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Aanwezigen: Wim, Jantina, Peter, Jelle, Elly, Evelien, Frank, Arjan, Anja, Marjan, Jigo, Sipke, Mirjam. 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
We beginnen met een voorstelrondje. 

2. Er is geen verslag van de vorige ALV beschikbaar 
3. Wim en Henk waren de laatste tijd de enige bestuursleden, wat niet voldoende was. 

Afgelopen zomer zijn ze per direct gestopt. Henk doet nu nog tegen betaling de financiën. Er 
is dringend een nieuw bestuur nodig omdat de contracten van trainers door het bestuur 
ondertekend moeten worden. In de afgelopen periode hebben twee personen aangegeven 
wel in het bestuur te willen gaan. 

4. Financieel verslag 2018-2019 wordt rondgedeeld en besproken. Kosten van het secretariaat 
en opbrengst van de acties zijn niet helemaal duidelijk. Het blijkt dat alle afdelingen verlies 
draaien, behalve volleybal junioren. De kascommissie, bestaande uit Jaap Kruizinga en Greet 
Veldman, is niet aanwezig. Ze hebben schriftelijke aangegeven dat de penningmeester 
decharge kan worden verleend. 

5. Wim Dieperink en Henk Dijk treden af als bestuurslid en moeten zich laten uitschijven uit de 
KvK. 

6. Wim en Marjan geven aan waarom ze zich voor het bestuur opgegeven hebben. Wim heeft 
nog iemand gevonden, Gerke van Dam, om de financiële administratie te gaan doen. 
Misschien wil Gerke uiteindelijk ook lid worden van het bestuur. De verdeling van taken kan 
later besproken worden. De ALV geeft aan blij te zijn met het aanbod van de voorgestelde 
bestuursleden. De eventuele benoeming van Gerke zal tijdens de ALV in januari kunnen. Hij 
kan al wel meedraaien als kandidaat-bestuurslid. 

7. De bedragen van begroting 2018-2019 worden overgenomen naar de begroting 2019-2020 
als werkbegroting. Deze kan later nog aangepast worden. De zaalhuur zal hoger worden 
omdat de gemeente Midden-Groningen de huur van de jeugd gelijk trekt aan de huur van de 
senioren. Waarschijnlijk per januari 2021. We hopen het hierover nog met de gemeente te 
hebben. Er is een voorstel om de incasso-interval te wijzigen van 10 x naar 4 x per jaar. Voor 
leden met meerdere kinderen op Doles is destijds besloten om de contributie in 10 termijnen 
te betalen. We gaan in principe over op 4 x per jaar, maar wanneer dit voor gezinnen een 
probleem is kan hier individueel een regeling voor getroffen worden. Er moet ook rekening 
gehouden worden met de opzegtermijnen. De jongsten mogen ook per 1 januari opzeggen. 
De normale opzegtermijn is volgens het reglement per 1 juli. Volgens de statuten zou het per 
kwartaal zijn. De reglementen moeten naast de statuten gelegd worden. 

8. Er is geen jaarplanning. Visie: we zien dat aanwezigheid tijdens bijeenkomsten minder wordt. 
Er wordt opgemerkt dat in het verleden geprobeerd is om met de afdelingen samen 
activiteiten te organiseren, maar dat dit nooit goed werkte. Ook het toevoegen van andere 
sporten is niet gelukt. Een gezamenlijke borrel in januari wordt wel goed ontvangen. 

9. A. Komende zomer heeft de gemeente bouwplannen voor de Borgstee. Dit zal van mei tot 
september duren. Het is momenteel nog niet zeker of dit het komende jaar gaat lukken. Als 
er duidelijkheid is over de planning kunnen we de leden ook informeren. 
B. Er ligt een concept gedragscode omtrent gedrag klaar. Moet nog door het bestuur 
geaccordeerd  worden. Niet alle trainers hebben al een VOG. Dit gaan we vanuit Doles wel 
verplichten. De aanvraag kan gedeclareerd worden. 
C. Verslag volleybal wordt uitgedeeld. Er zijn gesprekken met sponsors betreffende nieuwe 
sportkleding. Er moet iemand komen die nieuwe sponsors kan vinden en het contact 
onderhouden. Sipke doet mondeling verslag van gym/dans. Er is een uitvoering voor KIKA 
geweest. Doordat de gymuren van donderdag naar woensdag zijn gegaan, zijn er een aantal 
kinderen gestopt. Marjan en Mirjam geven aan dat de aerobics een mooie grote groep heeft. 



Galm draait goed. Eind van seizoen stopte de juf vanwege een nieuwe baan. Er is inmiddels 
een vervanger gevonden. Er kunnen nog wel wat leden bij. 
D. De website is niet up-to-date, maar dat ligt vooral aan de inhoud. We moeten 
inventariseren welke taken er liggen zodat er gericht mensen voor gevraagd kunnen worden. 

10. Rondvraag: Sipke vraagt de aanwezigen wat ze van het bestuur verwachten. Aangegeven 
wordt dat het bestuur zichtbaar moet zijn door af en toe aanwezig ze zijn bij trainingen. Dan 
heb je ook meer kans op vrijwilligers. Jigo geeft aan dat de termijn van coördinator volleybal 
er voor hem en Rob bijna op zit. Er zullen nieuwe coördinatoren gezocht moeten worden. 
 

 
 


