
 

 
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

Aanwezig: Ruud Meere, Ernst Stierman, Reinier van Eijk/Ugur Arslan 

Datum:  22 september 2021 

Locatie:  s.v. DSO 

Tijd:   20:00 – 21:00 uur 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Ruud Meere opent om 20.05 de vergadering en heet alle leden van harte welkom op deze ALV.  

Na het benoemen van de leden die zich wegens verhindering hebben afgemeld (Piet Blijleven, Ronald vd 

Aar, Don Hilekes, Ronald Kooper en Henri vd Veen) stond de ledenvergadering een minuut stil bij de 

mensen die ons zijn ontvallen. 

 

Bij het vaststellen van de agenda zijn twee punten toegevoegd: 

1. Aanpassing rooster van aftreding. 

2. Wijziging Huishoudelijk Reglement ivm naamswijziging commissie W&N. 

 

* Er werd opgemerkt dat de agenda moeilijk was te vinden. Dit is een aandachtpunt voor volgende keer. 

 

Mededelingen 

Er zijn verder geen mededelingen. 

 

Notulen vorige Algemene Ledenvergadering  

De notulen van vorige ALV zijn zonder opmerkingen vastgesteld.  

Gezegd dient te worden dat er vooraf een opmerking is geplaatst dat er meer details mogen worden 

opgenomen.  

 

Rooster van aftreden  
Ruud geeft aan dat het niet is toegestaan om bij een bestuur bestaande uit drie personen twee gelijktijdig 

aftreden. Omdat er (financiële) onrust was ivm Corona is de penningmeester gevraagd 1 jaar langer aan te 

blijven. Dit betekende wel dat als gevolg hiervan het bestaande rooster van aftreden aangepast moest 

worden.  

Het rooster van aftreden ziet er nu zo uit: 

• Secretaris:  2022 

• Voorzitter:   2023 

• Penningmeester: 2024 

 

 

 



 

 
 

 

Huishoudelijk regelement.  

De commissie Waarden & Normen wil in lijn met veranderingen binnen de KNVB de naam veranderen in 

Sportiviteit en Respect. Als gevolg hiervan zijn artikelen 8.1, 16.2 en 18 van het HH reglement aangepast. 

Men hoopt dat deze naamswijziging drempel verlagend werkt. Het statuut waarden en normen zal als gevolg 

hiervan ook aangepast worden en van naam veranderen.  

 

Goedkeuring Jaarverslag door Secretaris 2019-2020 

Het verslag staat op de website. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over genoemd jaarverslag. 

 

Jaarverslag door Secretaris 2020-2021 

Voordat het jaarverslag wordt voorgelezen ligt de Secretaris de totstandkoming hiervan toe aan de leden. 

Afgelopen seizoen was een vrijwel volledig Corona seizoen met al haar beperkingen. Ondanks dat heeft 

vooral de jeugd vrijwel continue kunnen trainen en onderlinge wedstrijden kunnen spelen. Het volledige 

verslag is terug te vinden op de DSO website.  

 

Financiële verantwoording seizoen 2020-2021 

De financiële stukken zijn vroegtijdig opvraagbaar. Naar aanleiding daarvan kunnen vragen worden gesteld. 

Er wordt één vraag gesteld door Jan Baas. Hoe komt het dat ondanks Corona, de vrijwilligers kosten nog 

steeds vrij hoog zijn gebleven. Ruud geeft aan dat er tijdens Corona ook “andere” diensten zijn verleend 

zoals poortwachter.  

Hans van Bemmelen vraagt wat de opbrengsten zijn van de Zonnepanelen. Om een juist beeld te krijgen 

moet je de bedragen van 2018 vergelijken met het eerstvolgende “normale” jaar. 

 

Verslag van de kascommissie 

Samenstelling kascommissie is gelijk aan die van voorgaand seizoen t.w. Joop, Bram en Pascha. De 

kascommissie benadrukt dat ondanks/dankzij Corona het qua uitgaven een goed jaar is geweest 

De kascommissie heeft geconstateerd dat de penningmeester organisatorisch de zaak goed voor elkaar 

heeft. Er is een open en transparant beleid gevoerd. Positieve balans door ingrijpen bestuur (kosten) en 

subsidies. Meer (5) jaren begroting (doel €50K reserve) is reeds nu al ruimschoots gehaald.   

 

De kascommissie adviseert de leden naar aanleiding van bovenstaande bestuur decharge te verlenen. 

 

Door het a.s. aftreden van Joop den Dulk ontstaat er een openstaande functie binnen de kascommissie. 

Kandidaten wordt gevraagd contact op te nemen met de penningmeester (penningmeester@svdso.nl).  

 

Aftreden Reinier als penningmeester 

Ruud blikt kort terug op de afgelopen 4 jaar met Reinier als penningmeester in het DB. De afgelopen drie 

jaar is het huidige drieman bestuur bezig geweest de organisatie binnen de vereniging te herstructureren. De 

toezegging is gedaan dit werk in ieder geval drie jaar te doen. 

Jij (Reinier) hebt dit werk 4 jaar op uitmuntende wijze gedaan! Heel erg bedankt daarvoor. 

 

Installatie nieuwe penningmeester 

Het bestuur schuift Ugur Arslan naar voren als opvolgend penningmeester. 
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Begroting 2020-2021 

Begroting is beschikbaar gesteld op de website zodat er vragen over kunnen worden gesteld. Er worden 

geen vragen gesteld, dus de begroting wordt aangenomen.  

 

Nieuwe Kleding 

Omdat het vierjarig contract met Kelme afliep heeft het bestuur een commissie in het leven geroepen met de 

opdracht het bestuur te adviseren. Er zijn door deze Cie een drietal bedrijven uitgenodigd met een voorstel 

te komen. Op basis van de presentaties kwam Kelme er toch weer als beste uit naar voren.  

Alle leden krijgen in ruil van het oude shirt een gratis nieuw shirt.  

 

Website en FB 

Menno stopt als webmaster, en krijgt als dank een bloemetje. Marvin zal hem opvolgen. 

 

Rondvraag 

Ron vd Brink vraagt of er nu wel of geen tegenkandidaat penningmeesters waren. De voorzitter verteld hoe 

het precies is gegaan (5 kandidaten) en waarom er uiteindelijk voor Ugur is gekozen.  

Vincent Andeweg vraagt of het bestuur iets wil gaan doen aan de lage opkomst. Het bestuur zegt toe een 

volgende keer meer publiciteit aan de ALV te geven. 

 

Sluiting 

Ruud sluit onder dankzegging voor de aanwezigheid, de vergadering om 21:05 en benadrukt dat iedereen 

uitkijkt naar een “normaal” seizoen.  

 

Besluitenlijst: 
De volgende besluiten zijn genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van d.d. 22 september 2021. 

 

# Besluit Uitkomst 

1 Rooster van aftreden aangepast Goedgekeurd 

2 Aanpassing HH reglement ivm naamwijziging Cie W&N  Goedgekeurd 

3 Vastelling notulen ALV 14-09-2020 Vastgesteld 

4 Verlening decharge aan bestuur voor financiële verantwoording Verleend 

5 Financiële verantwoording 2019-2020  Goedgekeurd 

6 Begroting 2020-2021  Goedgekeurd 

7 Aftreden Reinier en benoeming Ugur Arslan als penningmeester  Aangenomen 

   

 


