
 Notulen Algemene ledenvergadering S.V. Doles 29-10-2018. 
 
 1. Opening 

Wim Dieperink heet iedereen welkom en zit als algemeen bestuurslid de 
vergadering voor. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Jan Taaij en Pieter 
Postma. 

 
Er is een bestuurscrisis. Met het stoppen van Rob Berenstein en Theo Kammenga is het 
bestuur met twee leden verre van compleet. 
Naar aanleiding van vragen in de ALV, waaruit bestaat het DOLES bestuur? (zie huisregels 
van S.V. Doles):  

Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en tenminste 1 lid, die allen meerderjarig moeten zijn.  
In deze huisregels staan ook de taken van de leden beschreven, inclusief voorzitter.  

 
Er waren bij volleybal 3 kampioenen, sportief succes dus. Handbal is gegroeid in 
ledenaantal. 
Vaststellen agenda: zoals verzonden. 

 2. Verslag ledenvergadering 28-9-2017 
Geen vragen of opmerkingen over de inhoud en wordt vastgesteld. 

 
 3. Verslag en verantwoording bestuur 2017-2018 

  Theo pakt de highlights eruit. Met het nieuwe bestuur, waar naast Rob en Henk, Wim en 
Theo per 2017 zijn toegetreden, zijn een groot aantal acties opgepakt: 

 Inventarisatie activiteiten; 

 Wat is ingevuld en waar moeten mensen gezocht; 

 Vrijwilligersmail; 

 Dit had effect leverde o.a. lopers voor oud papier op; 

 Coördinatie Volleybal werd door Rob Bakker en Jigo van Haperen (senioren) en 
door Frank Hoving en Jaap Kruizenga (jeugd) opgepakt, complimenten goed 
seizoen; 

 Monique Dijk doet wedstrijdsecretariaat van volleybal; 

 Communicatie, update mailadressen, 1x per 2 maanden een nieuwsbrief; 

 Veel tijd ook in verenigingsdocumenten gestoken: 
1.   AVG -> wordt aan gewerkt 
2.   VOG-> wordt aan gewerkt 

Beide vragen meer tijd, die het nu te kleine bestuur nauwelijks heeft; 
 Financiën bij Henk in goede handen; 

 Ledenadministratie en mail adres doet Henk er nu bij; 

 Stratenvolleybal: Pieter Postma die succesvol het Nieuwjaars toernooi voor de 
jeugd organiseerde werd benaderd. Door weinig tijd en strengere eisen werd 
gekozen voor een indoortoernooi. Wegens overlijden Pieter vlak voor dit 
toernooi, werd dit afgelast. Voor volgend jaar hopen we weer een 
stratenvolleybaltoernooi buiten te kunnen organiseren. Rob, Jigo, Jeroen en 
Douwe pakken de coördinatie hiervan op; 

 Handbal heeft een coördinator, Jantina, die ook wedstrijdsecretariaat doet en 
coacht. Frequent contact met bestuur; 

 



   Gym geen verslag en hier niet aanwezig. Er was een coördinator maar die is na 
enkele maanden afgehaakt. Dit is een groot aandachtspunt. Doles is een vereniging 
met drie sporten die allen vallen onder een gezamenlijk Doles Bestuur. Alle 
afdelingen zouden daarin vertegenwoordigd moeten zijn en allen een of meer 
coördinatoren moeten hebben. 

 Geen kandidaat bestuursleden. Het dagelijks bestuur van Doles is niet compleet,  

      vereist: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en minimaal 1 lid. Idealiter  

       zou van iedere sport 1 afgevaardigde zitting moeten hebben in het bestuur.  
 

Vraag van Jigo, is de website AVG proof, kunnen we de website voor leuke dingen  
gebruiken? Zie punt 2, AVG is pending. Door bestuurskrapte gaat de effort nu naar 
andere zaken. Jigo en Wim pakken de VOG op, om er vaart achter te krijgen. 

 

4. Verslagen van de afdelingen 
Verslag Handbal en Volleybal naar alle leden gemaild en op de website van Doles. Geen 
vragen of opmerkingen. 
Gym geen verslag en hier niet aanwezig. 
Doles is een vereniging met drie sporten die samen bestuurt wordt door het Doles bestuur. 
Het is jammer dat een afdeling structureel afwezig is, geen verslag, geen coördinator en   
niet aanwezig in de ALV. Waar blijft het samen?, vragen de aanwezigen zich af. 

