
 

Verslag Omnibestuur 2016-2017 

Het Omnibestuur is dit seizoen 6 keer bijeengekomen in de volgende samenstelling: 

Rob Berenstein –voorzitter  
Henk Dijk – Penningmeester 
Anita Verdegaal – secretaris 
Mirjam Kuiper – bestuurslid 
 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 
Sponsoring: 
Het bestuur heeft dit jaar met nadruk gezocht naar nieuwe inkomsten.  
Henk Dijk heeft het sponsorbeleid verder uitgewerkt en er zijn een flink aantal sponsoren weten te 
contracteren.  Een bijzondere sponsor is EM Sporting. Zij hebben een webshop geopend voor Doles, 
die binnen de Doles site te bereiken is. Andere nieuwe sponsoren zijn Break out, Coop, Albert Heijn 
en de Knipstee. 
 
Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst meegedaan met de grote club actie. Het aantal 
verkochte loten was nog niet zeer groot, maar het was een goed begin. 
De Bloemetjes actie en het Stratenvolleybal toernooi hebben ook weer een zeer mooie opbrengst 
gehad.   
 
De gemeente gaat een proef met het inzamelen van plastic e.d. doen. Zij heeft hiervoor eenzelfde 
constructie als met oud papier voor ogen. Het inzamelen zal van start gaan zodra de gemeente de 
plannen klaar heeft (de proef zou beginnen in september, maar loopt vertraging op). 
 
Vrijwilligersbeleid: 
 
Rob heeft een gesprek gehad met een aantal partijen rond Harkstede, waaronder: Albert Koers, vv 
Harkstede, Argus, dorpsbelangen, pand 404 en de dorpencoördinator gemeente Slochteren. Doel 
was te kijken of evenementen samen georganiseerd kunnen worden, aangezien steeds weer 
vrijwilligers nodig zijn. Dit heeft echter nog geen concrete voorstellen opgeleverd. 
 
Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, krijgen zij een t-shirt met daarop het logo en naam 

van de vereniging.  

Er zijn meerdere exemplaren besteld, zodat het ook als relatiegeschenk kan dienen. 

Aan het begin van het seizoen 2017-2018 werd het bestuur op de hoogte gesteld van het feit dat de 
Volleybal commissie per direct wilde stoppen. Henk Dijk en Rob Berenstein zullen de volleyballeden 
helpen met het samenstellen van een nieuwe VC. 
 
 
 



Financiën: 
 
Tijdens de vorige ALV rees de behoefte om een definitief beleid te bepalen met betrekking tot de 
hoogte van de reserves van Doles. Het bestuur heeft hierover een notitie opgesteld. Deze zal 
worden besproken op de ALV. De conclusie van deze notitie geeft een voorstel voor de financiële 
ondergrens van de buffer:  
 

Uitgangspunten zijn een maximaal tekort van € 7.500,= per jaar en een periode van 5 jaar 

om het te kort structureel te keren. Het Omni-bestuur stelt voor om als ondergrens € 

37.500,- vast te stellen. 

Verzekeringen en aansprakelijkheid: 
 
Henk Dijk heeft via een gesprek met de verzekeringsagent vast kunnen stellen dat de vereniging 
voldoende verzekerd is voor aansprakelijkheid en schade. 
Daarnaast heeft het bestuur besloten een VOG bij alle trainers opvragen op kosten van de 
vereniging. 
 
Wijziging bestuur: 
Mirjam Kuiper en Anita Verdegaal stellen hun functie als resp. bestuurslid en secretaris vacant. 
Henk Dijk (penningmeester) neemt het bijhouden van de ledenadministratie over. 
Omdat het bestuur nu slechts uit 2 bestuursleden bestaat, is het noodzakelijk dat er een derde 
bestuurslid gekozen wordt. De voorkeur ligt hierbij op een lid van volleybal. 
 
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. 
 
Helaas is er geen bestuurslid meer die handbal vertegenwoordigt. Hierdoor is het lastiger om info 
van handbal te verkrijgen. Rob is 2x naar handbalwedstrijd geweest om contacten aan te 
halen/verstevigen. 
Om toch op de hoogte te blijven, en als bestuur de verantwoordelijkheid te houden, gaan we de 
handbaltrainers uitnodigen bij een bestuursvergadering. 
 
Voor Gym en Dans geldt dat Mirjam Kuiper en Anita Verdegaal hun bestuurstaken zullen neerleggen. 
Heidi Rozema heeft zich beschikbaar gesteld als contactpersoon voor Gym en dans. Zij wordt geen 
bestuurslid, maar regelt wel alle zaken binnen Gym en Dans en zal ook naar het bestuur 
rapporteren. 
 
 
 
 
 
 


