
Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  SV	  DOLES,	  dd	  20-‐09-‐2013.	  	  
Aanwezig:	  zie	  bijgevoegde	  presentielijst,	  afwezig	  met	  kennisgeving:	  Feikje	  Geertsma	  en	  Evelien	  
Steenhuis.	  
Notuliste:	  	  Anita	  Verdegaal.	  
	  
1. Arno	  Veldboom	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  welkom.	  
2. Rondvraag.	  

• Ineke	  Grootjans	  vraagt	  of	  er	  al	  matjes	  besteld	  zijn	  voor	  haar	  GALM-‐groep.	  Mirjam	  Kuiper	  
meldt	  dat	  daar	  aan	  gewerkt	  wordt.	  

• Grietje	  de	  Jong:	  er	  is	  een	  terugloop	  van	  het	  ledental,	  moet	  daar	  actie	  op	  worden	  
ondernomen?	  Jeroen	  Dorreboom	  antwoordt	  dat	  er	  al	  aandacht	  aan	  besteed	  wordt,	  in	  de	  
zin	  van	  het	  organiseren	  van	  bijvoorbeeld	  de	  inloopochtend.	  	  Het	  wordt	  als	  punt	  op	  de	  
agenda	  van	  de	  volgende	  bestuursvergadering	  gezet.	  Grietje	  geeft	  aan	  dat	  ze	  met	  een	  
paar	  mensen	  een	  groepje	  wil	  vormen	  die	  wil	  gaan	  brainstormen	  over	  dit	  idee.	  Ria	  
Tubben-‐	  de	  Lange,	  Ineke	  en	  Frederique	  Greidanus	  melden	  zich	  om	  mee	  te	  doen.	  

• Er	  wordt	  gemeld	  dat	  ouders	  klagen	  over	  de	  grote	  leeftijdsspreiding	  van	  de	  kinderen	  bij	  
de	  gymgroepen.	  Mirjam	  antwoordt	  dat	  dit	  nu	  niet	  anders	  kan.	  Zodra	  er	  meer	  kinderen	  
zijn	  kunnen	  groepen	  eventueel	  weer	  worden	  opgesplitst	  naar	  leeftijd.	  	  

3. Wat	  betreft	  notulen	  vorige	  ALV:	  	  
• Het	  verslag	  is	  door	  miscommunicatie	  binnen	  het	  bestuur	  niet	  goed	  uitgewerkt.	  Het	  zal	  

voor	  half	  oktober	  op	  de	  website	  van	  SV	  Doles	  verschijnen.	  	  	  
4. Verslag	  en	  verantwoording	  bestuur	  over	  seizoen	  2012-‐2013.	  

Er	  zijn	  geen	  op-‐	  of	  aanmerkingen	  vanuit	  de	  leden	  gekomen	  op	  de	  jaarverslagen	  van	  de	  
verschillende	  afdelingen.	  Arno	  pikt	  er	  enige	  highlights	  uit:	  

• Wb	  reclameborden:	  dit	  loopt	  al	  enige	  tijd,	  vanwege	  de	  vakantie	  was	  er	  een	  overleg-‐stop.	  
Het	  wordt	  weer	  opgepakt,	  in	  samenwerking	  met	  Argus.	  

• Wb	  website:	  de	  vernieuwde	  website	  is	  in	  de	  lucht,	  maar	  men	  vindt	  m	  nog	  wat	  saai.	  	  
• Wb	  verzekeringspakket	  (Jeroen):	  Doles	  is	  goed	  verzekerd	  voor	  oa	  ongevallen.	  
• Wb	  donateurskaarten:	  nieuw	  dit	  jaar	  was	  ook	  de	  donateurskaarten	  via	  automatische	  

incasso	  te	  laten	  betalen.	  Donateurs	  reageerden	  verschillend	  hierop.	  	  Van	  de	  180	  hebben	  
120	  gereageerd.	  De	  anderen	  zijn	  niet	  te	  bereiken,	  willen	  geen	  donateur	  meer	  zijn	  of	  
vinden	  deze	  overstap	  een	  mooi	  moment	  om	  te	  stoppen	  met	  het	  donateurschap.	  Er	  is	  
zelfs	  iemand	  die	  voor	  de	  komende	  jaren	  heeft	  betaald.	  Ineke	  meldt	  dat	  t	  lastig	  is	  om	  
kinderen	  te	  charteren	  die	  langs	  de	  deuren	  van	  de	  donateurs	  willen	  gaan.	  Grietje	  vindt	  dat	  
t	  wel	  netjes	  is	  om	  positieve	  aandacht	  aan	  de	  donateurs	  te	  geven	  door	  langs	  de	  deuren	  te	  
gaan.	  Jeroen	  meldt	  dat	  er	  ook	  elders	  geworven	  kan	  worden.	  Ineke	  stelt	  voor	  dat	  we	  
proberen	  om	  ieder	  lid	  1	  donateur	  te	  laten	  werven?	  

