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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op maandag 27 november 2017 

 

De vergadering is gehouden in het clubgebouw van sv Diemen. 

Aanwezig: 59 via de presentielijst geregistreerde personen. 

 

1. Opening. 

De waarnemend voorzitter, Peter van Rooij, opent om 20.00 uur de vergadering. 

In zijn openingswoord staat hij stil bij het feit, dat dit een 2e ALV is binnen een jaar en dat, dat zelden 

voor komt. 

Daarnaast meldt hij dat er een flink aantal jubilarissen zijn, de presentatie van de agenda 

en de financiële stukken via het tv-scherm te zien zullen zijn en de voordracht van 2 nieuwe 

bestuursleden. 

 

De vereniging staat er financieel gezien goed voor, maar zorgwekkend is de verdere afname van 

het aantal leden. 

We zullen onze leden moeten gaan koesteren. Daarnaast meldt hij dat ongeveer 40 leden nog niet 

hun contributie hebben voldaan en dat baart ons zorgen. 

We willen voorkomen dat er meer leden zullen afvallen. 

 

Duidelijke huisregels: 

1)  Eenieder die een vraag stelt of aan een discussie deelneemt, moet eerst duidelijk zijn naam 

melden. Daarnaast de vermelding van het team, indien het een ouder is van een jeugdlid. 

2)  Iedereen moet de presentielijst tekenen, wil je een geldige stem uitbrengen. 

3)  Bij het onderwerp “goedkeuring notulen”, dit duidelijk splitsen in de redactionele inhoudelijke 

Goedkeuring en het beantwoorden van vragen over onderwerpen uit de notulen.  

4)  Tijdens de vergadering is de bar “gesloten”. 

 

2. Mededelingen. 

 

Patrick van Berkel, onze secretaris meldt dat 2 leden zich hebben afgemeld; Bram Uljee en Gerard 

ten Veen. 

Verder heeft hij geen aanvullende mededelingen te doen. 

Peter van Rooij meldt dat het bestuur een mail heeft ontvangen van de hoofdsponsor, waarin hij 

aangeeft zijn overeenkomst met de vereniging niet te verlengen na de contractperiode tot juli 2018. 

We moeten op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. 

Verzocht wordt aan de leden mogelijke kandidaten hiervoor door te geven aan het bestuur. 

 

3. Ingekomen stukken. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Vaststelling notulen ALV van 21 november 2016 en 17 juli 2017. 

 

Hierover zijn geen opmerkingen bij de leden en zijn dus goed gekeurd. 
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5. Voorstel tot benoeming tot nieuwe voorzitter H. (Henk) van der Weele. 

 

De vorige voorzitter; René Letteboer heeft opgezegd per 2 april 2017. 

In juli heeft er een gesprek plaats gevonden met Henk van der Weele, die zich had opgeworpen 

als nieuwe voorzitter. 

Hij draait al enige tijd mee binnen het bestuur, tot volle tevredenheid en daarom wordt 

hij voorgedragen. 

De leden stemmen in met dit voorstel en een applaus bevestigd dit. 

 

6. Jaarverslagen. 

 

Robin Ternede, bestuurslid zondag afdeling neemt de aftrap tijdens de verslagen. 

Hij meldt dat de Zondag 1 als 9e is geëindigd, het 2e op plek 6, het 3e als nieuw team bij 

de zondag senioren zich hebben gehandhaafd en de zondag 4 kampioen, reserve 4e klas is geworden. 

Het 4e team zat er steeds dicht tegen aan om in het verleden kampioen te worden en nu is het 

gelukt. 

De volgende mutaties hebben plaats gevonden; 

Nick v.d. Bunt (assistent-trainer zondag 1) is gestopt bij de vereniging. 

Ab van Veen is gestopt als verzorger bij ditzelfde elftal. 

We hebben een nieuwe verzorger voor de zondag 1 en 2. 

Doestelling is om met de Zondag 1 bij de eerste zes te eindigen. 

Daarnaast zijn een aantal oud-spelers op het honk terug gekeerd. 

7 tegen 7; hier zijn geen doelstellingen, plezier staat voorop. 

