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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op maandag 26 november 2018 

 

De vergadering wordt gehouden in het clubgebouw van sv Diemen. 

Aanwezig: via de presentielijst 42 geregistreerde personen. 

 

1. Opening. 

 

De voorzitter, Henk van der Weele, opent om 20.05 uur de vergadering. 

Eerste vergadering die hij als voorzitter voorzit sinds hij het stokje heeft overgenomen. 

 

 

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. 

 

Henk benoemt het tekort aan vrijwilligers, we zoeken nog mensen voor een aantal functies. 

Verzoek is aan eenieder om goed rond te kijken. 

Het 4e veld: Volgens de wethouder krijgen we in 2019 een 4e veld. 

De invulling hiervan wordt nog nader bekeken. 

Inschatting van de voorzitter is dat het 51% is dat het veld er komt in 2019. 

Rookvrij maken van de vereniging: de gemeente wil borden ophangen op het complex dat er 

op en rond de velden niet gerookt mag worden. 

Er wordt alleen nog niet streng op gehandhaafd. 

Overledenen: Dhr. Manshanden, Dhr. Stellingwerf en Dhr. Stallinga 

 

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

Oomstee, beide met kennisgeving. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Jacques Cousin heeft een mail gestuurd met daarin opgenomen een aantal punten die hij vanavond 

graag besproken ziet worden. 

Deze zullen tijdens de rondvraag behandeld worden. 

 

 

4. Vaststelling notulen ALV van 27 november 2017. 

Tekstinhoudelijk goedgekeurd en voor de rest zijn er geen vragen vanuit de leden. 

 

 

5. Jaarverslagen. 

Dames en meisjes: Dorien van Dijk is trots op hun commissie, ook qua samenstelling. 

Er is weer een groei binnen de afdeling. Ze hopen te groeien met 2 teams per leeftijdscategorie. 

MO-15 is vorig seizoen als team genomineerd als sportteam bij de gemeente. 
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Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd. 

Dames 1 is kampioen geworden en speelt nu 3e klasse. 

Ook heeft de afdeling pupil van de week ingevoerd, die tijdens thuiswedstrijden van de dames 1 

gehuldigd wordt. 

Er is een beleidsplan vanuit de commissie opgesteld welke door het bestuur nog moet worden 

goedgekeurd. 

VOG proberen ze op de rit te krijgen. 

Een jeugdvriendelijkheids enquête is gehouden onder de jeugd om te peilen hoe ze 

sv Diemen vinden. 

Aan neven activiteiten mag meer gedaan worden. 

Ze vinden de club een vertrouwde plek en willen zelf meer activiteiten ontplooien. 

 

Bestuurslid zondag senioren: 

Robin Ternede is begin dit seizoen gestopt als bestuurslid zondag senioren. 

Resultaten: 4 teams op zondag 

Zondag 1 gehandhaafd, sterk 2e deel van het seizoen 

Zondag 2 gehandhaafd en speelt reserve 2e klasse 

Zondag 3 is voor de 2e keer achter elkaar kampioen geworden. 

Zondag 4 speelt reserve 5e klasse, bestaat deels uit junioren en senioren. 

Trainer van de zondag 1 is opgestopt en Mark Steur is hem opgevolgd. 

Hij is Diemenaar en wil zijn ambities binnen Diemen ontplooien. 

Binnen de medische staf heeft er ook mutaties plaats gevonden. 

De fysio praktijk van Richard Smith, heeft het overgenomen. 

Begeleiding zondag 1: Peter Holthuizen is sinds aanvang van dit seizoen de nieuwe leider  

van de zondag 1. 

Vooruitzichten: sv Diemen wil stabiele 3e klasser worden, met een uitstapje naar 2e klasse indien 

de kans zich voordoet.. 

Zondag 2: in de reserve 2e klasse blijven en handhaven. 

Zondag 3: gaf aan lager te willen spelen. 

Zondag 4: gestopt toen de trainer en leider aan gaf vorig seizoen te willen stoppen. 

Hopelijk dat de zondag weer aantrekkelijker wordt om te gaan voetballen. 

 

Bestuurslid zaterdag senioren: 

Nordin Heus: Positief jaar voor de zaterdag 1, het aantal elftallen op de zaterdag is toegenomen. 

Aantal mensen heeft deelgenomen aan commissies om activiteiten te organiseren 

Zaterdag 1 heeft 22 mensen, een 2e team opzetten is niet gelukt. 

Hopelijk gaat dat dit jaar wel lukken. 

Dit jaar is er weer een kerstdiner. 

Zaterdag 2 gehandhaafd, misschien dit seizoen een klasse lager laten spelen. 

Zaterdag 3 goed gespeeld vorig seizoen. 

Zaterdag 4, een aantal mensen heeft aangegeven dit seizoen te stoppen en gaat samen met 

de zondag 3. 

