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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016. 
In het clubgebouw van sv Diemen. 
Aanwezig; 66 personen op de presentielijst. 
 

1. Opening. 
De voorzitter René Letteboer opent om 20.04 uur de vergadering en begint met het welkom heten 
van de leden van verdienste, ere leden en de overige aanwezigen. De voorzitter neemt een aantal 
punten ten aanzien van de vergaderorde door. 
Hij geeft aan dat ten aanzien van de agenda een kleine wijziging wordt doorgevoerd omdat een 
persoon vroegtijdig de vergadering  moet verlaten. 
 

2. Mededelingen. 
Secretaris Patrick van Berkel meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van Rob Dalmulder, 
Gerard ten Veen, Bram Uljee, Philip Oomstee, Meindert Verkaik, Stef Schinning. 
De voorzitter deelt mee dat er geen aanvullende mededelingen zijn maar dat nu  een extra 
onderwerp wordt ingelast. 
Hij roept Menno Golsteijn naar voren en geeft in een toespraak de verdiensten aan van Menno als    
2e secretaris maar vooral als coördinator/ wedstrijdsecretaris/ trainer van het Vrouwen/ 
Meisjesvoetbal gedurende een periode van langer dan 10 jaar. We hebben nu 7 teams en 80 
Vrouwen en meisjes. Dit is mede zijn verdienste. Het bestuur heeft daarom besloten om Menno te 
benoemen als Lid van Verdienste van sv Diemen. De aanwezigen gaan hiermee onder luid applaus 
akkoord. Uiteraard voor Menno een boeket bloemen. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Er is door de secretaris een ingekomen mail ontvangen over de late aanvangstijden van de 
wedstrijden van de Vrouwen / meisjes. Dit is vorig jaar al ingebracht in de ALV 2015. 
Verdere behandeling wordt gedaan tijdens de rondvraag. 
 

4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015. 
De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd. Voorzitter en notulist zullen op een later tijdstip 
ondertekenen. 
 

5. Jaarverslagen. 
Evenals vorig jaar worden de jaarverslagen van de commissies en afdelingen niet meer schriftelijk 
gepresenteerd maar via een mondelinge toelichting van de portefeuillehouders. Niet elke afdeling en 
commissie komt meer aan de beurt, dit zou te veel tijd vergen. Er kunnen echter wel vragen worden 
gesteld over alle afdelingen en commissies. 
Voorzitter René opent als eerste met zijn verslag. René benadrukt de zeer grote hoeveelheid werk 
die alle actieve leden overspoelt en sv Diemen soms meer als bedrijf laat lijken dan als een 
vereniging. Met toestemming van Meindert staat René stil bij de ernstige ziekte die zijn vrouw Gerrie 
heeft getroffen en de consequenties voor de kantinemedewerkers en de vereniging. Hulp is nu hard 
nodig om hen te ontlasten. Professioneel uitbesteden betekent echter ook hogere kantineprijzen en 
een hogere contributie. Dit zal mogelijk voorjaar 2017 leiden tot een extra ALV. Hij doet wederom 
een oproep tot extra vrijwilligerswerk en het opkomen draven voor de kantinediensten. We zijn van 
1100 leden inmiddels gezakt naar 1040 leden. 
Secretaris Patrick doet zijn verslag met aandacht voor de KNVB boetes, noodzaak van een nieuwe 2e 
secretaris, de beleidsvergaderingen begin 2016 en de inzet en begeleiding van stagiaires. Hij bedankt 
nogmaals Menno voor zijn inzet. 
Bestuurslid Zondag senioren Robin Ternede. Hij staat stil bij de behaalde resultaten in het seizoen 
2015-2016. Een goede positie voor de zondag 1, degradatie zondag 2 en redelijke resultaten van de 
overige senioren. Hij staat stil bij de nieuwe trainer en de huidige resultaten. Tevens met de 
uitbreiding van 1 senioren team en 7x 7  voetbal. 
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Bestuurslid Zaterdag senioren Robin van Tilburg. Ook hij staat stil bij de ontwikkelingen van het 
zaterdag senioren voetbal. Een 5e plek en een nieuwe trainer. Zaterdag 2 kampioen. Thema feesten 
op zaterdag extra impuls en instroom van jonge spelers uit de A junioren. Thijs Witteveen is gestopt 
als leider. Dit seizoen 2 extra teams, zaterdag 4 en 5. 
Jeugdcommissie Elly Oudshoorn. Elly schetst in haar opening de geweldige taak waar de 
jeugdcommissie van 5 personen voor staat. Samen met de groep coördinatoren moeten zij 50 
jeugdteams aan het spelen houden. Er ontbreekt nog steeds een coördinator voor de A en B 
junioren. Er is nauwe samenwerking op gang gekomen met de Technische Commissie met name door 
Metin Köse en Rob Dalmulder. Ook de samenwerking met AJAX is geïntensiveerd. De JC nam deel 
aan de beleid gesprekken. Elly doet daarnaast persoonlijk nog het gehele wedstrijdsecretariaat en de 
relatie met de KNVB, de indeling van de velden, wedstrijdprogramma en de indeling van de 
wedstrijdkamerdiensten. Met name deze laatste diensten vormen voor haar een groot knelpunt qua 
bezetting. Dit jaar is afscheid genomen van de coördinator E, Simon Ilcken. Gelukkig is een opvolger 
gevonden in de persoon van Rinaldo Alberts. 
De JC doet een oproep tot verjonging van de groep omdat hun kinderen van F pup zijn doorgegroeid 
naar de senioren en de belangstelling daarmee wordt verlegd. 
Ten slotte wordt stilgestaan bij de toernooien en activiteiten die in seizoen 2015-2016 niet konden 
doorgaan vanwege te geringe inzet en belangstelling van ouders. 
Zij geeft aan dat de JC van plan is een info middag op een woensdag te organiseren. 
Coordinator Vrouwen/ meisjes Menno Golsteijn. Hij schetst de huidige situatie. Nu 85 Vrouwen en 
meisjes. 3 spelen tussen de jongens.  Sportief goed verlopen seizoen.  Bas Marsman en Cor Verwoert 
zijn uit de commissie en bestuur getreden. Gelukkig zijn opvolgers gevonden. Hij schetst de 
ontwikkeling van eigen trainsters en in overige taken. De talenten dag zal wederom worden 
gehouden. 
Kledingcommissie Rémon van Asselt; hij vervangt Philip Oomstee. Rémon gaat in op de absolute 
puinhoop hoe wordt omgegaan met sponsorkleding door veel trainers en leiders. De kleding wordt 
letterlijk neergegooid in een kleedkamer. De commissie is van mening dat hier een einde aan moet 
worden gemaakt en zal eind seizoen strakker gaan opereren bij het inleveren van de sponsorkleding. 
Vervolgens vraagt de voorzitter of er nog vragen zijn voor overige bestuursleden en commissies. Dit 
is niet het geval. 
 