• Verslagen	  afdelingen:	  
o Volleybal:	  Erik	  Noordijk	  (trainer	  volleybal	  Lycurgus)	  is	  ingehuurd	  om	  oa	  trainers	  	  

te	  ondersteunen	  bij	  beleidsvragen	  en	  te	  adviseren	  bij	  bijvoorbeeld	  verbeteren	  
van	  techniek.	  Er	  zijn	  inmiddels	  3	  sessies	  geweest	  en	  men	  is	  tevreden	  met	  huidig	  
resultaat.	  

o Rob	  Berenstein	  meldt	  dat	  het	  Ameland-‐weekend	  voor	  mensen	  motiverend	  werkt	  
om	  lid	  te	  worden	  van	  volleybal.	  Hierop	  in	  hakend	  opperen	  mensen	  het	  idee	  om	  
een	  trui	  met	  naam	  van	  de	  vereniging	  te	  laten	  drukken,	  zodat	  beter	  zichtbaar	  is	  
wie	  die	  gezellige	  groep	  is!	  Tevens	  raadt	  hij	  het	  bestuur	  aan	  te	  gaan	  kijken	  naar	  de	  
bezetting	  van	  de	  zaal,	  om	  verrrassingen	  wb	  zaalhuur	  te	  voorkomen.	  

o GALMgroep:	  kan	  er	  een	  nieuwe	  groep	  worden	  gevormd,	  omdat	  de	  huidige	  te	  
groot	  is?	  Dit	  kan	  op	  dit	  moment	  nog	  niet.	  Ineke	  wil	  geen	  groep	  erbij,	  dus	  is	  er	  een	  
wachtlijst.	  



o Handbal:	  Ria	  en	  Linda	  hebben	  voor	  hun	  commisie	  geen	  versterking	  kunnen	  
krijgen.	  

o Mirjam	  Kuiper	  meldt:	  mensen	  weten	  nog	  steeds	  niet	  dat	  ze	  maar	  1x	  per	  jaar	  
(kinderen	  2x)	  kunnen	  afzeggen.	  Beleid	  is	  nog	  steeds;	  wie	  te	  laat	  afzegt,	  moet	  
betalen	  tot	  december.	  Daarna	  te	  laat,	  betalen	  tot	  juli.	  

5. Arno	  bedankt	  alle	  schrijvers	  van	  de	  jaarverslagen	  van	  de	  afdelingen.	  
6. Verslag	  penningmeester:	  

Jeroen	  geeft	  aan	  dat	  de	  vereniging	  verlies	  heeft	  gedraaid	  dit	  jaar.	  Dit	  ligt	  oa	  aan	  bijdragen	  
jeugdkamp,	  er	  is	  veel	  materiaal	  gekocht,	  kosten	  van	  de	  leiding,	  de	  CAO-‐verhoging,	  om	  
kwaliteit	  van	  de	  trainers	  te	  waarborgen	  is	  verhoging	  van	  de	  lonen	  nodig,	  bondsgeld	  wat	  te	  
laat	  bij	  de	  penningmeester	  wordt	  ingediend	  etc.	  Rob	  geeft	  aan	  dat	  volleyballeden	  zijn	  
gebleven	  omdat	  het	  nivo	  omhoog	  gaat	  door	  de	  lessen	  van	  Erik	  N.	  	  
Er	  zijn	  genoeg	  liquide	  middelen,	  dus	  de	  vraag	  is	  of	  de	  contributie	  omhoog	  moet	  gaan.	  Na	  
overleg	  met	  leden	  wordt	  besloten	  dat	  (nog)	  niet	  te	  doen.	  
Verslag	  kascommissie:	  
Grietje	  de	  Jong	  en	  Willy	  Steenhuis	  hebben	  de	  kas	  gecontroleerd	  en	  verlenen	  de	  
penningmeester	  decharge.	  Wel	  wordt	  aangegeven	  dat	  dit	  het	  tweede	  jaar	  is	  met	  een	  
negatief	  saldo,	  wel	  bij	  bezit	  van	  spaargeld	  van	  de	  vereniging.	  Rob	  adviseert	  een	  maximum	  lijn	  
in	  de	  gaten	  te	  houden.	  Zodra	  er	  een	  negatief	  saldo	  zal	  dreigen	  moet	  er	  een	  extra	  
ledenvergadering	  worden	  ingelast.	  
Nieuwe	  kascommissie:	  Willy	  Steenhuis	  en	  Rob	  Berenstein.	  	  

7. Zoals	  reeds	  gemeld	  via	  verschillende	  wegen	  (advertentie	  Bokkeblad	  etc)	  wil	  Jeroen	  hulp	  bij	  
het	  uitvoeren	  van	  zijn	  taak	  als	  penningmeester.	  Aangezien	  zich	  geen	  lid	  heeft	  gemeld,	  heeft	  
hij	  Els	  van	  Santen	  gevraagd	  om	  een	  deel	  van	  zijn	  taken	  tegen	  betaling	  over	  te	  nemen.	  Hierop	  
reageert	  Henk	  Dijk,	  lid	  van	  de	  jeugdcommissie,	  om	  samen	  met	  Jeroen	  penningmeesterstaken	  
te	  gaan	  verdelen.	  Jeroen	  en	  Henk	  gaan	  in	  overleg.	  

8. Arno	  stopt	  met	  de	  functie	  als	  voorzitter	  en	  is	  niet	  herkiesbaar.	  Leon	  Koehorst	  is	  de	  enige	  
kandidaat	  en	  wordt	  door	  de	  leden	  gekozen	  als	  nieuwe	  voorzitter.	  Hij	  krijgt	  van	  Arno	  de	  
voorzittershamer	  overhandigd,	  terwijl	  Arno	  van	  het	  secretariaat	  een	  bloemetje	  en	  enveloppe	  
krijgt	  als	  dank	  voor	  de	  leiding	  van	  afgelopen	  jaren.	  	  

Wvttk:	  Jan	  Zwier	  krijgt	  namens	  de	  jeugdcommissie	  een	  attentie/bedankje	  omdat	  hij	  stopt	  bij	  de	  
jeugdcommissie.	  
	  	  
Hierna	  sluit	  de	  nieuwe	  voorzitter	  de	  vergadering	  en	  nodigt	  ieder	  uit	  om	  nog	  even	  na	  te	  zitten	  in	  de	  
kantine.	  

	  
Volgende	  vergadering:	  
20.00u,	  	  lokatie	  ‘Borgstee’.	  
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