
 
Harkstede, 16 december 2020 
 
 
Beste Sportleden, 
 
Hierbij een  tweede bericht van het bestuur van Doles met de  financiële verantwoording over het 
afgelopen seizoen & update met de huidige stand van zaken. 
 
Inleiding 
De beginfase  van het nieuwe bestuur  kende een  roerig  verloop,  in  veel  zaken diende het nieuwe 
bestuur  haar  weg  in  te  vinden  en  werd  daarbij  zwaar  gehinderd  door  alle  afgedwongen  maar 
begrijpelijke noodmaatregelen rond corona. 
De contributie inning kwam niet goed van de grond door de overgang op een nieuw softwaresysteem 
in combinatie met het niet adequaat nakomen van afspraken door de softwareleverancier.  
Dankzij  onze  aspirant  bestuurslid  /  beoogd  penningmeester  “Gerke  van Dam”  is  het  desondanks 
uiteindelijk gelukt om met medewerking van het Huis voor de Sport Groningen de systemen aan de 
praat te krijgen en waarvoor grote dank!  
Dit heeft echter een dermate grote wissel op hem getrokken en in combinatie met ziekte in de naaste 
familie dat hij zich na de zomer geheel uit het bestuur heeft teruggetrokken.  
Met de hulp van VV Harkstede in de persoon van Albert Koers is er inmiddels met name op dit terrein 
de nodige rust gecreëerd waardoor de inning van contributie  op een reguliere wijze geschiedt. Albert 
bedankt! 
Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment feitelijk uit twee personen maar wordt met raad en daad 
op verzoek maar ook spontaan bijgestaan & gecoacht zowel ad hoc en soms doorlopend door velen 
anderen zoals Monique Dijk, Ellen Vreugdehil, Elly Westerveld, Anja van der Vegt, Frank Hoving, Jantina 
Berkenbosch, Sipke Holtes, Jigo van Haperen en Frank Hoving, Esmee Westerhof, Zoe Mulder. Deze 
harde kern ontlast het bestuur door vele en vele praktische zaken op de vloer autonoom te regelen. 
Ook jullie enorm bedankt! 
En niet te vergeten alle trainers en vrijwilligers die het mogelijk maken dat zoveel leden in Harkstede 
kunnen  sporten  en  iedereen  zijn  beste  beentje  voorzet  om  ondanks  het  coronavirus  en  alle 
coronamaatregelen zo goed als mogelijk de activiteiten voortzetten! Vrijwilligers bedankt! 
Het bestuur  is zich bewust van het  feit dat voorheen het bestuur voornamelijk werd gevoerd door 
Henk Dijk die nagenoeg  alles  in  zijn  eentje heeft moeten bolwerken  en  in  retroperspectief  is ons 
respect voor hem alleen maar toegenomen. Henk bedankt voor alles wat je voor Doles betekent hebt 
gedaan! 
 
Financieel Verslag 
De financiële cijfers zijn opgesteld door een externe partij in de persoon van Ina Baarda. Zij werkt bij 
Huis  voor de  Sport Groningen en heeft parttime ontslag genomen en  is een administratiekantoor 
gestart dat zich richt op sportverenigingen. Dit werk deed zij hiervoor derhalve jarenlang in loondienst 
maar nu voor eigen rekening en risico. Zij heeft veel ervaring.  
 
      Seizoen 19‐20      Seizoen 18‐19 
 
Inkomsten    € 45.550      € 53.274 
Kosten      € 44.830      € 58.411 
 
Eigen Vermogen  € 52.974      € 52.243 
 
 
Ten aanzien van het financieel verslag zijn de volgende opmerkingen relevant: 



 
1. De statuten schrijven als verslagjaar voor het kalenderjaar. Doles sluit echter al jaren aan bij 

het volleybalseizoen. Op advies van een notaris wordt het bestaande systeem gecontinueerd 
maar dient het bestuur hier separaat decharge voor aan te vragen. Ook is de keuze gemaakt 
om exact aan te sluiten met het volleybalseizoen die eindigt op 31 augustus en we eenmalig 
een verslagjaar hebben van 13 maanden; 