6. Financiën 
De stukken zijn in de definitieve vorm in de vergadering beschikbaar gesteld. 4 personen hebben 
gebruik gemaakt van de optie om de jaarstukken per mail op te vragen. Aan  1 persoon zijn de 
stukken ter hand gesteld. 
6a. vaststelling jaarrekening 2015-2016. 
Bram geeft op hoofdlijnen een toelichting op de jaarrekening. Hij informeert de vergadering over de 
resultaten van de verbouwing, het contract met HIT Profit voor de inkoop van energie, de inzet van 
een pin apparaat en de inzet van een incassobureau. 
Vervolgens wordt de jaarrekening zonder vragen goedgekeurd. 
6b. Vaststelling begroting 2016-2017. 
Bram wijst op blz. 11 het directe tekort van € 7500,--.  Vervolgens wordt de begroting zonder vragen 
goedgekeurd. 
6c. Verslag kascontrolecommissie. 
De commissie heeft de kascontrole uitgevoerd en daarnaast een aantal aanbevelingen gedaan. Dit 
betreft het eerder factureren van de sponsoren, het aanpassen van de liquiditeitsbegroting. 
Daarnaast adviseert de kascontrolecommissie om de bestuurder décharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. 
De vergadering gaat hiermee min of meer stilzwijgend akkoord. 
6d.  Benoeming van de kascontrolecommissie. 
De vergadering gaat akkoord met de voordracht kascontrolecommissie voor boekjaar 2016-2017. 
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7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie. 
Bram wijst er nogmaals op dat in de ALV van mei 2014 de contributies voor 2016-2017 zijn 
vastgesteld. Er zijn geen vragen over de contributie. 
Bram geeft aan dat de nieuwe liquiditeitsbegroting kan leiden tot een extra ALV in het voorjaar met 
name door mogelijke zaken die we moeten gaan uitbesteden. 
 