 

Hans Post merkt terloops op dat er uit de zaterdag afdeling buiten het 1e geen medewerking komt 

voor De kantinedienst. 

 

Technische commissie: 

Metin Kose: de jeugd telt 45 elftallen. 
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Wat voor club willen we zijn? We willen een centraal ontmoetingsplaats zijn en daarnaast ook 

sociaal. 

We moeten plezier uitstralen en willen op niveau voetballen. 

We hebben een stap terug moeten doen: het aantal jeugdelftallen is teruggevallen dat op niveau  

voetbalt. 

Spelers vertrekken naar andere clubs. 

Dilemma: halen we spelers van buiten binnen? Alleen een beperkt aantal en je moet beter zijn dan 

onze eigen jongens. 

Doel dit seizoen is om spelers en kader te behouden voor de vereniging. 

Sportief hebben we een stap terug gedaan. 

We moeten opnieuw bouwen aan de jeugdafdeling. 

Spelers gaan naar Ajax en PSV. 

Splitsing jeugd: onder en bovenbouw. Wayne Poyner ondersteunt hierbij. 

Balcontrole wordt gefaciliteerd. 

De ouders van spelers worden geïnformeerd over wat ze kunnen betekenen voor de club. 

Nieuwe spelvormen: dit leidt tot extra drukte. 

De clubactie wordt nieuw leven ingeblazen door de inzet van twee dames. 

Drukte op de speeldagen (Elly Oudshoorn) leidt tot drukte op de velden. 

Het is moeilijk te controleren en te handhaven. 

Op de zaterdag middag is het vaak niet te doen met het handhaven van de activiteiten. 

Oproep aan de aanwezigen om meer voor de club te gaan doen of rond te kijken naar nieuwe 

vrijwilligers. 

 

6. Financiën. 

Bram Kloosterman:  

Het jaarverslag wordt niet meer neergelegd door het geringe aantal mensen die het opvraagt. 

Komende jaren staat de exploitatie onder druk. 

Budget staat in perspectief tot de financiële middelen. 

We hebben een verlies van 30.000 euro geleden. 

Door organisatorische reden is de toeslag voor selecties niet doorgevoerd 

Geen nieuwe hoofdsponsor, afnemende kantine omzet en medewerkers kantine staan onder druk. 

Het resultaat: onderhoudsvoorziening wordt getroffen om ook financieel alles te kunnen 

onderhouden. 

 

A) Vaststelling jaarrekening 2017/2018 en Begroting 2018/2019. 

Begroting: gaat iets beter uitpakken. Geen vragen en opmerkingen vanuit de leden. 

 

 

B) Verklaring van de kascontrole commissie. 

De leden worden bedankt voor hun inzet. 

Benoeming: voor het nieuwe jaar blijven dezelfde namen. 

Nieuwe gegadigden mogen zich aanmelden om het aantal van 5 op peil te houden. 

 

 

C) Benoeming van de Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017/2018. 

 

Bram geeft aan dat de heren Frank Scheffers, Kay Minnema en Pieter de Jong deze commissie  

zullen vormen.  
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Tom Ruigrok vraagt hoelang mensen in deze commissie deelnemen. 

Er is geen vast gegeven voor dit. 

 

7. Vaststelling contributie 2017/2018. 

De contributie wordt verhoogd met het consumptie-prijsindexcijfer conform de statuten. 

Hierover zijn verder geen opmerkingen. 

 

8. Pauze. 

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

 

9.  Huldiging jubilarissen. 

 

A)  Lid van verdienste. 

Cor van der Wel en Ton Ruigrok van de Werve. 

 

 

B)  40 jaar lid:  

Martien Compier en Erwin Lunstroo: 

 

C)  50 jaar lid: 

Jaap Buitenhuis: 

 

10. Bestuursverkiezing. 

Reglementair in het functierooster is aftredend de voorzitter en bestuurslid zaterdag senioren. 

Henk van de Weele (voorzitter) en Nordin Heus (bestuurslid zaterdag senioren) geven aan door te 

willen. 

De leden gaan hiermee akkoord. 

Bram Kloosterman geeft aan dat hij zich niet herkiesbaar stelt, voor een nieuw termijn en dit lopende 

termijn afmaakt.  

Bram zal zijn functie als penningmeester neerleggen aan het eind van seizoen 2019/2020.  

 

11.  Rondvraag. 

 

 

12. Sluiting. 

 

Henk van der Weele, voorzitter van sv Diemen sluit de vergadering en bedankt de  

aanwezigen voor hun inzet. 

 

Diemen, 26 november 2018 

 

 

Ondertekening: 

Datum: 

 

 

 

Henk van der Weele, voorzitter    Patrick van Berkel, secretaris 
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