2. Er waren geen  inkomsten uit de bloemetjesactie en het stratenvolleybal. Het bestuur heeft 
een  beroep  gedaan  op  een  coronasubsidiemaatregel  (TOGS)  en  eenmalig  €  4.000  heeft 
opgebracht.  Dit  compenseert  voor  meer  dan  90%  de  gemiste  opbrengsten 
(bloemetjesactie/stratenvolleybal) 

3. Een persoon was  in  loondienst bij Huis voor de Sport Groningen en gedetacheerd bij Doles 
maar is deze constructie in augustus beëindigd. Dit scheelt op jaarbasis bijna € 10.000. Deze 
persoon diende wel te worden vervangen en dat is gebeurd door diverse andere personen. De 
persoon die het merendeel van de activiteiten voortzet werkt in de hoedanigheid van zzp er. 
Dit betekent dat er geen werkgeverslasten in rekening worden gebracht (besparing kosten van 
20%‐30% van het brutoloon). En dat er niet doorbetaald hoeft te worden indien er sprake is 
van ziekte, vakantie of andere redenen dat er geen training wordt gegeven. Wel is in beginsel 
btw verschuldigd maar wordt er gebruik gemaakt van een onderwijsvrijstelling voor kinderen 
onder de 21 jaar voor de btw. 

4. Er  is  door  de  gemeente  voor  een  substantieel  deel  geen  zaalhuur  in  rekening  gebracht 
(omstreeks vanaf medio maart 2020 tot de zomer) 

5. Er waren ook nagekomen lasten betreffende zaalhuur voorgaande seizoenen en inclusief het 
lopende seizoen betrof dit een totaalbedrag van afgerond € 27.000 

6. Door opzeggingen aan het einde van het vorige seizoen is er een substantieel lager bedrag aan 
contributie inkomsten binnengekomen. Dit bedrag is enigszins geflatteerd omdat één team in 
zijn geheel was afgemeld als lid en vanwege deze reden niet meer mee kon worden genomen 
in  de  automatische  incassorun  hoewel  zij  nog wel  contributie  dienen  te  betalen.  Zij  zijn 
separaat aangeschreven, maar is dit “recht op contributie” niet meegenomen in bovenstaande 
cijfers. Het  zal  verantwoord worden  in  het  huidige  seizoen  als  “nagekomen  baten”  (extra 
comptabel) 

 
De kascommissie bestond dit jaar uit Greet Veldman en Jaap Kruizenga.  
De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd, vragen gesteld en om toelichtingen gevraagd die het 
bestuur heeft beantwoord en heeft geleid tot een positieve verklaring van de kascommissie.  
Ook heeft de  kascommissie erg meegedacht met het nieuwe bestuur door het  geven  van nuttige 
adviezen. 
Jaap en Greet bedankt! 
 
Het bestuur vraagt de leden om decharge voor het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen.  
 
CORONA & Contributie‐inning 
Zowel  de moeizame  start  inzake  de  contributie‐inning  waarin  vijf  incasso’s  op  één  dag  werden 
verstuurd, het niet geheel uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen en het uitblijven van maatregelen 
namens het bestuur waarin wordt ingegaan op de problematiek betreffende het verschuldigd zijn van 
contributie versus het feitelijk niet kunnen trainen, heeft het bestuur veel fanmail opgeleverd. Al deze 
e‐mails zijn persoonlijk beantwoord maar levert wel veel extra werk op. Het is daarom goed om kort 
aan te geven wat men in zijn algemeenheid van het bestuur kan en mag verwachten. Marjan heeft een 
fulltime baan en bekleed momenteel  twee  functies binnen Doles  (secretariaat & penningmeester). 
Wim is ondernemer, vader van een jong gezin (zoals dat heet ”een zorgintensief gezin”) en heeft extra 
zorg voor zijn dementerende moeder.  Dit alles betekent concreet dat als iemand een vraag stelt per 
email  hij  redelijkerwijs  niet  mag  verwachten  dat  daar  onmiddellijk  op  wordt  geregeerd.  Ook 

Marjan
Stempel



bestuursleden zijn vrijwilligers en doen deze “taken er onbezoldigd bij”.  Vragen beantwoorden wij op 
het moment dat het ons past.  
 