8. Aanvraag 4e veld sv Diemen, toelichting door de voorzitter. 
René doet verslag van de situatie waarom de vereniging bij de gemeente een aanvraag heeft gedaan 
voor een 4e veld. We zijn wel is waar nu van 1100 leden teruggelopen naar nu 1040 leden maar de 
druk op  accommodatie voor de trainingen en wedstrijden op zaterdag is meer dan groot. In de 
Sportraad en daarna de gemeenteraad is dit onderzocht en besproken. In de gemeenteraad is 
besloten een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een combi-veld met de honkbalclub. 
Diemen heeft hier ervaring mee door de oude situatie op sportpark Spoorzicht. René geeft aan dat 
dit een proces is van lange adem. sv Diemen staat open voor goede gesprekken met de gemeente en 
samenwerking met de honkbalvereniging.   
Miranda Dieker vraagt waarom in de winter niet meer gebruik wordt gemaakt van het korfbalveld. 
René geeft aan dat het veld alleen mag worden gebruikt door de allerjongste jeugd en dat het een 
ander soort kunstgras is dan bij voetbal. 
Hans Post stelt aan de orde dat door de verdergaande uitbesteding en verhoging van contributies 
met € 80.00,- het ledental verder kan teruglopen. René stelt dat een mogelijke contributieverhoging 
niet komt door een 4e veld maar door te weinig inzet van vrijwilligers. Begrotingen zijn nog niet 
gemaakt. 
 

9. Toelichting jeugdopleiding bij sv Diemen , inleider Pierre Tosch. 
Pierre is sinds oktober Technisch Coordinator TC voor de alle jeugdselecties. Hij wijst op een 
omslagpunt in denken en doen, “goed opleiden wordt belangrijker dan winnen”. De focus is gericht 
op ontwikkeling op langere termijn. 
We kijken tijdens de wedstrijd hoe de spelers voetballen, niet naar of zij winnen of scoren. Ouders 
geven onbewust een verstoring  van het groepsproces en een verkeerd signaal naar het kind door 
nadruk op scoren. 
Pierre schetst vervolgens de aaneen schakeling van de stappen die horen bij de leeftijdscategorie en 
wat de spelers moeten beheersen. Dit wordt onderbouwd met benoemen van het leren en handelen. 
Pierre geeft een voorbeeld van de bekende coach Ton Boot. Vervolgens wijst hij op de start met een 
spelersvolgsysteem en ook de ontwikkeling van de diverse trainers en inzet van interne scouts. Hij 
wijst er op dat zeker een paar jaar nodig zal zijn om de opbouwfase uit te werken. Daarnaast wil hij 
de samenwerking met de meisjes verbeteren. 
Na afloop van zijn gloedvolle betoog krijgt Pierre een groot applaus. 
Dorien Dijk dankt Pierre voor zijn intensivering van de opleiding met de meisjes. 
Erik Brinkhof vraagt hoe het opleidingsplan zich verhoudt met de import dit seizoen van wel 8 
gelukszoekers in de bovenbouw ten koste van eigen jeugd. Dit leidt tot een gedeeltelijke detail 
discussie. René sluit dit af en verzoekt apart in nader overleg te gaan. 
Pieter de Jong van de JC kan zich vinden in het weer op de kaart zetten van de jeugdopleiding maar 
wijst terecht op de al behaalde resultaten van A1 en B1 in 4e divisie, onze aanlevering van talenten 
aan AJAX en AZ en doorstroming van jeugd naar zondag 1 en zaterdag 1. 
 

10. Pauze. 
De pauze wordt gehouden van 21.45 tot 21.55 uur. René biedt de aanwezigen een drankje aan. 
 

11. Huldiging jubilarissen. 
Er zijn dit jaar 4 jubilarissen. Zij worden toegesproken en hun verdiensten voor de vereniging, hun 
voetbal- en bestuurlijke capaciteiten worden weer eens uitvoerig belicht. 
Ton van den Hengel ( 40 jaar lid) wordt toegesproken door Pieter de Jong; 
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Martien van de Vegt ( 40 jaar lid) wordt toegesproken door Peter van Rooij 
Michael Helmer ( 40 jaar lid) en Marc Viool ( 25 jaar lid) worden gezamenlijk toegesproken door 
Robin Ternede. 
Aan allen wordt een schild met inscriptie uitgereikt en bloemen voor het thuisfront. 
Vervolgens neemt Patrick het woord. Het is de bedoeling om Gerard Hibbel toe te spreken, deze is 
echter niet aanwezig. 
De toespraak van Patrick wordt toch gehouden. Hij wijst op de langdurige verdiensten van Gerard als 
vereniging scheidsrechter en jeugdtrainer van de onderbouw. 
Deze langdurige verdiensten hebben er toe geleid dat het bestuur heeft besloten om Gerard Hibbel 
te benoemen tot Lid van Verdienste van sv Diemen. Luid applaus uit de zaal volgt. 
 

