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Gewijzigde locatie: dorpshuis ’t Web, Zuringveld 1, Teteringen 
Aanwezig: zie presentielijst 
Afgemeld: Wim Wagemakers, Rob Mallens, Peter van Koulil, Erik de Rooij, Erik van Helvoort, (machtiging 
gegeven), Maarten Eekels (machtiging gegeven), Yannick Weezenbeek, Dennis Roeling, Karin Schilders, Annick 
Wysevelde 

1. Opening – tijdstip: 19.38 

Voorzitter (VZ) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op afwijkende locatie, coronaproof. 
Huishoudelijke mededelingen. Tekenen presentielijst, o.a. voor horeca 
Agenda: geen verdere punten ingediend. 
 

2. Vaststellen notulen vorige ALV d.d. 25 oktober 2019 

VZ loopt notulen per pagina door. Geen vragen/opmerkingen. 
Notulen worden vastgesteld. 
 

3. Terugblik op seizoen 2019-2020 

VZ spreekt uit trots te zijn op hoe de club er nu bij ligt, qua velden, paden, verlichting, lockers. 

COVID-19 
Sinds maart 2020 is het voetbal gestopt. Half mei gestart met trainen. In de zomerperiode is het complex voor 
trainingen opengebleven. 
 
Organisatie 
Vrijwilligers zijn de hoeksteen van de club. Gebrek aan vrijwilligers blijft aandachtspunt. 
Nieuwe start van de vrijwilligerscommissie o.l.v. Wilbert van Berkel. 
Feest-weekend voor 75-jarig bestaan is verplaatst naar volgend jaar. 
 
Accommodatie 
Eigen veld: 2e kunstgrasveld (KGveld). Hierdoor meer capaciteit, benodigd om 2x per week te trainen. Bij aanleg 
goede begeleiding gehad via ervaren bureau Antea. 
 
Afgelopen jaar is vooral achterstallig onderhoud verricht.  
Nieuw gerealiseerd: 

• lockers om tekort aan kleedkamers op te vangen 

• vernieuwing kantine 

• 2e KGveld 

• ledverlichting velden 

• nieuwe dug-outs op alle velden. 
 

Overzicht investeringen 
Penningmeester (PM) geeft toelichting. 
Bijzondere ALV op 7 juni 2019 geweest i.v.m. investeringen: 2e KGveld, ledverlichting velden. Plan voor intro 
voetbaltv, van afgezien omdat het stil lag wegens discussie omtrent privacy. [Op moment van uitwerking notulen 
september 2020 is voetbaltv failliet verklaard.]  
Plan voor zonnepanelen, wordt uitgesteld.  
Kosten van Ostendorp/Antea n.a.v. aanbesteding zijn onder raming gekomen. Daarmee wordt de subsidie ook 
lager. Resultaat: positief.  
 
Financiering investeringen 
PM: 1e gemeentelijke subsidie en BOSA-subsidie zijn verkregen. 
Lening van gemeente Breda voor € 280.000 met looptijd van 12 jaar tegen 0,9% rente. 
Gemeentefinanciering, vergt bepaalde rechten, gehouden expliciet besluit te nemen over verstrekking 
hypotheekrecht en opstalrecht. Aanpassing in opstalrecht is nodig, om 2e KGveld in eigendom te krijgen en 
houden, aangezien de grond van de gemeente is. 
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Bestuur vraagt instemming aan de ALV om ten behoeve van de gemeentelijke lening 
• een opstalrecht te vestigen met de gemeente Breda ter bescherming van de investeringen in het 

kunstgrasveld  
EN 

• een recht van hypotheek te vestigen ten behoeve van de gemeente Breda en Waarborgfonds Sport 
ter afdekking van de borgstelling door de gemeente en het Waarborgfonds 

 
Besluit: unaniem aangenomen. 
 
Balans 30-6-2020 
PM geeft toelichting.  
Ondanks stop voetbalactiviteiten is er toch een klein plusje te zien op de balans, door gebruik van alle 
rijkssubsidieregelingen (NOW, Tegemoetkoming COVID-19 € 4.000), en de tegemoetkoming in de veldhuur 
vanuit de gemeente en het begrip voor en medewerking van vrijwilligers aan het stopzetten van 
vrijwilligersvergoeding. 
Materiële vaste activa zijn verdubbeld door 2e KGveld en ledverlichting velden. 
Liquide middelen: forse stijging zichtbaar, door subsidies terwijl nog niet alle facturen binnen zijn. Facturen zijn 
schulden op korte termijn. Reëel om uit te gaan van liquide middelen 330k i.p.v. 370k. 
 
