Verslag Omnibestuur 2014-2015
Het Omnibestuur is dit seizoen 7 keer bijeengekomen in de volgende samenstelling:
Leon Koehorst – Voorzitter
Jeroen Dorreboom/Henk Dijk – Penningmeester
Anita Verdegaal – secretaris
Linda Rademaker – bestuurslid
Mirjam Kuiper – bestuurslid
De volgende onderwerpen zijn besproken:

Nieuwe website en nieuw logo Doles:
Frederique Greidanus heeft een nieuw logo en nieuwe kleuren voor Doles ontworpen. Dit logo en
de kleuren zijn gebruikt voor het ontwerp van de nieuwe website.
De website is eind januari live gegaan. De website is gebouwd door Jan Lambers van Pentade onder
toeziend oog van Linda en Mirjam. Zij hebben ook de eerste inhoud verzorgd. Mirjam is nu
contentbeheerder van het gym en dans gedeelte en Linda van het handbal gedeelte.
Voor volleybal is tot op heden geen vaste contentbeheerder gevonden.
Financiële administratie:
Henk Dijk en Jeroen Dorreboom hebben tot maart 2015 samen het penningmeesterschap
uitgeoefend. In maart heeft Henk alle werkzaamheden op zich genomen en is Jeroen afgetreden als
penningmeester.
Instuifochtend:
Dit seizoen is er 1 instuifochtend georganiseerd op 21 maart, waarbij alle sporten aan bod zijn
geweest. Dit heeft weer een aantal nieuwe leden opgeleverd.
Sponsorbeleid:
Jeroen heeft met Jiggo van Haperen gesproken over het opzetten van een sponsorcommissie. Hier is
nog geen definitief plan uit voortgekomen.
Doles 80 jaar:
Het bestuur heeft meerdere pogingen ondernomen om een commissie samenstelen van leden uit
alle afdelingen, om een feestdag en -avond te organiseren voor het 80jarige bestaan van Doles. Er
was zo weinig animo onder de leden om hier aan mee te werken, dat besloten is de feestdag niet te
organiseren.
Doles truien:
Er is een nieuwe ronde voor Dolestruien georganiseerd.

Oude administratie:
Jeroen heeft samen met Leon en Anita dozen met oude administratie doorgewerkt. Er zijn een
aantal leuke documenten uitgekomen, waarvan Anita digitale kopieën heeft gemaakt. Een aantal
hiervan zullen op de website geplaats worden.
Nieuwe administratie:
Henk heeft alle afdelingen gevraagd de ledenlijst te controleren. Hier is goed gehoor aan gegeven en
Mirjam heeft de ledenlijst bijgewerkt met de laatste informatie. Ook de emailadressen zijn
bijgewerkt. Toch is, bij het versturen van de uitnodiging van de ALV gebleken, dat niet alle
emailadressen juist zijn en dat sommige mailboxen onbereikbaar zijn.
Huur sporthal: De afdeling volleybal had te maken met een tekort aan uren in de sporthal. In overleg
met de handbalafdeling is geprobeerd hiervoor een oplossing te vinden. Besloten is om voor het
seizoen 2015/2016 de inhuur van de sporthal gemeenschappelijk te doen vanuit Doles en niet meer
vanuit de afdelingen. Dit is nog niet helemaal gelukt, maar er is wel overleg geweest om tot een zo
goed mogelijke indeling van de trainingsuren en wedstrijduren te komen.
Nieuw bestuurslid:
Toen Jeroen zijn bestuursfunctie heeft opgegeven, was er geen vertegenwoordiger van volleybal
meer in het bestuur. Er is een oproep gedaan en Rob Berenstein heeft zich als bestuurslid
beschikbaar gesteld per 1 september 2015.
Bloemenactie:
De jaarlijkse bloemenactie is ook dit jaar weer georganiseerd. Dit jaar was het een gezamenlijke actie
van alle afdelingen. Door verschillende omstandigheden viel de opbrengst tegen. In overleg met de
commissie zal de organisatie aangepast worden.
Lief en leed pot:
Anita heeft een lief en leed pot in het leven geroepen waaruit ze namens het bestuur bloemen en
kaarten heeft verzorgd voor verschillende leden. De lief en leed pot is voor leden die met ziekte te
maken krijgen, maar ook om leden te bedanken voor extra inzet.
Kantine facturen:
Henk heeft met Herman van de sportkantine een afspraak gemaakt hoe de kantinefacturen
gecontroleerd kunnen worden en wie /wanneer op kosten van Doles mogen bestellen.
Uit de geledingen:
Elke bestuursvergadering bevat een agendapunt waarbij het nieuws uit de drie sportafdelingen
worden besproken. Zo blijft het bestuur op de hoogte van de verschillende afdelingen en kunnen we
er voor zorgen een echte omniverening te blijven.
In het midden van het seizoen 2014-2015 telde onze vereniging ongeveer 300 leden, waarvan zo’n
180 leden bij volleybal, 100 leden bij dans/gym en 20 leden bij handbal.
Aan het einde van het seizoen zijn er altijd een aantal afmeldingen. Momenteel staan er 252 leden
op de lijst, de nieuwe aanmeldingen komen echter al weer binnen.

