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DFO ’20   

Door Fusie Ontstaan 

DFO ’20 Verslag Algemene Ledenvergadering van 30 September 2021  
 
Aanwezig 89 leden inclusief bestuur.  
Afwezig met bericht 10 leden.   
 
1. Opening en vaststellen agenda  

De voorzitter Valentijn Crijns heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt goedgekeurd. Enkele 
aanwezigen melden dat zij de agenda met bijlage niet hebben ontvangen. De voorzitter geeft aan 
dat zal worden onderzocht hoe dit in de toekomst te voorkomen. 

  
2. Mededelingen 

De secretaris vraagt de leden om alle vragen aan het bestuur of andere geledingen te stellen via het 
algemene email-adres: Info@dfo20.nl. 
 

3. Verslag ALV 27 Januari 2021( digitaal) 
Opgemerkt wordt dat in die ALV werd afgesproken dat in de volgende uitnodiging zou worden 
vermeld dat elk lid toegang heeft tot de ALV, en ook stemrecht heeft; voor een minderjarig lid zijn 
(een van) de ouders gemachtigd om in hun plaats aanwezig te zijn en te stemmen. Deze vermelding 
is op de uitnodiging voor de huidige ALV echter niet gedaan. Voorzitter: dat is een omissie; volgende 
keer zorgen we daar voor. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

4. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021 
De penningmeester toont het jaarverslag over het afgelopen seizoen, inclusief de balans, en geeft 
daarop toelichting. Hij beantwoordt vragen uit de vergadering als volgt: 

• Corona-uitkeringen zijn aangevraagd en toegekend, maar niet opgenomen in dit verslag omdat ze 
pas in juni 2022 definitief worden uitgekeerd. 

• De winst van het openingsweekend is niet in dit verslag opgenomen; dat gebeurt in het volgende 
boekjaar.  

• De inbreng van Rabo club support is ondergebracht in het item overige berekeningen.  

• 80% van de leden is aangesloten bij Rabo Weerterland. Deze leden, als ze al lid zijn van Rabo, 
kunnen niet stemmen bij de clubactie van Rabo Peel en Maas. Binnen het bestuur wordt de 
mogelijkheid onderzocht om ook een rekening bij Rabo Weerterland te openen. 
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5. Verslag kascommissie  
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. De commissie maakt een compliment aan 
de sponsorcommissie en de penningmeester, die in de moeilijke Covid-19 periode het financiële 
gedeelte van de vereniging keurig verzorgd hebben. Ook is de kascommissie tevreden dat de 
aanbevelingen van de vorige ALV zijn overgenomen door het bestuur. De commissie geeft aan dat 
het voorbestaan van Ambras  en penalty bokaal van groot belang zijn voor het financieel gezond 
houden van de vereniging.  
De jaarrekening wordt door de kascommissie goedgekeurd en er wordt décharge verleend aan de 
penningmeester en het overige bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. 
  

6. Verkiezing kascommissie  
Herkiesbaar zijn Joost Wijen en Geraldo Hermans. Zij worden door de vergadering herkozen. Als 
nieuw kascommissie lid wordt Richard Bours gekozen, voor de periode van 2 jaar. 
 

7. Voorstel begroting seizoen 2021-2022  
De penningmeester toont de begroting voor lopende seizoen en licht die toe.  
Hij beantwoordt vragen uit de vergadering als volgt: 

• Onder de regeling vrijwilligersvergoeding vallen onder anderen de assistent trainer, de 
damestrainer, vrijwilligers in de kantine op zaterdag en zondag.   

• De oude gebouwen van de vereniging zijn allemaal overgegaan naar de gemeente, dus die 
betaalt ook de sloopkosten.   

• Er liggen geen zonnepanelen op het nieuwe gebouw omdat de gemeente dat niet wilde met als 
reden dat het het gebouw al energie neutraal werd. We mogen dit zelf wel doen, maar krijgen 
hiervoor geen subsidie, omdat we btw-plichtige zijn. De vergadering adviseert het bestuur om 
dit alsnog te overwegen.  

 
Het bestuur roept de aanwezigen op om mee uit te kijken naar mensen die ons complex mee helpen 
schoonhouden, zodat we niet moeten overgaan op een professioneel bedrijf met hogere kosten.  
 
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.  

 
8. Bestuurssamenstelling  

Jeroen Custers en Johan van Dael verlaten het bestuur, en worden nu voor hun inspanningen 
informeel bedankt door de voorzitter. Later zullen zij, samen met de andere vrijwilligers die 
afgelopen periode zijn gestopt, op gepaste wijze formeel worden bedankt.  
Op de agenda staat dat het secretariaat wordt overgenomen door Aylin Steyvers. Om persoonlijke 
redenen gaat dit niet door en blijft het secretariaat tijdelijk waar het was. Het bestuur zoekt actief 
naar een opvolger voor de huidige secretaris, en vraagt de vergadering mee te zoeken.  
Het bestuur zal in de toekomst successievelijk aftredend zijn in een roulatie schema van 3 jaar.  
  