12. Bestuursverkiezing. 
René volgt voor wat betreft de bestuursverkiezing de agenda. Menno is gestopt als 2e secretaris en 
wordt bedankt. Robin van Tilburg stopt als Bestuurslid Zaterdag Senioren. Na een korte toespraak 
van René ontvangt hij een cadeau bon en een boeket bloemen. 
De overige bestuursleden blijven in functie. Voor de functie van vice voorzitter, 2e secretaris, 
Zaterdag Senioren, Jeugdcommissie en Kantinezaken worden bestuursleden gezocht. 
Dorien Dijk is bereid gevonden om Bas Marsman op te volgen als Bestuurslid Vrouwen/ Meisjes. De 
vergadering gaat hiermee akkoord waarna Dorien haar plaats inneemt achter de bestuurstafel. 
De vergadering gaat tevens akkoord met de benoeming van Rob Dalmulder als Bestuurslid 
Technische Commissie. Hij is helaas door werk afwezig. 
 

13. Rondvraag. 
Vrouwen; de aanwezige vrouwen geven aan dat hun mail over de late aanvangstijden niet is 
behandeld. Zij hebben dit wel verzocht. In de ALV 2015 zijn hier al vragen over gesteld. Patrick wil 
een toelichting geven op de mail en behandeling. Op verzoek neemt een meer dan ontstemde Elly 
Oudshoorn de behandeling over in haar rol als wedstrijdsecretaris en de veldindeling. Zij geeft aan 
het zeer kwalijk te vinden dat de mail haar niet heeft bereikt. Zij had zich dan beter kunnen 
voorbereiden op de beantwoording van de vraag. Zij geeft aan dat de druk op de late 
zaterdagmiddag is ontstaan door de groei van de vrouwen/meisjesafdeling, 2 senioren teams 
mannen er bij. Zij heeft daarvoor gewaarschuwd. Verplicht spelen van de A1 en B1 door de KNVB in 
de 4e divisie op zaterdag. Het grotere aantal teams in de categorie A over de hele dag waarvan de 
aanvangstijden niet kunnen worden gewijzigd. Kortom; aan de late aanvangstijden is vrijwel niets te 
doen. KNVB stel onevenwichtig wedstrijden vast; ene week 30 wedstrijden / volgende week 15 
wedstrijden. De vrouwen in de zaal geven aan niet tevreden te zijn over de beantwoording. 
Voorzitter René grijpt in en vraagt begrip voor de zeer moeilijke rol van Elly, zij kan er niets aan doen. 
Ontevreden met de beantwoording verlaten een aantal dames demonstratief de zaal. 
Hans Post; vraagt aandacht van de trainers voor het opruimen van de doeltjes op vrijdagavond. 
René geeft aan dat we in overlegzijn met de gemeente over het vergroten van de opslagruimte. 
Daarnaast wijst hij op anti sociaal gedrag als inbraak ballenhok, diefstal en brandstichting. Ook 
mogelijk door eigen leden. 
Steven van Lochem geeft aan dat trainers moeten worden aangesproken en meer hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
Tinus Post; zijn er reacties gekomen op de 2 grote advertenties over vrijwilligers in DiemerNieuws. 
René geeft aan dat er geen directe reacties zijn gekomen. 
Tinus Post; heb ik het goed begrepen dat er zeker een extra ALV komt. René alleen als we moeten 
gaan praten over verpachting van de kantine of contributieverhoging door uitbesteding en inhuur. 
Steven van Lochem; zijn er functieprofielen. Peter van Rooij geeft aan dat deze er zijn maar moeten 
worden aangepast aan de actualiteit. 
Hans Post; hoeveel vacatures staan er op de grote advertentie. René, ongeveer 30. Elly Oudshoorn 
geeft aan dat de advertentie in eerste instantie is bedoeld als interne inventarisatie. Zij was verbaasd 
om de advertentie zonder controle op DiemerNieuws te zien. 
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Steven van Lochem; biedt aan om een groepje te verzamelen voor de organisatie van een D-
toernooi. 
René bedankt hem daarvoor en geeft aan dat hij alle steun kan krijgen van het bestuur. Dat is 
overigens ook van toepassing op het F- en E toernooi waar aan wordt gewerkt. 
Er worden geen verdere rondvragen gesteld. 
 

14. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun komst en 
positieve deelname aan de vergadering. 
 
Diemen, 22 november 2016 
Ondertekening; 
Datum; 
 
 
R. Letteboer, voorzitter     P.P. van Rooij, notulist 