 

Nordin Heus, waarnemend bestuurslid zaterdag, is sinds september aan het bestuur toegevoegd 

De Zaterdag 1 heeft sinds dit seizoen een nieuwe trainer in de persoon van Raymond Aarts, de vorige 

Robbie Huntelerslag is gestopt. 

Dit seizoen is Grand café Cheers de nieuwe sponsor voor de Zaterdag 1, Absolute Delicious, de vorige 

sponsor is gestopt. 

De overige senioren elftallen; 2, 3 en 4 zijn vrienden elftallen. 

De veteranen draaien dit seizoen, weer bovenin mee in hun competitie. 

 

Metin Kose, lid van de technische commissie, samen met Rob Dalmulder en Elly Oudshoorn vertelt 

dat de jeugdkommissie en technische Commissie samen zijn gevoegd. 

Hierdoor kunnen ze beter functioneren en door het geringe aantal vrijwilligers ook beter te 

monitoren. 

Op sportief gebied lopen er in de jeugd 39 elftallen rond. 

Een aantal hiervan hebben een stap terug moeten doen qua niveau. 

Een aantal nieuwe hoofdtrainers zijn aangetrokken; Raoul Nectar voor de A1 zaterdag en Gerson 

Prudentia voor de C1 zondag junioren. 

Daarnaast worden de coördinatoren ook bedankt voor hun inzet. 

Een drietal elftallen zijn dit seizoen teruggetrokken door een tekort aan spelers. 

Dit is spijtig maar was niet te voorkomen. 

We hebben een samenwerking met Ajax; we zijn een drie sterren partnerclub en dat is een hele eer. 

Nieuwe leden die willen toetreden tot deze commissie zijn van harte welkom. 

De huidige leden hiervan hun kinderen worden bijna senior, dus verjonging is altijd van harte 

welkom. 
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Dorien Dijk, bestuurslid dames en meisjes, geeft aan dat ze 77 meisjes hebben voetballen. 

26 leden hebben zich uitgeschreven en 16 nieuwe hebben zich aangemeld. 

De afdeling is kwetsbaar qua aantallen. 

Ze geeft aan dat een aantal meisjes met de jongens meevoetballen omdat het niveau voor hun  

daar beter is. 

Vorig seizoen hadden ze 6 teams. 

Dames 1 werd vorig seizoen 3e, de MO17-1 werd kampioen en ook de MO13 en MO9 werden 

kampioen. 

Dit is een mooi resultaat. 

 

Philip Oomstee, lid van de sponsorcommissie vertelt dat we 5 nieuwe jeugdsponsors hebben. 

Terloops geeft hij aan dat de selectiespelers aan het eind van een seizoen vaak vergeten hun  

kleding in te leveren, waardoor deze incompleet zijn. 

Dat kan niet, omdat we een plicht hebben naar onze sponsoren om deze compleet te houden. 

De ouders moeten hier meer in betrokken worden om toe te zien dat hun kinderen de  

tenues compleet inleveren. 

 

Peter van Rooij, vice voorzitter geeft aan dat zijn primaire taken zijn het bewaken dat vergaderingen 

goed verlopen. 

Het ontplooien van activiteiten binnen de Sportraad, welke een keer per kwartaal plaats vindt. 

Hij is betrokken geweest bij de notities van de gemeente; het zo belangrijke 4e veld voor sv Diemen, 

hierin is veel tijd gaan zitten. 

Bij het jeugdsportfonds zien we een toename van mensen, die hier beroep op doen, omdat ze  

financieel te kort komen. 

Bij de nieuwe school wordt glasvezelkabel aangelegd welke naar sv Diemen wordt doorgetrokken. 

We krijgen een opslagcontainer die geplaats wordt, daar waar het vaste kantine personeel nu 

hun auto parkeert, voor materialen die we niet kunnen opslaan nu. 

Het verpachten van de kantine is niet gelukt. 

 

7. Financiën. 

 

A) Vaststelling jaarrekening 2016/2017 en Begroting 2017/2018. 