9. Vaststelling contributie  
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het nu lopende seizoen, en het seizoen 2022-2023 op 
dezelfde bedragen te houden als voor het afgelopen seizoen. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. 

 
 



  

Pagina 3 van 5 

 

DFO ’20   

Door Fusie Ontstaan 

10. Contributie in Tijd 
In de bijlage bij de agenda is het voorstel van het bestuur beschreven over de invoering van een 
regeling ‘Contributie in Tijd’ (CiT) binnen DFO ‘20. De voorzitter licht toe dat de essentie van het 
voorstel is dat onze vereniging van de leden niet alleen contributie in geld nodig heeft, maar ook in 
‘handjes’ en dus in tijd. Het voorstel behelst een aantal uren voor dit lopende seizoen van 8 per 
spelend lid, en een opslag op de contributie in geld van 50% van die contributie bij het niet leveren 
van het betreffende aantal uren. 
De voorzitter en bestuursleden beantwoorden vragen vanuit de vergadering over de regeling als 
volgt:   

• De wijze waarop de uitvoering en de naleving van de CiT zal worden gecontroleerd wordt op 
korte termijn gepubliceerd.  

• De CiT-verplichting geldt in beginsel voor elk spelend lid. Voor spelende leden tot en met O15 
mogen ook de ouders/verzorgers de CiT-bijdrage leveren.  

• Bij meerdere spelende leden tot en met O15 in één gezin dient voor maximaal twee kinderen 
een CiT-bijdrage te worden geleverd.  

• Het aantal uren die nodig zijn per lid per seizoen is gebaseerd op een inschatting van het aantal 
uren die wij denken nodig te hebben voor activiteiten die in aanmerking komen voor CiT, en het 
totaal aantal leden dat die uren moet leveren. Nu is het 8 uur per lid per jaar. Als blijkt dat dat te 
veel is of te weinig kan het bestuur dit wijzigen.  

• De vrijwilligers-uren van het openingsfeest worden meegenomen in de CiT.  

• De reden waarom het bestuur voorstelt om de jeugd (of hun ouders/verzorgers) ook aan de CiT 
te laten bijdragen is om hen ook meer bij (het draaien van) de club te betrekken 

 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming om de CiT-regeling zoals door het bestuur wordt 
voorgesteld, als zodanig aan te nemen. Er zijn 2 stemmen tegen, 9 stemmen blanco, de overige 
aanwezigen stemmen voor; daarmee is het voorstel aangenomen.  
 
Vervolgens komt het voorstel om het benodigde aantal uren per lid te stellen op 8 uren in 
stemming. Hier zijn 6 stemmen tegen, 2 stemmen blanco, de rest van de aanwezigen is voor. Het 
voorstel wordt aangenomen.  
 
Ten slotte komt het voorstel om de CiT-verhoging op de contributie in geld te stellen op 50% in 
stemming. 5 stemmen zijn tegen, 4 stemmen blanco, de rest van de aanwezigen is voor. Het voorstel 
wordt aangenomen.  
 
Het bestuur zal nu spoedig de nadere uitwerking van de CiT-regeling vormgeven en publiceren.  
 

11. Huishoudelijk reglement  
In de bijlage bij de agenda is het voorstel van het bestuur beschreven over de invoering van een 
Huishoudelijk Reglement (HR) voor DFO ’20; een concept HR is bijgevoegd. De voorzitter licht toe dat er 
in een HR allerlei praktische zaken en beleidsmatige afspraken worden geregeld.  
 
Bestuursleden beantwoorden vragen vanuit de vergadering over onderdelen van de regeling als volgt: 

• De aanvraag van een VOG door leden wordt kosteloos behandeld door de gemeente.  

• Voor schade door foute wassing kleding in een team is het hele team verantwoordelijk.  
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Het voorstel om het concept HR zoals voorgesteld aan te nemen komt in stemming.  
Het voorstel wordt zonder tegen- of blanco stemmen aangenomen. 
   
12. Mededelingen uit de bestuurportefeuilles  

• Ed Heijkers (senioren) geeft aan dat we de Corona-maatregelen moeten gaan handhaven. Bij de 
wedstrijden van het eerste van DFO ’20 wordt bij de entree gevraagd naar het vaccinatie bewijs, 
waarna een polsbandje wordt omgedaan. Bij de lagere teams vragen we vragen naar bewijs indien 
men in de kantine wil komen tijdens of na de wedstrijd. Het is geen sluitende controle, maar we 
doen wel een serieuze inspanning.  