5. Jaarrekening 2017-2018 en begroting 2018-2019 
 
Kascommissie: Willy Steenhuis en Greet Veldman.  
Het zag er piekfijn uit. Zij hebben geen bijzonderheden gevonden. Geven penningmeester 
compliment voor bijhouden boekhouding.  De kascommissie wordt bedankt.  

De vergadering verleent de penningmeester decharge 
Nieuwe kascommissie 2019: Greet Veldman en Jaap Kruizenga. 

 
De jaarrekening  2017-2018 wordt door de penningmeester toegelicht : 

 Zaalhuur, gemeente laat met facturering Q4 zaalhuur, stelpost 

 Jeugdkamp volleybal Drenthe i.p.v. Ameland, lager dan begroot 

 Materiaal, lager dan begroot, alleen handbal 

 Bloemetjesactie opbrengst overtrof alle records, complimenten voor de organisatie 
hiervan en alle leden die hebben geholpen 

 Ledenadministratie was niet op orde,  is  doorgelicht en naast mailbox van Doles 
gehouden i.v.m. aanmeldingen en opzeggingen. Dit wordt nu ondervangen door 
frequent de ledenlijst te checken met de coördinatoren van de afdelingen. Bij gym 
is een andere controle, tijdelijk, bij afwezigheid van een coördinator. 

 Het bestuur gaat frequent met de coördinatoren van de afdelingen in overleg per 2 
á 3 maanden, onder andere over ledenlijsten. Bestuur nodigt uit. 

De jaarrekening wordt door de leden op de ALV vastgesteld en akkoord verklaard. 
 

Begroting 2018-2019 wordt door de penningmeester toegelicht: 

 Handbal als enige resultaat neutraal 

 Volleybal kleine min 

 Gym grootste verliespost 
1.   Complimenten voor handbal, resultaat 0, dit zou voor de andere afdelingen ook 

moeten. 
2.   Kleine min bij volleybal door materiaal en trainers. De volleybalcoördinatoren 

hebben de volgende visie op vergoeding trainers: Trainers nu eenduidige 
vergoeding. Er is een vaste uurvergoeding voor een uur training geven, of je nu met 
een of twee leiders voor de groep staat, het uurtarief is vast. Bij twee trainers 

 



  wordt het bedrag per uur gedeeld. Waarbij er onderscheid is tussen jeugdtrainers 
en seniortrainers enerzijds en jeugdige trainers anderzijds. Deze laatste zijn 
trainers <21 jaar. Doel is goede mix van ervaren trainers en eigen kweek. Opleiden 
trainers, bijscholen met als einddoel kwaliteit en continuïteit, dit laatste is van 
belang omdat het al jaren een probleem geweest is trainers te vinden, binden en 
behouden. 

3.   Het verlies bij Gym komt doordat de kosten, zaalhuur en leiding,  hoger zijn dan de 
inkomsten, de contributie die de gymleden betalen, ca 83 leden. 

              Dit verlies is geen incidenteel tekort, maar structureel en al meerdere jaren.        
               Het bestuur heeft de afgevaardigde van gym in het bestuur van Doles tot 2017,  
               gevraagd oplossingen aan te dragen. Dit is niet van de grond gekomen. De ALV  
              vindt dit structurele tekort door een discrepantie tussen kosten en inkomsten  
               niet acceptabel. Gym schittert ook door afwezigheid. 
              De ALV wil dat dit tekort teruggebracht wordt tot neutraal. Ze wil dat er een  
              plan/voorstel komt om dit op te lossen, door een contributieverhoging bij de leden  
              van de afdeling Gymnastiek. Ze willen voor 1/12/2018 de leden aanschrijven     
               en bijeenroepen om de contributie te verhogen zodat het negatieve resultaat  
              omgebogen wordt naar neutraal en de kosten van gym, zaalhuur en leiding  
              tenminste betaald worden uit de contributie van de leden van gym. 

