt terug op het 

afgelopen seizoen en neemt het jaar kort door. Het seizoen van afgelopen 

jaar heeft laten zien dat DCV dreigende tekorten heeft. Dit jaar werd 

duidelijk hoe DCV er financieel voor staat. DCV heeft een te groot uitgaven 

patroon zonder terugverdien capaciteit. Dit leidde feitelijk tot het 

faillissement van de club. Door de coronacrisis werd dit niet voorspoedig 

opgelost.  

Dhr. Scheffers bespreekt het ledenaantal van DCV. Binnen de club zijn er 

zichtbare verschillen in stijgingen en dalingen per leeftijdscategorie. Dit 

aandachtspunt wordt meegenomen in de visie voor het komende jaar.  

 

3. Visie bestuur komend jaar 

Dhr. Scheffers legt het plan DCV toekomstvisie voor komend jaar kort uit. 

Hij bespreekt de belangrijke punten van deze visie om de club beter, 

sterker, leuker en gezonder te maken. Topprioriteit is om DCV eerst 

financieel gezond te maken en vanuit daar verder te bouwen. Tevens is één 

van de speerpunten om het ledenaantal te vergroten. Verder wil DCV dat er 

op het veld de best mogelijke begeleiding wordt gegeven aan iedereen en 

zorgen voor een breed sport/activiteiten aanbod op alle niveaus.  

Het bestuur van DCV heeft de ambitie om van jong tot oud een opbouw van 

ledenaantallen te bezitten. Dit is noodzakelijk zodat DCV kan zorgen voor 

voldoende kwantiteit en kwaliteit.  

Daarnaast ligt de visie van het bestuur bij vernieuwing van het complex. 

Dit gaat in overleg met de gemeente en zal in fases worden doorgevoerd.  

 

 

 



4. Vaststelling notulen vorige algemene ledenvergadering 

Dhr. Bourguignon neemt het woord. Hij bespreekt de notulen van de vorige 

algemene ledenvergadering. De notulen wordt live gedeeld. Leden kunnen in 

de chat reageren.  

De notulen is vastgesteld.   

 

5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 

Dhr. Bourguignon geeft het woord aan dhr. Eigeman, de penningmeester van 

DCV. Hij geeft aan welke zaken er voor hebben gezorgd dat er onder aan de 

streep een negatief saldo geboekt staat. De omzet is flink teruggelopen 

(30%). Dit heeft vooral te maken met de coronapandemie; sluiting van de 

kantine en het mislopen van evenementen.  

Voorstel plan van aanpak verbetering van de financiële situatie DCV, is in 

de eerdere ledenvergadering benoemd.  

 

6. Verslag van de kascommissie 

Dhr. Bourguignon geeft het woord aan dhr. Twijwissen. Dhr. Twijwissen 

spreekt namens de kascommissie. De jaarstukken zijn onderzocht en 

gecontroleerd. Hieruit is geconstateerd dat de veranderingen die het 

bestuur hebben doorgevoerd gerealiseerd konden worden. Het verslag van de 

kascommissie is opgesteld. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge 

te verlenen. 

Dhr. Bourguignon neemt het woord over. De kascommissie bestaat uit drie 

leden. De leden van de kascommissie zijn elke drie jaar herkiesbaar. De 

termijn van Dhr. Twijwissen zit er op. Indien bezwaren kunnen deze live 

worden gemaakt.  

Geen bezwaar.  Dhr. Twijwissen is benoemd als lid van kascommissie voor een 

termijn van drie jaar.  

 

7. Vaststelling contributies seizoen 2021/2022 

Dhr. Bourguignon neemt het woord. Bij de vaststelling van de contributie 

voor komend seizoen is er gedacht vanuit het belang van DCV. Verhoging van 

de contributie heeft DCV nodig vanwege de financiële situatie.  

De contributie voor het seizoen 2021/2022 wordt verhoogd met 3%. Hierbij is 

een belangrijke opmerking. Senioren die bezwaar hebben tegen de verhoging 

kunnen de 3% na betaling van de contributienota teruggestort krijgen. Zij 

kunnen het bezwaar via de e-mail kenbaar maken aan de penningmeester, dhr. 

Eigeman.  

 

8. Vaststelling van de begroting 2021/2022 

Dhr. Eigeman bespreekt de vaststelling van de begroting 2021/2022. Dhr. 

Eigeman benadrukt dat de begroting conceptueel is en maandelijks gewijzigd 

kan worden vanwege de grote mate van onzekerheid door corona.  



Dhr. Eigeman bespreekt de belangrijkste verschillen in kosten in de 

begroting. Waarbij onder aan de streep verwacht wordt dat het saldo uitkomt 

tussen +€50 000 en -90 000.  

Leden die de begroting willen inzien, kunnen een mail sturen naar de 

penningmeester van DCV, dhr. Eigeman. 

 

9. Jubilarissen 

Dhr. Bourguignon neemt het woord over. Jubilarissen worden normaliter 

tijdens de algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet. Dat is dit jaar 

op een andere manier verzorgd. Alle jubilarissen hebben een bos bloemen 

overhandigd gekregen. De bijbehorende spelden worden langsgebracht. 

Bijzondere jubilarissen worden opgenoemd.  

Speld wordt uitgereikt aan aanwezigen jubilarissen dhr. Twijwissen (60 

jaar) en dhr. Eigeman (25 jaar).  

 

10. Rondvraag 

Online aanwezigen leden kunnen live in de chat een vraag stellen. 

Vraag van de leden: Is het mogelijk een specificatie te krijgen van de 

personeelskosten? 

Dit kan op overzichtelijk niveau. Het is niet gebruikelijk hier 

gedetailleerd op in te gaan. De penningmeester gaat in overleg en neemt 

contact op met lid.  

Vraag van de leden: Wat is de stand van het ledeninitiatief?  

Dit is te zien op de website van DCV. Op dit moment staat de stand op ruim 

€29 000.  

Vraag van de leden: Is er al enige toezegging i.v.m. het kunstgras op het 

hoofdveld? Zo ja, op welk termijn? 

Nee. We zijn nog in gesprek met de gemeente hierover. Het complex wordt in 

fases vernieuwd. De 1e fase is het hoofdveld voorzien van kunstgras. Dit 

heeft onze topprioriteit. Mochten we er niet uitkomen met de gemeente, gaan 

wij zelf kijken hoe dit gefinancierd kan worden.   

Vraag van de leden: Er zijn veel vernielingen en troep op de velden. Wat 

gaat de gemeente hieraan doen? 

Dit is een harde kwelling en blijft een continu discussiepunt. Het complex 

is slecht afsluitbaar. We zijn hierover met de gemeente in gesprek.  

 

Vraag van de leden: Van welke financiële regelingen vanuit de overheid is 

gebruik gemaakt? 

Alle regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden hebben wij aanspraak op 

gedaan. Zoals; NOW, TOZO en TVL. We houden goed bij of er nieuwe regelingen 

komen waar DCV gebruik van kan maken.  

Vraag van de leden: Zijn alle rekeningen betaald die betrekking hadden op 

de loterij/jubileum? 

Alle prijzen zijn afgerekend. Het enige wat nog openstaat is het bedrag 

voor de kansspelbelasting. Hiervoor hebben wij uitstel gekregen van de 

belastingdienst.  



11. Afronding 

Dhr. Bourguignon. Sluit de ledenvergadering. Hij bedankt de leden op 

afstand voor deze bijzondere vergadering. Dhr. Bourguignon wenst iedereen 

namens het bestuur fijne feestdagen, een goed uiteinde en vooral 

gezondheid.  