• Gilbert Linssen (jeugdcommissie) vraagt aan de leden om hulp bij de junioren om op zaterdag te 
fluiten (denk ook aan de CiT). Hij geeft een compliment aan Geraldo Hermans, die het lukt om het 
fluit-schema elk weekend kloppend te krijgen. Ook wordt hulp gevraagd aan de leden om 
keeperstrainingen te geven. Er is oefenstof aanwezig, dus men hoeft geen keeper te zijn om hulp te 
bieden.  

• Jacques de Vaan (penningmeester) meldt dat de contributie in twee keer geïnd zal worden.   

• Sjaak Clerkx (accommodatie) vraagt aandacht voor het goed achterlaten van de accommodatie na 
trainingen en wedstrijden; denk aan de netten, verrijdbare doelen, kleedlokalen, uit doen van 
verlichting en dergelijke.  

 
13. Rondvraag  

• Gert Raedts: bewoners van de Oranjestraat vragen om de maximumsnelheid op de straat te 
respecteren.  

• René Clerkx (namens de onderhoudsploeg) verzoekt om de ballen die in het water terecht komen er 
zelf uit te halen, en zoals al vermeld de netten omhoog te hangen, denk aan de robotmaaier.  

• Op de vraag uit de vergadering wanneer de ontijzering-installatie klaar is, wordt vanuit het bestuur 
geantwoord dat dat voor het einde van dit jaar het geval moet zijn.   

• Op het verzoek aan het bestuur om nog eens na te denken over de consumptieprijzen van de snacks 
wordt vanuit het bestuur geantwoord dat dit op zeer korte termijn wordt opgepakt.  

• Marjo Lupsen brengt het Ambras-toernooi onder de aandacht. Dat vindt plaats tijdens de 
pinksterdagen 3-4-5juni 2022. Een goed moment om CiT-uren te maken. Het Ambras-comité is op 
zoek naar uitbreiding van dat comité.  

• Lei de Bakker vraagt (vanwege geluiden van ouders) naar de veiligheid van de kunststofkorrels op 
het kunstgrasveld. Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat er bij de aanleg door Antea goed is 
gekeken naar de veiligste keuze, en dat waren deze korrels.  

• Jeroen Cauven signaleert dat het vaak moeilijk is bij de training om een lokaal te vinden, zonder 
eerst overal binnen te lopen. Het bestuur zal hier verbetering in aan brengen. Er zal gezorgd worden 
dat er twee kleedlokalen gereserveerd worden voor vrouwen/meisjes, de rest is dan beschikbaar.  

• Noud Custers vraagt of de boarding op veld 1 omlaag kan. Antwoord bestuur: nee, dat kan nu niet, 
Antea heeft deze constructie zo gemaakt. Mogelijk kunnen we dat volgend jaar veranderen, voor nu 
zijn er andere klussen met prioriteit.   

• Richard Custers signaleert dat er in het gebouw geen mogelijkheid is om een baby te verschonen. 
Antwoord bestuur: daar gaan we voor zorgen.   

• Op de vraag van Roy Hendrikx over hoe oud papier ophalen wordt voort gezet wordt geantwoord 
dat de coördinator oud papier personen heeft aangewezen tot december a.s. Deze actie gaat ook 
onder CiT vallen, en inderdaad zijn ook de jeugdleiders opgenomen.  
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• Twan Linssen signaleert dat er momenteel nog weinig voetbalbeleving in de kantine is, bijvoorbeeld 
op avonden dat er voetbal op TV is, met maar één zender nu. Dat klopt.  Danny Custers (bestuur) 
geeft aan dat het bestuur nog een beslissing moet nemen over uitbreiding van het pakket.  

• Patrick Gielen vraagt hoe wordt omgegaan met de foto voor de voetbalplaatjes: mogen deze op 
sociale media? Jeroen Custers (bestuur) geeft uitleg over het gebruik hiervan. Er zijn bijvoorbeeld 
met eigen camera foto’s gemaakt, en deze komen dan ook op Facebook of Instagram voorbij. Willen 
de ouders de foto’s op voetbal.nl gaan gebruiken, dan moeten zij hier zelf vorm aan geven. De 
officiële groepsfoto’s mogen nog niet worden gepubliceerd. Op 1 januari 2022 komen de plaatjes in 
omloop.  

• Op de vraag van Tonny Cuypers of er getraind mag worden op het hoofdveld, wordt vanuit het 
bestuur geantwoord dat dat voor nu alleen is toegestaan voor de vrouwen/meisjes. Dat gaat in de 
toekomst ook niet meer gebeuren.  

• Bas Moonen heeft schriftelijk gevraagd of er een grote klok kan komen aan de achterzijde van het 
gebouw. Deze vraag zal in het bestuur worden opgepakt.  

 
14. Sluiting  
Geen verdere vragen aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezige leden voor hun positieve 
inbreng in de eerste fysieke ALV van onze fusieclub. Hij sluit de vergadering met een rondje van de zaak. 
 
 

 
 
 