 

Bram Kloosterman, onze penningmeester geeft aan dat onze liquide middelen zijn toegenomen 

We zijn een “gezonde” vereniging, die vooruit kan kijken naar de toekomst. 

De leden hebben hierover geen vragen en of opmerkingen. 

Over de begroting geeft aan dat hij het item contributie budget hierin ruimer heeft opgezet. 

Ook hierover zijn geen vragen en of opmerkingen. 

De leden gaan akkoord met de beide onderwerpen. 

 

B) Verklaring van de kascontrole commissie. 

 

Bram bedankt de heren van deze commissie bestaande uit de heren Frank Scheffers, Kay Minnema 

en Philip Oomstee voor hun inzet. Daarnaast adviseert de kascontrolecommissie om de bestuurder 

décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 

juni 2017. De vergadering gaat hiermee stilzwijgend akkoord. 
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C) Benoeming van de Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017/2018. 

 

Bram geeft aan dat de heren Frank Scheffers, Roel Stallinga en Pieter de Jong deze commissie zullen 

vormen. De vergadering gaat hiermee akkoord 

 

8. Vaststelling contributie 2017/2018. 

 

Hierover zijn geen opmerkingen. 

 

9. Pauze. 

 

Er is nu gelegenheid tot het drinken van koffie, thee of iets anders. 

 

10.  Huldiging jubilarissen. 

 

A)  Lid van verdienste. 

 

Rob Dalmulder spreekt Eddy van Bentum toe die wordt gehuldigd als Lid van Verdienste 

Voor zijn inzet voor de vereniging als coördinator onder 8 en 9 jaar, waarin hij zich al jaren zeer 

verdienstelijk in maakt. 

Bovendien is hij het visitekaartje op woensdag middag wanneer zich nieuwe belangstellende bij 

hem melden voor informatie of aanmelding. 

Hij is al 9 jaar lid, ondanks dat hij al grote kinderen heeft. 

 

B)  60 jaar lid. 

 

De volgende heren zijn 60 jaar lid van de vereniging; Henk van Dijk, Hans Post, Ton Ruigrok van der  

Werve, Mijndert Verkaik en Cor van Wel. 

Deze heren worden door Peter van Rooij toegesproken en bedankt voor hun inzet en tevens wordt 

gemeld dat al deze heren nog steeds vrijwilliger zijn bij sv Diemen. 

Tevens hebben zij de groei van het dorp Diemen meegemaakt en nog hebben gespeeld onder de 

naam van DVAV (Diemer Voetbal en Atletiekvereniging).  

 

C)  80 jaar lid. 

 

Jan Muller, ons oudste lid, momenteel 91 lentes jong wordt speciaal voor deze gelegenheid 

toegesproken door de heer Floris Thoolen, ambassadeur van de KNVB en de “speaker” van Ajax. 

De heer Thoolen benadrukt dat de KNVB trots is op zulke vrijwilligers en spreekt zijn dank uit aan 

alle vrijwilligers. 

Als dank namens de KNVB krijgt Jan Muller een zilveren speld opgespeld voor zijn verdienste. 

Hij is een voorbeeld voor alle vrijwilligers. 

 

11.  Bestuursverkiezing. 

 

Het bestuur stelt voor om als afgevaardigde van de zaterdag afdeling, Nordin Heus aan te stellen. 

Dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd en met applaus ontvangen. 
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De vergadering neemt kennis van de overige voorstellen welke zijn gedaan bij het agendapunt 

bestuursverkiezing. 

 

 

12.  Rondvraag. 

 

Tinus Post vraagt hoe het met de VOG staat? 

Bram Kloosterman antwoord hierop dat dit in volle gang is en de damescommissie dit heeft opgepakt 

voor de damesafdeling en dit spoedig zullen uitbreiden naar de andere afdelingen. 

 

13.  Sluiting. 

 

Henk van der Weele, beëdigd in deze ALV als nieuwe voorzitter sluit de vergadering en bedankt de  

aanwezigen voor hun inzet. 

 

Diemen, 28 november 2017 

Ondertekening: 

Datum: 

 

 

 

Henk van der Weele, voorzitter    Patrick van Berkel, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


