
Notulen Algemene Leden vergadering SV Doles 17-09-2015. 
 
 

1. Leon opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
2. Rondvraag: Monica heeft een vraag over de communicatie naar de leden toe. 
3. Verslag ledenvergadering 25 september 2014 goedgekeurd. 
4. Verslag en verantwoording bestuur seizoen 2014/2015: geen vragen/opmerkingen. 
5. Verslagen afdelingen: er is nog geen gesprek geweest met Jigo mbt de sponsorcommissie. 

Bloemenactie: de organisatie gaat het volgend jaar anders aanpakken. 
Reactie handbal: idee om ledenwerving te doen met schoolhandbal? De open dag was te 
laat (door zaalhuur), leverde 1 nieuw lid op. Er is veel concurrentie met voetbal. 
Gym: uitvoering was leuk. 
Volleybal: recreantenteams toevoegen. Jeugdcommissieleden zijn Renate en Grietje. 

6. Jaarrekening 2014/2015 en begroting 2015/2016. 
De penningmeester loopt de posten langs. Vrij snel volgt de discussie over verhoging van 
enkele posten en verminderde inkomsten. Als er onvoldoende opbrengsten zijn uit acties 
(wo bloemenactie, stratenvolleybal enz), volgt verhoging van de contributie. Niet alle leden 
zijn zich bewust van het feit dat er naast de sportbeleving een organisatie bestaat die 
draaiende gehouden moet worden.  
Er wordt gevraagd of de uren die niet worden benut in de zaal, maar wel van te voren 
worden gereserveerd, terug kunnen worden geboekt. Dat kan, als dat maar tijdig wordt 
aangegeven. 
De penningmeester vraagt toestemming aan de ALV om de contributie dit jaar niet te 
verhogen, ondanks het feit dat er enigszins verlies is dit jaar. De ledenvergadering staat er op 
dat het bestuur zich zal gaan inzetten om de opbrengsten en acties te gaan verhogen.  
Ineke meldt dat als zij volgend jaar stopt, zij de materialen die ze in bruikleen heeft, terug 
geeft aan de rechtmatige eigenaren. Doles zal deze materialen gaan missen. Anita V 
(secretaris) gaat een inventarisatie maken van de spullen die Ineke gebruikt. 
Aangezien de alv er nog niet uit is, eerst door naar punt 7. 

7. Grietje meent dat er een andere aanpak voor het werven van vrijwilligers moet komen. 
Maak mensen verantwoordelijk zegt ze. Kan er een jaarplanning worden gemaakt waarop 
men zich kan inschrijven? Punten toekennen aan mensen die meehelpen? Vraag rijst dan 
hoe je de mensen bereikt die nooit in de gymzaal komen, nl de ouders van kinderen die 
sporten. 
Leon gaat een brief maken naar de commissies om dit punt (vrijwilligerswerving) onder de 
aandacht te brengen. 
Grietje en Monica gaan een opzetje maken om dit te doen. 
Terug naar punt 6. 
Kascommissie dit jaar was Rob Berenstein en Renate. Rob: alles is goed bijgehouden, ziet er 
keurig uit. Penningmeester wordt decharge verleend. Nieuwe kascommissie Rob en Jigo van 
Haperen. 

8. Oproep sponsorcommissie. 
Mirjam geeft aan dat er op weinig sponsoring is op dit moment. Er ligt echter ook geen 
pakket klaar als er zich een sponsor meldt. Er zijn mensen nodig die dit gaan organiseren en 
regelen. De borden die eerder in de gymzaal hangen zijn er nog, we kunnen met de 
bedrijven die daarop staan een deal treffen en dan zelf het sponsorgeld opstrijken. 
Jigo en Jeroen gaan kaders, mogelijkheden en plannen opstellen om de sponsoring op poten 
te zetten. Ze zullen tzt hun plannen aan het bestuur presenteren. 

9. Ereleden en afscheid vrijwilligers. 
Leon bedankt: 
Anita Kok, Efien Venema, Frederique Greidanus, Jan Taaij en Catharina Leenhouts. Zij zullen 
namens het bestuur een bosje bloemen en een VVV-bon krijgen. 



Albert Postema en Aktje Taaij worden erelid. Albert is aanwezig en krijgt naast een bos 
bloemen een oorkonde. Foto’s staan op de website. 

10. Bestuursnieuws. 
Rob Berenstein is verkiesbaar als bestuurslid uit de geleding volleybal. De ALV stemt hier 
mee in. Leon zal aan het eind van dit seizoen niet herkiesbaar zijn. We hebben dan een 
nieuw voorzitter nodig. 

11.  Wvttk. 
Monica geeft aan dat de communicatie naar de leden vanuit commissies erg slecht is. Soms 
weten ouders niet wanneer of hoe laat trainingen beginnen en wie de coaches zullen zijn. 
Renate beaamt dit, biedt hiervoor excuses aan. Maar teamindelingen en dergelijke zijn soms 
laat samengesteld. KeesJan stelt dat door het wegvallen van twee mensen niet al hun taken 
zijn overgenomen. Er is geen draaiboek. De betrokken mensen proberen t zo goed mogelijk 
op te pakken, maar zijn vaak beperkt in hun mogelijkheden (weer t probleem van te weinig 
vrijwilligers). Het wordt als verbeterpunt meegenomen. 
Jigo: kan er een jaarkalender gemaakt worden met alle activiteiten?  
Frank Hoving wordt content beheerder voor volleybal (website Doles). 
Jigo wil graag weten of er feedback is nav de presentatie van KeesJan. KJ reageert hierop dat 
Renate en Grietje een grotere rol hebben gekregen. Ook de verenigingsstructuur is nog niet 
voldoende belegd, is in ontwikkeling. Er zijn ook nog wat andere zaken die in ontwikkeling 
zijn.   
KeesJan vindt dat dit een goed voorbereide ALV was. 

12.  Leon sluit hierop de vergadering en nodigt mensen uit om nog wat na te kletsen en een 
drankje te drinken in de kantine. 

 
 

Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: 
Mirjam Kuiper Sita de Groot 
Linda Rademaker Evelien Steenhuis 
Jigo van Haperen  
Jeroen Dorreboom  
Grietje de Jong-Raske  
Ineke Grootjans  
Kirsten Huiting  
Elly Westerveld  
Monica van Heerde  
Ria Tubben- de Lange  
Kees-Jan Everts  
Jan Zwier  
Albert Postema  
Frank Hoving  
Renate van der Laan  
Rob Berestein  
Onno Bouius  
Leon Koehorst (voorz)  
Henk Dijk (pennm)  
Anita Verdegaal 
(secr/not) 

 

 