 
 De post ‘Opbrengsten acties’ geeft discussie en staat begroot op € 5.500,=. Nadat de   
 aanwezige coördinatoren hier samen met de penningmeester naar gekeken hebben, wil  

 de ALV dat de penningmeester dit bijstelt naar € 4.500, = waarna de begroting wordt 
vastgesteld. 

 
 Jaap merkt nog op dat we spraken over de inkomsten uit opbrengsten acties. Maar hoe zit  
 het met groei leden, wat zijn de ambities? 

 

6. Afscheid van bestuursleden Rob Berenstein en Theo Kammenga. 
 

Rob is na jaren besturen gestopt. Eerst als lid jeugdcommissie volleybal, toen namens 
jeugdcommissie als lid bestuur, later als interim-voorzitter en wegens gebrek aan 
kandidaatsvoorzitter na het interim jaar als voorzitter doorgegaan. Heeft heel veel zaken 
gedaan, maar het voorzitterschap was niet meer te combineren met zijn werk. Hij blijft 
volleyballen bij recreatiemix. Theo is samen met Wim, als mede recreatiemix leden van 
Rob,  in 2017 tot het bestuur toegetreden om Rob te ondersteunen, heeft veel zaken 
opgepakt, ook ad hoc en veel brandjes geblust. Maar kiest nu toch om af te treden. Voor 
beiden dank. 



7. Bestuursverkiezing 
Er is een bestuurscrisis. 
Wim blijft aan als lid bestuur en Henk als penningmeester. Volgens de huisregels van 
Doles moet daar een voorzitter en secretaris bij komen. Tevens zouden alle afdelingen in 
het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn. 
Volleybal is vertegenwoordigd. Henk, namens volleyballende kinderen, Wim als volleyballer 
van recreatiemix.  Handbal en Gym zijn niet vertegenwoordigd. Wel heeft Handbal een 
coördinator , die frequent overlegt met het bestuur. 
 
Er zijn geen kandidaten en dat brengt het gesprek weer op de OMNI-vereniging. 
Doles is een vereniging met drie sporten die samen bestuurd wordt door het Doles-bestuur. 
Het is jammer dat een afdeling als Gymnastiek structureel afwezig is, geen jaarverslag 
inbrengt en geen coördinator heeft.  
Waar blijft het samen vragen de aanwezigen zich weer  af. Gymnastiek neemt wel de lusten 
maar draagt onvoldoende bij aan de lasten. 
 

  De aanwezige leden bij de ALV willen dat onderzocht gaat worden: 

 Alle afdelingen een eigen bestuur 

 Opsplitsen in twee of drie verenigingen. Volleybal/Handbal en gym. Volleybal,  

                   handbal en gym 

 Interimbestuurders, interim voorzitter 

 Kosten en kansen bij interim bestuurders 

 Functieomschrijving voorzitter en secretaris, 

 Om mensen actief te krijgen en werven zal er iemand tijd moeten hebben om in  

                   gesprek te gaan, langs de groepen en trainingen. Interim bijvoorbeeld. 

 
Er wordt geopperd de functieomschrijving strak in te vullen. Anderen willen dat dit niet 
strak in gevuld wordt. Er moet ruimte zijn voor eigen invulling naast de verplichte taken. 
Eigen invulling om zaken op te kunnen pakken waar een bestuurder energie van krijgt, 
in het belang van de vereniging. 

 
De ALV wil een twee stappen actie: 

1.   Financiën gym op orde, zie punt 5 van de notulen 
2.   Interimvoorzitter/bestuurder energie om gym te mobiliseren, mocht dit 
       geen effect sorteren daarna pas eventueel gym afstoten. 

 
   8.  Rondvraag en sluiting 

 Jaap Kruizenga:  

• Tip voor interim. Vraag eens bij andere clubs, in het dorp bijvoorbeeld                           
Argus, voetbal etc. 

Jantina Berkenbosch:  

• Is naast coördinator Handbal, coach en doet het wedstrijdsecretariaat. Dit is te veel. 
Zij gaat einde dit seizoen stoppen met een deel of alle taken voor Handbal. 

 
Wim sluit vervolgens de vergadering. 
 

 
 
  
 
 

 

 
 


