Notulen Algemene ledenvergadering SV Doles dd 28-9-2017.
Aanwezig: zie ledenlijstbijlage.
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Rob heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda: toelichting op vertrek VC bij punt 7.
Verslag ledenvergadering 22-9-2016.
Geen vragen of opmerkingen over de inhoud. Jigo stelt voor om feedback tot maximaal twee
weken na verschijnen van de notulen te sturen, mensen weten na zo lange tijd niet meer
wat er in stond.
Verslag en verantwoording bestuur 2016-2017.
Mirjam leest de hoofdpunten voor, zie verslag op de website van SV Doles.
Vraag over waarom VOG; antwoord: is alleen voor trainers, en gezien recente
ontwikkelingen is het iets waardoor je de veiligheid van je leden probeert te waarborgen.
Vraag over plastic inzamelen; kan dit niet in containers in de gemeente? Mirjam antwoordt
dat het ophalen eerst een proef is, verenigingen kunnen extra geld binnenhalen door het
ophalen van plastic (net als oud papier). Helaas komt het echter wat langzaam op gang.
Vraag of het sponsorbeleid in te zien is? Ja, dit is een jaar geleden naar alle geledingen
gestuurd en staat op de website.
Verslagen van de afdelingen.
Zie website Doles voor de verslagen.
Geen vragen of opmerkingen.
Jaarrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018.
Kascommissie: Willy Steenhuis en Jigo van Haperen. Geven penningmeester compliment
voor bijhouden boekhouding. Zij hebben geen bijzonderheden gevonden.
Nieuwe kascommissie: Willy Steenhuis en Greet Veldman.
Henk (penningmeester) licht de jaarrekening toe:
Resultaat 2016-2017:
Budget 2017-2018:
De inning van de contributie ging dit jaar vlekkeloos.
De jaarstukken worden door de ALV geaccordeerd.
Bij vraag over het afnemende ledenaantal antwoordt Mirjam dat er aan het eind van het
seizoen mensen afmelden maar er weer nieuwe bijkomen in de loop van het seizoen. Het
meetpunt van het ledental is niet op dezelfde tijdstippen. Vraag of we geld kunnen gaan
uitgeven om mensen te werven? Er staat immers voldoende op de rekening. Daar wordt nu
niet voor gekozen.
Er worden bij volleybal al middagen georganiseerd die nieuwe leden opleveren.
Handbal heeft een verhoging van het bondsgeld, dit was vorig jaar al ingezet.
Penningmeester wordt unaniem door de ALV decharge verleend.
Bespreken notitie reserves.
Deze is opgesteld n.a.v. vragen tijdens de vorige ALV over het omgaan met reserves.
Rob legt uit.
Besloten wordt niet de huidige buffer te behouden, maar naar een ondergrens van rond de
€37k te gaan. Vraag wordt gesteld of we kunnen ombuigen van ledenwerven naar juiste
investering om te groeien? Niet focussen op verlies. Bestuur gaat daarmee akkoord maar
maakt wel de kanttekening dat hiervoor meedenken en inbreng vanuit de leden nodig is om
dit concreet te maken.
Toelichting aftreden volleybalcommissie.
De aftredende volleybalcommissie is aanwezig om vragen te beantwoorden. Vraag is of er
problemen zijn tussen het omnibestuur en de vc die doorwerkt in de nieuw te vormen vc?
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Neen, die zijn er niet. De vc antwoordt dat niet alleen het contact met het bestuur een reden
was om te stoppen, maar ook onder andere het sportconsumerende gedrag van leden.
In de wandelgangen hoort het bestuur dat Doles zonder bestuur zou zitten. Dat is niet het
geval.
Rob uit waardering en dank aan de aftredende vc voor hun inzet en zij krijgen bloemen.
Afscheid van bestuursleden.
Zowel Mirjam als Anita treden af, zijn niet herkiesbaar. Ook zij krijgen bloemen.
Bestuursverkiezing.
Rob legt uit wat de functie is van het omnibestuur dmv ppp.
Het blijkt dat mensen wel iets willen doen voor de vereniging maar bijvoorbeeld niet willen
vergaderen. Hieruit concludeert het bestuur dat er korte bondige taken dienen te worden
opgeschreven, waar mensen zich dan voor kunnen aanmelden.
Suggestie klinkt om mensen verplicht een taak toe te wijzen of de contributie te verhogen.
Dit wordt door het bestuur nog niet toegejuicht.
Vraag is of er een actuele actielijst is? Die is er nog niet. Op de vraag wie dit willen gaan doen
bieden zich aan Theo Kamminga en Willem Dieperink. Daarbij bieden zij zich aan als nieuwe
omnibestuursleden. Hun voordracht voor het bestuur wordt in stemming gebracht en
wordt door de ALV goedgekeurd.
Rondvraag.
De grote clubactie levert niet veel geld op, wellicht doen andere acties dat wel? Dit zal nog
worden beoordeeld.
Hoe zit t met oud ijzer ophalen? Daar is geen vergunning meer voor.
Hoe zit t nu met de vc? Rob antwoordt dat dat een taak van de volleybalafdeling zelf is. Er
hoeft zelfs geen nieuwe vc te worden gevormd, als de taken die er zijn maar worden
uitgevoerd, zoals het begeleiden van de jeugd en trainers, teamindeling,
wedstrijdsecretariaat en organiseren van het straatvolleybal en dergelijke.
Vanuit de GALM komt de vraag of het lidmaatschap niet in 1x betaald kan worden?
Penningmeester antwoordt dat dat niet kan, aangezien leden in de automatische incasso
zitten en die int in 10x, een uitzondering voor 1 groep is te veel werk omdat ook de
penningmeester vrijwilliger is.
Rob beëindigt de vergadering en nodigt aanwezigen uit om nog een drankje te doen in de
kantine.