Verlies & Winst 
PM benoemt: 
- Contributie: stijging verwacht i.v.m. extra bijdrage voor 2e KGveld, maar daarentegen daling door afname 

leden en stoppen meidenacademie. 
Op vragen van Wilbert van Berkel en Ralph Beckers antwoord PM dat m.n. vertrek bij jeugd is geweest, 
vanwege diverse redenen (andere sport, andere club, verhuizing), maar groei was bij senioren. 

- Diverse baten: betreft subsidies. 
- Opbrengsten kantine weggevallen door annulering activiteiten waaronder Eurospan toernooi. Hierdoor fors gat 

in opbrengsten. 
- Personeelskosten: stuk lager door stop vrijwilligersvergoeding na 15mrt, en gebruik NOW. 
- Huisvestingskosten: lopende kosten gestopt, gasrekening minder want geen gebruik warm 

watervoorzieningen. 
- Sportvelden: kwijtschelding huur. 
- Wedstrijdkosten: iets lager dan begroot, bijzonder kleine bijdrage KNVB amper € 800. Verwachting voor dit 

seizoen is dat KNVW weer niets bijdraagt. 
- Kantine kosten: beperkte opening waardoor inkoopkosten lager. 
 
 

4. Verslag kascommissie 
 

Commissieleden: Richard Betten, Rick van Hooijdonk, Hans de Vaan. 
Richard: kascontrole vond plaats in 2 delen, eerst door Hans en Rick, dan Richard. Complimenten voor PM en 
bestuur voor adequaat optreden tijdens coronacrisis. Balans resulteert in kleine plus en dat is in vergelijking met 
andere clubs goed. Geen afwijkingen bij controle geconstateerd.  
 
 

5. Goedkeuring jaarverslag 

Kascommissie stelt voor dat ALV het jaarverslag 2019 vaststelt en décharge verleent aan het bestuur. 

Besluit: jaarverslag 2019-2020 wordt vastgesteld en bestuur wordt décharge verleend.  

 

6. Vooruitblik seizoen 2020-2021 

COVID-19 maatregelen 
VZ: gezondheid staat voorop. 
Verschillende meningen over corona. Maar we kunnen als club alleen maar actief zijn en kantine open hebben, 
als we de regels blijven volgen, samen en elkaar daarop durven aanspreken. 
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Op de vraag van Wijnand Klein of er ook financiële steun vanuit de gemeente is als DIA pas op later moment 
hierom zou vragen, antwoord VZ dat dit onduidelijk is aangezien de gemeente een pot geld heeft voor alle 
sportverenigingen en dat de gemeente waarschijnlijk zelf in de rode cijfers gaat. 
 
Organisatie 
Sponsorcommissie is opgestart. Covid heeft gelukkig geen groot negatief effect op sponsorcontracten. 
Nieuwe sponsoring blijft nodig. 
• COVID-19 vraagt extra inspanningen leden. 
• Oproep om aan te melden als vrijwilliger. 
• DIA gaat verplichting als vrijwilliger onderzoeken of afkoop daarvan. 
 
Er zijn vragen/opmerkingen over (het wassen van) kleding. Op de vraag van Marc Lange antwoord VZ en 
bevestigd Peter Roeling dat kleding voortaan zelf gewassen moet worden; reserve shirts zijn op de club 
verkrijgbaar. Arjan Don voegt toe dat je hetzelfde aantal shirts dat je ontvangen hebt einde seizoen dient in te 
leveren en bij tekort komen de kosten voor het betreffend team.  
 
Bart Sinnige is kritisch over evt. verplichting vrijwilligerstaken te doen. 
VZ: voorkeur voor intrinsieke motivatie. Mogelijke afkoop wordt onderzocht, nog geen besluit. 
Wilbert van Berkel is nieuwe voorzitter vrijwilligerscommissie en geeft aan dat er plannen zijn voor een andere 
aanpak volgend jaar, om jongere jeugd mee te nemen in vrijwilligerswerk.  
 
