
Jaarverslag	  2013	  -‐	  2014	  van	  de	  werkzaamheden	  van	  het	  bestuur	  

	  
Het	  Omnibestuur	  kwam	  dit	  seizoen	  6	  keer	  bij	  elkaar.	  Hierbij	  waren	  aanwezig:	  
	  
Leon	  Koehorst,	  voorzitter	  
Jeroen	  Dorreboom,	  penningmeester	  
Anita	  Verdegaal,	  secretaris	  
Mirjam	  Kuiper,	  bestuurslid	  
Linda	  Rademaker,	  vertegenwoordiger	  handbal	  
Henk	  Dijk,	  vertegenwoordiger	  financiële	  administratie	  
	  
In	  de	  vergadering	  is	  onder	  anderen	  het	  volgende	  besproken:	  
	  
Omniposter	  en	  nieuw	  logo	  Doles:	  	  	  	  	  	  	  
Om	  alle	  sporten	  binnen	  de	  omnivereniging	  te	  promoten	  heeft	  het	  bestuur	  besloten	  een	  omniposter	  te	  
laten	  maken.	  Frederique	  Greidanus	  is	  hier	  mee	  bezig.	  	  
Zij	  heeft	  ook	  een	  aantal	  ontwerpen	  gemaakt	  voor	  een	  nieuw	  Doles	  logo.	  Het	  bestuur	  heeft	  er	  één	  
uitgekozen.	  Deze	  zal	  binnenkort	  op	  alle	  formulieren	  en	  posters	  worden	  gebruikt.	  
	  
Nieuwe	  website:	  
De	  huidige	  website	  werkt	  nog	  niet	  mooi	  en	  werkt	  niet	  (goed)	  op	  smartphones.	  Teams,	  verslagen	  en	  
uitslagen	  staan	  er	  niet	  op	  en	  hij	  is	  niet	  levendig	  genoeg.	  Omdat	  het	  niet	  mogelijk	  is	  om	  de	  huidige	  
website	  om	  te	  bouwen,	  hebben	  we	  toch	  besloten	  een	  nieuwe	  website	  te	  laten	  bouwen	  die	  meer	  bij	  
onze	  wensen	  aansluit.	  Monica	  van	  Heerde	  heeft	  belangeloos	  een	  ontwerp	  voor	  ons	  gemaakt	  en	  op	  dit	  
moment	  zijn	  liggen	  er	  twee	  offertes	  van	  website	  bouwers.	  	  
	  
Financiele	  administratie:	  
Omdat	  Jeroen	  Dorreboom	  heeft	  aangegeven	  het	  penningmeesterschap	  niet	  meer	  (alleen)	  te	  kunnen	  
doen,	  heeft	  Henk	  Dijk	  bij	  de	  vorige	  ALV	  aangegeven	  de	  uitvoerende	  werkzaamheden	  te	  willen	  doen.	  Hij	  
maakt	  	  de	  maandelijkse	  incassolijst,	  houdt	  de	  financiële	  administratie	  bij	  en	  zit	  bij	  de	  
bestuursvergaderingen.	  	  
Mirjam	  Kuiper	  blijft	  de	  ledenadministratie	  en	  machtigingen	  bijhouden	  en	  Anita	  Verdegaal	  zal	  de	  mailbox	  
van	  SV	  Doles	  bijhouden.	  Jeroen	  blijft	  wel	  penningmeester	  van	  Doles.	  
	  
Instuifochtend:	  
Ook	  dit	  seizoen	  zijn	  er	  twee	  instuifochtenden	  georganiseerd	  in	  september	  en	  februari,	  waarbij	  alle	  
sporten	  aan	  bod	  zijn	  geweest.	  Dit	  heeft	  weer	  een	  aantal	  nieuwe	  leden	  opgeleverd.	  
	  
Donateurs:	  
Het	  bestuur	  is	  bezig	  geweest	  met	  het	  ontwerpen	  van	  een	  donateurskaart	  die	  kan	  worden	  uitgedeeld	  aan	  
familie	  en	  vrienden	  van	  de	  leden	  en	  tijdens	  evenementen.	  
	  
	  
	  
	  



Ledenbehoud:	  
In	  de	  AVL	  van	  2013	  is	  een	  commissie	  geformeerd	  die	  zich	  bezig	  heeft	  gehouden	  met	  het	  behoud	  van	  
leden.	  De	  commissie	  heeft	  zich	  vooral	  gericht	  op	  de	  volleyballeden.	  Leon	  heeft	  hierover	  verslag	  
uitgebracht	  in	  de	  bestuursvergadering.	  
	  
Sponsorborden:	  
Het	  bleek	  niet	  mogelijk	  om	  met	  de	  verschillende	  verenigingen	  die	  de	  sporthal	  gebruiken,	  gezamenlijk	  
het	  beheer	  van	  de	  sponsorborden	  over	  te	  nemen	  van	  de	  gemeente.	  Daarom	  is	  besloten	  geen	  
sponsorborden	  meer	  op	  te	  hangen	  in	  de	  sporthal.	  
	  
Doles	  80	  jaar:	  	  
Volgend	  jaar	  september	  bestaat	  Doles	  80	  jaar.	  Het	  bestuur	  wil	  een	  commissie	  samenstelen	  van	  leden	  uit	  
alle	  afdelingen,	  om	  een	  feestdag	  en	  -‐avond	  te	  organiseren.	  We	  noemen	  het	  ‘de	  nacht	  van	  tachtig’.	  Het	  
plan	  zal	  het	  komende	  jaar	  verder	  uitgewerkt	  moeten	  worden.	  
	  
Banketstaven:	  
Als	  dank	  voor	  alle	  werkzaamheden	  hebben	  de	  beheerders	  van	  de	  sporthal	  en	  de	  bar	  een	  banketstaaf	  
gekregen.	  
	  	  	  
Ergernissen	  in	  de	  sporthal:	  	  
Er	  waren	  klachten	  over	  supporters	  van	  andere	  verenigingen	  die	  de	  sporthal	  vervuilden	  door	  met	  
schoenen	  aan	  in	  de	  zaal	  te	  komen.	  Ook	  zijn	  er	  ergenissen	  over	  het	  opruimen	  van	  de	  toestellenruimte.	  
De	  handbaldoelen	  worden	  vaak	  ergens	  achter	  gezet,	  zodat	  het	  veel	  moeite	  kost	  om	  ze	  weer	  te	  kunnen	  
gebruiken.	  Leon	  heeft	  over	  deze	  klachten	  contact	  opgenomen	  met	  Piet	  Zijl.	  	  
	  
Muziek:	  Leon	  heeft	  een	  nieuwe	  muziekinstallatie	  geregeld	  voor	  in	  de	  sporthal.	  De	  vorige	  was	  kapot	  
gegaan.	  De	  muziekinstallatie	  wordt	  gebruikt	  voor	  meerdere	  Doles	  evenementen.	  	  
	  


