
 

 
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

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

Datum:  5 oktober 2022 

Locatie:  s.v. DSO 

Tijd:   20:05 – 20:50 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 stond de ledenvergadering 

een moment stil bij de mensen die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen. 

Vervolgens werd de agenda zonder aanpassingen vastgesteld. 

 

Mededelingen 

Er zijn verder geen mededelingen/ingekomen stukken. 

 

Notulen vorige Algemene Ledenvergadering  

De notulen van vorige ALV zijn zonder opmerkingen vastgesteld.  

 

Jaarverslag door Secretaris 2021-2022 

Het jaarverslag komt tot stand dmv input van de verschillende afdelingen. Het volledige verslag is terug te 

vinden op de svDSO website.  

 

Financiële verantwoording seizoen 2021-2022 

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

Er zijn (online) diverse vragen gesteld welke door de penningmeester direct zijn beantwoord. Tijdens de 

vergadering wordt er door Rinus Ruitenburg nog een nadere verklaring op een reeds eerder gegeven  

antwoord gevraagd. De onduidelijkheid (onder welke noemer worden bepaalde afschrijvingen geboekt) werd 

door Reinier snel opgehelderd. 

DSO moet zeker gezien de bouw activiteiten in de onmiddellijke omgeving, rekening houden met aangroei 

van (nog meer) leden. Hier dienen we op voorbereid te zijn. Gesprekken met de gemeente hierover zijn 

gaande. Ruud gaat nog iets dieper in op het positieve resultaat en hoe die tot stand is gekomen. Een woord 

van dank aan de commerciële commissie is hier zeker op zijn plaats.  

 

Verslag van de kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Pascha Rietkerk en Bram Hijdra. Pascha 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. Meerjarige (5) begroting is 

ruimschoots gehaald.   



 

 
 

 

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

De door het aftreden van Joop den Dulk ontstane openstaande functie binnen de kascommissie gaat 

ingevuld worden door de aanstelling van Joeke Braun. 

Het bestuur bedankt Joop voor zijn jarenlange inzet en bied hem een mooi boeket en attentie aan. 

 

Aftreden Ernst als secretaris 

Ruud blikt kort terug op de afgelopen 4 jaar met Ernst als secretaris in het DB. De afgelopen vier jaar is het  

drieman bestuur bezig geweest de organisatie binnen de vereniging te herstructureren. Gedurende de 

afgelopen jaren heeft Ernst zich meer dan verdienstelijk gemaakt voor zaken die van groot belang zijn voor 

de club (o.a. zonnepanelen/LED veldverlichting). Dit krijgt een vervolg omdat Ernst zich als voorzitter van de 

energie commissie i.o. gaat inzetten om het energie verbruik binnen DSO onder controle te krijgen/houden.   

 

Installatie nieuwe secretaris 

Het bestuur schuift Mark Privé naar voren als opvolgend secretaris. Er hebben zich geen tegenkandidaten 

gemeld.  

 

Afscheid Ton Middeldorp (lid TC) 

Ton heeft zich de afgelopen twee jaar belangeloos ingezet als lid TC, mede verantwoordelijk voor het 

samenstellen technische staf en gesprekken met spelers. Met een bos bloemen en attentie wordt Ton 

hartelijk bedankt voor zijn geleverde inzet. 

 

Begroting 2021-2022 

Ruud doet een toelichting, en verklaard onder meer waarom er geen contributie verhoging is begroot. Als je 

zulke zwarte cijfers presenteert kan je dat simpelweg niet aankondigen. Ondanks dat we een extra €20K 

hebben ingecalculeerd voor verhoging energie kosten, lijkt het nu dat zelfs dit wel eens te kort zou kunnen 

zijn. Gevraagd wordt of dit niet alsnog omhoog moet. Ruud verklaard dat we dit wel kunnen blijven doen, 

maar dat hij er vanuit gaat dat de overheid in gaat grijpen. Een afspraak hierover is reeds gemaakt. 

Ondanks de onzekerheden over de onzekere energie kosten wordt de begroting vastgesteld.    

 

Rondvraag 

Rinus Ruitenburg: Gevraagd wordt of een camera systeem op veld-1 momenteel wellicht mogelijk is 

Antwoord: Het bestuur zegt toe dit in overleg met de technische staf (nogmaals) te bekijken  

Vraag van ouder: Kan er iets meer gedaan worden aan het vroegtijdig bekend maken van de ALV? 

Antwoord: Het bestuur zegt toe een volgende keer nog meer publiciteit aan de ALV te geven (social media). 

Jenny Kraaijeveld: Kunnen we misschien nog iets van een vrijwilligersavond verwachten?  

Antwoord: Het bestuur zegt toe dat hier in november iets aan gedaan gaat worden. 

Anoushka Mandzi: Kan er wellicht een “Vraag en Aanbod” rubriek opgezet worden? 

Antwoord: Het bestuur steunt dit verzoek en vraagt Anoushka of zij dit initiatief wil opstarten 

 

 Sluiting 

Ruud sluit onder dankzegging voor de aanwezigheid, de vergadering om 20:50 en bied de aanwezigen 

namens de penningmeester een consumptie aan.  

 

 



 

 
 

Besluitenlijst: 
De volgende besluiten zijn genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van d.d. 5 oktober 2022. 

 

# Besluit Uitkomst 

1 Vastelling notulen ALV 22-09-2021 Vastgesteld 

2 Financiële verantwoording 2020-2021 Goedgekeurd 

3 Joeke Braun aangetreden als lid kascommissie Aangenomen 

4 Verlening decharge aan bestuur voor financiële verantwoording Verleend 

5 Begroting 2022-2023  Goedgekeurd 

6 Aftreden Ernst en benoeming Mark Privé als secretaris  Aangenomen 

7 Wedstrijd/training analyse camera’s op veld-1 In onderzoek genomen 

8 Gebruikmaken van social media om ALV aan te kondigen Toegezegd 

9 Vrijwilligers avond organiseren (November) Toegezegd 

10 Opzetten van een Vraag & Aanbod rubriek  Initiatief in dank aangenomen 

 