Financieel 
PM: begrotingstekort van circa € 44.000 verwacht, m.n. vanwege fors minder kantine-opbrengst. 
Extra financiële maatregelen zijn daarom noodzakelijk (zie inzake begroting/maatregelen). Bestuur heeft 
maatregelen afgelopen periode zorgvuldig afgewogen, o.a. na overleg met eigen commissies, clubleden en 
andere Bredase clubs. 
 
 

7. Vaststellen contributie 

Bestuur heeft conform statuten de contributie verhoogd met consumentenprijsindexcijfer, d.w.z. met 2,6%. DIA 
blijft in middenmoot in vergelijking met andere Bredase clubs (zie presentatie bijz. ALV juni 2019). 
 
 

8. Goedkeuring begroting 2020-2021 

PM geeft toelichting op begroting en maatregelen. 
 
Vrij kort na de jaarafsluiting bleek de enorme impact van de coronacrisis. Bij eenzelfde uitgavepatroon wordt een 
verlies ingeschat van € 44.000,= gelet op 1/3 minder kantineopbrengsten, minder contributie, minder 
sponsorinkomsten. Dit verlies is vergelijkbaar met liquide positie. Als we daarop zouden interen dan zou het 
resultaat nul kunnen zijn. 
Bestuur kiest echter voor conservatief beleid. Daarom het verzoek om een tijdelijke coronabijdrage van de leden, 
waarbij de bijdrage teruggaat naar de leden bij een positief resultaat. 
In januari/februari zal het bestuur een tussentijdse evaluatie en inschatting worden gemaakt. 
 
 
Overzicht maatregelen [sheet 16 presentatie] 

• Contributie 
Plus € 12.870 door eenmalige coronabijdrage van € 18 per lid om begroting sluitend te krijgen. Indien niet of 
deels nodig* dan wordt bijdrage terugbetaald in volgend seizoen, via verlaging van de contributie. 
 
*Criteria om te bepalen wanneer het resultaat voldoende positief is om terugbetaling te kunnen veroorloven, 
worden nog nader bepaald, o.a. afhankelijk van de tussentijdse evaluatie jan/feb 2021. 
 

• Kledingfonds 
€ 2.000 voor kledingfonds voor senioren ter compensatie van verlies shirts, broeken en sokken (eigen 
verantwoordelijkheid stimuleren; er blijft te veel kleding verdwijnen). Aparte bijdrage sr voor dit fonds, te 
innen via contributie. Op deze wijze is er voor de club geld beschikbaar om kleding te financieren. Eind van 
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het seizoen wordt rekening opgemaakt, per team.  
Discussie over noodzaak en alternatieven, o.a. Huub Kerkhof stelt voor om senioren zelf sokken en broeken 
te laten regelen en betalen. Peter Roeling wijst op ongewenst effect van verschillende soorten kleding op het 
veld voor de uitstraling van DIA, uniformiteit.  
Dennis Brouwer vult aan dat conform beleid alle DIA leden Patrick kleding dragen, mede gezien de 
sponsoring op kledingkosten door Patrick.  
 
In aanvulling op het onderwerp kleding, volgt het onderwerp ballen. Door oplopende kosten (vorig jaar 
€ 7.000,= aan ballen t.o.v. eerdere jaren € 3.000/4.000) a.g.v. te veel verdwenen ballen komt in het nieuwe 
seizoen een nieuw systeem: per 2 teams 1 afsluitbare buis met ballen, voor verdwenen ballen betaalt het 
team zelf, in nieuw in te richten ballenhok. Selectie blijft eigen hok houden. 
 

• Diverse baten 
€ 4.000 Tegemoetkoming Vaste Lasten rijkssubsidie reeds toegezegd, tot 1 okt. Daarna evt. gebruikmaking 
van 3e pakket noodmaatregelen, o.a. TVL. 
 

• Personeelskosten 
€ 7.000 NOW 2.0 subsidie, minder vergoeding trainers, minder inzet vrijwilligers. Evt. NOW 3.0. 
 