Het langduriger uitblijven van berichten van het bestuur betreffende met name het steeds geopperde 
verzoek om contributieverlagingen heeft daarnaast ook te maken met onzekerheid aan de kant van 
het bestuur. Het bestuur is relatief onervaren, kan alle cijfers niet onmiddellijk doorgronden en wordt 
geconfronteerd met iets nieuws; namelijk alle gevolgen als gevolg van het coronavirus.  
 
Het voert te ver om alles hier te benoemen en beperken wij ons tot de voorgenomen besluiten: 
 

A) Met ingang van december wordt een korting van 25% op de contributie inning doorgevoerd 
als gedeeltelijke compensatie voor het mislopen van trainingen: 

B) Deze contributieverlaging is voor een minimale periode van vier maanden; 
C) Afhankelijk  van  continuering  coronamaatregelen,  besparing  kosten  (zaalhuur)  en 

tegemoetkoming  sportbonden  (beperking  afdracht  bondsgelden)  kan  dit  worden 
gecontinueerd of verhoogd; 

D) Vanwege redenen van besparing uitvoeringslasten geldt dit voor alle leden, (incluis de jeugd 
die momenteel wel mogen sporten); 

E) De vrijwilligers die momenteel wegens overmacht geen vrijwilligerswerk kunnen verrichten 
worden deels uitbetaald; 

F) De vereiste VOG zoals  in de vrijwilligersovereenkomst  is overeengekomen wordt  tot nader 
bericht uitgesteld. 

 
VACATURES 
Op  dit moment  loopt  het  ondanks  alle  coronaperikelen  vrij  aardig  en  constant. Desondanks  is  er 
behoefte  aan mensen  die  bepaalde  taken  op  zich willen  nemen  en  het  bestuur wil  ontlasten  op 
deelterreinen. 
 
Beheerder Sportlink 
Op  dit moment  is  Albert  Koers  de  beheerder  en maakt  alle  accounts  aan  voor  bijvoorbeeld  de 
coördinatoren  die  aan‐  en  afmeldingen  zelfstandig  verwerken  in  de  software  en  is  daarnaast 
behulpzaam in het klaarzetten van een contributierun.  
Albert heeft bijna 20 jaar ervaring met SportLink en beantwoord eventuele vragen. 
 
Vanuit de continuïteitsgedachte is er behoefte aan twee personen zodat er geen problemen ontstaan 
als er eens  iemand met vakantie gaat. Albert heeft overigens geen concrete plannen om op korte 
termijn te stoppen.  
De gedachte gaat uit naar  iemand met affiniteit met  it‐software en wellicht heeft daarom een  iets 
jonger persoon de voorkeur. Het betreft zeker geen hogere wiskunde. 
En de contributie‐run wordt momenteel in tien termijn geïnd en de bedoeling is dit op termijn terug 
te brengen naar vier termijnen zodat ook hierdoor de uitvoeringslasten zullen worden beperkt. 
Degene die zich aanmeld zal worden begeleid door Albert en ik verzeker diegene: het is een feest en 
een warm bad om met Albert samen te werken! 
 
Secretariaat 
Op dit moment vervult Marjan twee functies en zijn wil graag ondersteuning t.a.v. het secretariaat 
schap.  
Concreet betekent dit het ontvangen van e‐mails, korte vragen  zelfstandig beantwoorden maar  in 
hoofdzaak berichten doorleiden naar de juiste personen binnen Doles (naar de Sportlink Beheerder / 
Penningmeester / Voorzitter of coördinatoren dan wel vrijwilligers). 
Deze functie kan óf feitelijk worden ingevuld óf als bestuurslid, (beiden is mogelijk). 
 



 
 
 
Bestuurslid met visie 
De huidige bestuursleden voeren de taken uit die nodig zijn en zijn in hoofdzaak uitvoerend bezig. En 
dat gaat best goed. 
Wij missen een persoon die verder denkt dan dit seizoen of volgend seizoen en plannen maakt voor 
de toekomst. 
Graag  zouden wij contact komen met een persoon die een visie gaat ontwikkelen alsmede een  te 
volgen routekaart. 
Wie voelt zich aangesproken?  
 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
De aankomende ALV wordt i.v.m. coronamaatregelen “online” gehouden met behulp van TEAMS.  
Deze bijzondere ledenvergadering wordt mede mogelijk gemaakt door Sipke Holtes en waarvoor grote 
dank! 
 
 
 
 
 
 
 


