
 
Notulen algemene ledenvergadering SV Doles dd 25-09-2014. 
 
Aanwezig bestuur: Leon Koehorst (voorzitter), Jeroen Dorreboom(penningmeester), Henk Dijk(2e 
penningmeester), Mirjam Kuiper(secr), Anita Verdegaal (secr)(not.) 
Aanwezige leden: lijst op te vragen bij Anita. 
 
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Rondvraag: 

 Mirjam Kuiper geeft nog even aan dat als leden geen email hebben ontvangen, met 
daarin de uitnodiging voor de ALV, dat zij dit door moeten geven aan haar. Jeroen 
Dorreboom en Ineke Grootjans geven aan dat het ook via de aanvoerder van het team 
kan. 

 Ineke vraagt waarom H1 2x speelt per week. Kan dit niet beter aan de jeugd worden 
besteed? Jeroen legt uit dat dit blok al door Doles is betaald, dus de ruimte is er. Er is 
geen trainer aanwezig, en is bedoeld voor diegenen die er behoefte aan hebben. Dat 
resulteert nu in het feit dat H1 en H2 er trainen. 
 

3. Verslag ledenvergadering 2013 en 4. Verslag verantwoording bestuur en 5. Verslagen van de 
afdelingen. 

Helaas is er rond de berichtgeving van de ALV iets mis gegaan, waardoor er nu verminderde opkomst 
is, en men de stukken niet heeft gelezen. Leon Koehorst stelt voor om de leden de gelegenheid te 
geven om alsnog de stukken thuis te lezen, en voor 9 oktober 2014 vragen te stellen of op-
aanmerkingen te doen. Hierop zal het bestuur reageren. 

 
4. Jaarrekening 2013/2014 en begroting 2014/2015. 

 Toelichting door penningmeester Jeroen Dorreboom 

 Verslag kascommissie, Willie Steenhuis en Rob Berenstein 
Voor de aanwezigen is er een kopie van het verslag.  Jeroen legt enige bijzondere punten van zijn 
verslag uit.  
Indien niet- aanwezige leden dit verslag willen inzien, dan kan men bij Jeroen of Henk Dijk informatie 
inwinnen.  
Jan Zwier brengt in dat de post stratenvolleybal voor volgens jaar wel is begroot, maar dat die er niet 
zal zijn i.v.m het dorpenfeest. Vraag wordt gesteld of en hoe we dit gaan oplossen. Er worden enige 
suggesties gedaan. Probleem blijft echter dat er genoeg ideeën geopperd worden, maar dat er te 
weinig mensen zijn die de ideeën uitvoeren. Besloten wordt om het bedrag in de begroting weg te 
laten in plaats van het geld op een andere manier binnen te halen. Op de vraag of er een 
contributieverhoging plaats dient te vinden wordt door de vergadering afgewezen. 
Kascommissie: heeft als aandachtspuntjes: 

 Zorg dat de uitgaven van bijv. drankjes beter wordt geregeld 

 Declaraties duidelijker in te zien zijn. 
Hierop wordt aan de penningmeesters decharge verleend.  
De kascommissie voor volgend jaar wordt gekozen. Dit zijn Rob Berenstein en Renate van der Laan 
 
7. Ereleden 
Aan de leden wordt gevraagd of zij het zinvol vinden om weer aandacht te gaan besteden aan 
ereleden. Algemene stemming is ‘Ja’. Het bestuur zal zich hierover buigen. 
 
 
 



8. Kees-Jan Everts geeft een Powerpoint presentatie. 
Kees-Jan heeft een presentatie waarin wordt uitgelegd waar een vereniging zich op zou moeten 
richten, en een beleidsplan voor het volleybalgedeelte. 
 
9. Delegeren administratieve taken.  
Jeroen Dorreboom bedankt Henk Dijk voor zijn inzet en samenwerking. 
 
10. Doles 80 jaar. 
Leon Koehorst zoekt een werkgroep die als taak krijgt om de viering rond Doles 80 jaar op zich te 
nemen.  
Aansluitend wordt ingehaakt op de website. Men is druk bezig om een nieuwe website te kunnen 
bouwen, aangezien de huidige niet voldoet. Wordt vervolgd. 
 
11. Bestuursverkiezing. 
Henk Dijk is gekozen als penningmeester.  
Mirjam Kuiper is herkozen als bestuurslid namens gym. 
Anita Verdegaal is herkozen als secretaris. 
Linda  is herkozen als bestuurslid namens handbal.  
 
 
De voorzitter sluit hierop de ALV, en nodigt aanwezigen uit voor het nuttigen van een drankje. 
 
De volgende algemene ledenvergadering zal volgend jaar wederom georganiseerd worden, de leden 
zullen hier persoonlijk via e-mail worden uitgenodigd.  
 
 
  



Aanwezige leden op ALV 25-9-14. 
 
Lukas Folkers 
Jan K Zwier 
Joost Gerritsen 
Tigo van Haperen 
Frank Hoving 
Rob Berenstein 
Douwe Veltman 
Ineke Grootjans 
Renate van de Laan 
Kees-Jan Everts 
Bastiaan Duinisveld 