• Huisvestingskosten 
€ 4.000 extra besparing ledverlichting velden en minder gaskosten, schoonmaakkosten door gesloten 
houden kleedkamers tot aan winterstop. Besparing gas door m.n. warmwatervoorziening. 
 
Vragen van Chris Franken, Bas Scholten over huurinkomsten vanuit BSO KIK, andere partijen? 
PM: huur KIK is verhoogd via sponsorbijdrage, zelf schoonmaken, en groeiscenario met geleidelijke 
verhoging van huur. 
VZ: er lopen contacten scholen voor gebruik van velden en accommodatie tegen betaling, met als 
kanttekening dat er concurrentie is van de hockeyclub en dat we niet alle voetbalscholen op het complex 
willen gelet op slechte ervaringen uit het verleden. Ook lopen contacten met de KNVB over regio trainingen 
bij DIA tegen betaling. 
Oproep aan leden om ogen en oren open te houden voor nieuwe kansen. 
 

• Wedstrijdkosten 
€ 4.700 besparing door o.a. opschonen ledenbestand (dankzij inzet van Huub)  
 

• Bestuur en commissies 
€ 7.000 besparing door afschaffen bijdrage vanuit club voor selectieweekend en voorlopig geen grote 
evenementen, behalve als die zich terugverdienen en passen binnen COVID-19 maatregelen. 
Perry de Jong is het gelukt om boekingen e.d. van selectie veilig te stellen voor dit seizoen. 

 

• Kantinekosten 
€ 1.500 besparen door beperken eigen consumpties, geen bier bij winst, beperking consumpties vrijwilligers 
waar dat kan.  

 

Opleveren: ruim 44.000 voor dekking begroting 

Bestuur vraagt instemming ALV met begroting 2020-2021 inclusief bovenstaande maatregelen 

Besluit: vastgesteld  
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9. Verkiezing bestuursleden 

Vacatures voor: 
a. Voorzitter 
b. Penningmeester 
c. Bestuurslid voetbalzaken 
d. Bestuurslid facilitaire zaken 

 
Zittingstermijn van 3 jaar voor VZ, PM en voetbalzaken loopt af; voor secretaris nog 1 jaar. 
 
Kandidaatstelling: 
• Voorzitter    - Edwin Provoost 
• Penningmeester   - Silvester Bombeeck 
• Bestuurslid voetbalzaken  - Mario de Koning 
 
Silvester wilde al aftreden, maar is bereid zich nog voor 1 jaar kandidaat te stellen, om de club door corona heen 
te loodsen. 
 
Bestuur vraagt ALV of er bezwaren zijn tegen bovenstaande kandidaten 

 

Besluit: geen bezwaren, VZ, PM en bestuurslid voetbalzaken worden herkozen. 
 

10. Verkiezing kascommissie 

Kascommissie is vorig jaar geheel vernieuwd. Wel behoefte aan 2 vervangende leden. 
Huidige kascie is herkiesbaar: Rick van Hooijdonck, Hans de Vaan, Richard Betten. 
 
Besluit: akkoord 
 

11. Rondvraag 

Bas van Beijsterveldt vraagt naar de sponsor waaraan VZ eerder refereerde, die DIA extra steun heeft geboden. 
VZ: Corné Poppelaars van Fysiotherapie Praktijk Teteringen heeft zich voor 4 jaar gecommitteerd, met een hoger 
sponsorbedrag, nieuwe borden, kleding, en bereidheid kosten op voorhand ineens nog dit jaar afrekenen. 
Waarvoor dank! 
 
Toon Mallo vraagt aandacht voor de rommel op het sportpark en beperkt aantal prullenbakken, ontbreken van 
een peukenbak buiten de poort nu het complex rookvrij is. Peter Roeling geeft aan dat er extra prullenbakken 
besteld zijn. Toon geeft aan twijfel te hebben of afschaffen van betaalde materiaaldienst op zaterdag door jeugd 
wel zal werken. Daar wordt nog nieuwe invulling aan gegeven. 
 
Wijnand Klein oppert om een set shirtjes vanuit vereniging ter beschikking te stellen voor jeugd, net als bij de 
senioren. Peter R. geeft aan dat dit praktisch niet werkt omdat bij jeugd zoveel verschillende maten nodig hebben.  

12. Afsluiting 

VZ dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.31u. 


