
Verslag van de online ALV van 14 januari 2021 
 
Aanwezig: Sipke, Evelien, Mirjan, Mirjam, Jigo, Willie, Yvonne, Carmi, Frank, Ellen, Linda, Aline, Zoe, 
Linda, Brenda, Anouk, Marjan, Wim. 
 
Sipke is technisch voorzitter. 
 
Iedereen stelt zich voor en geeft aan wat er van de vergadering verwacht wordt. 
 
Ingekomen stuk: mail van Henk Dijk n.a.v. de bestuurs-mail van 16-12-2020 en de bijgevoegde 
stukken. Deze zal door het bestuur schriftelijk beantwoord worden. 
 

• Terugblik 2020 en corona: Wim verzorgt de terugblik. Het was een hectisch jaar voor een nieuw 
bestuur. Gestart met 3 personen. Gerke is na de zomervakantie gestopt met zijn 
werkzaamheden. We zijn gestart met nieuwe software voor de ledenadministratie, Sportlink,  
als vervanging van Excel. Complimenten voor Henk Dijk die dit allemaal alleen deed. Overgang 
naar nieuwe software was een klus. Nadat Gerke was gestopt heeft Ina Baarda van Huis vd Sport 
op freelance-basis geholpen met de boekhouding. Albert Koers van vv Harkstede heeft geholpen 
met het inrichten van Sportlink. Corona maakte het lastig om mensen wegwijs te maken in 
Sportlink. Er was een besparing op de zaalhuur, maar zonder ervaring had het bestuur weinig 
zicht op de financiële gevolgen. Volgens de statuten loopt een financieel jaar van 1-1 t/m 31-12. 
Doles gebruikt al jaren het seizoen van volleybal, van 1-8 t/m 31-7. Verslagjaar is nu gelijk 
getrokken met het officiële volleybal seizoen en eindigt op 31-8 waardoor er eenmalig sprake is 
van een “verlengd boekjaar” van 13 maanden. Er zijn een aantal mails geweest van leden die 
niet willen betalen zolang er niet gesport wordt. Er zijn echter wel kosten waardoor het bestuur 
er huiverig voor is geen contributie te innen. Het bestuur leunt sterk op de coördinatoren die al 
veel ervaring hebben opgebouwd. 

• Verslag vorige ALV: Het verslag van de ALV van 28 november 2019 zat niet bij de mail naar de 
leden. Marjan zal het alsnog versturen met de melding dat er binnen 2 weken op gereageerd 
kan worden.  

• Financieel jaarverslag: De financiële stukken zijn opgemaakt door Ina Baarda. Zij heeft gewerkt 
bij Huis voor de Sport en werkt nu als zzp-er. Volgens Wim miste de startbalans. Er waren alleen 
bankstanden, waardoor het lastig was een balans en nieuwe jaarrekening te maken. Het verschil 
in contributie-inning tussen 18/19 en 19/20 is erg groot. Dit kan door de vele opzeggingen 
komen. De zaalhuur van maart-juni werd door de gemeente Midden-Groningen geannuleerd, 
maar er kwamen nog wel facturen van vorige jaren. Blijkbaar was de gemeente laat met de 
herinnering van facturen die nog niet betaald waren. Onder het kopje Overige opbrengsten is de 
aanvraag van de TOGS (tegemoetkoming voor bedrijven € 4.000,-) en de opbrengst Oud papier 
geboekt. De posten bij Reserveringen staan er al jaren op. Mirjam geeft aan dat de € 3.159,35 
een gift is van een vereniging. Dit was bestemd voor een Doles-feest, maar hier is nooit iets van 
gekomen. Er is voor dit seizoen een besparing gedaan voor Dans, doordat de dansinstructrice 
die in loondienst was gestopt is en er nu een zzp-er aangenomen is. In oktober is er een 
kascontrole uitgevoerd en de kascommissie heeft de cijfers goedgekeurd. Het financieel verslag 
wordt tijdens de vergadering vastgesteld. Voor de nieuwe kascommissie wordt een nieuw lid 
gevraagd. Er zou elk jaar een nieuwe persoon en een ervaren persoon in moeten zitten. Jigo wil 
het komende jaar wel in de kascommissie. Het bestuur ontvang decharge voor de 
werkzaamheden van het afgelopen jaar en kan verder door op de ingeslagen weg.  
Er is geen begroting gemaakt voor 2020/2021. Hier is het bestuur niet aan toe gekomen, na de 
klus van opnieuw inrichten van de administratie. Ook vraagt Wim zich af of een begroting nut 
heeft omdat er niet veel kostenposten zijn. Sipke geeft aan dat de leden wel willen weten wat er 
met de contributie wordt gedaan. Er volgt een discussie over het wel of niet innen van 
contributie. Er wordt besloten om een financiële commissie aan te stellen die gaat uitzoeken 



wat de mogelijkheden hierin zijn. De commissie bestaat uit Brenda, Jigo, Mirjam, Jantina en 
Sipke. Binnen 6 weken zullen ze met een advies komen, dat tijdens een ALV besproken zal 
worden. Brenda zal de coördinatie op zich nemen. Marjan mailt haar de mailadressen van de 
andere commissieleden. 

• Toekomstvisie: Wim geeft aan dat hij iemand voor het bestuur zoekt die visie heeft en mee kan 
denken over het beleid. 

• Rondvraag:  

− Er is een gemis aan communicatie vanuit het bestuur over wat er allemaal gedaan wordt. Er 
wordt een communicatiecommissie aangesteld bestaande uit Zoe, Anouk, Tess, Jigo en 
Sipke. 

− Er wordt een tip gedeeld om vacatures voor het bestuur te plaatsen op websites waar 
stagiaires op kijken. 

− Er worden complimenten gegeven aan Wim en Marjan voor hun inzet het afgelopen jaar. 

− Een team van volleybal heeft vorig jaar gevraagd om nieuwe sportkleding en palen en 
vraagt hoe het hiermee staat. Frank geeft aan dat hieraan gewerkt wordt, maar dat het 
vertraging heeft door corona. 

 
Vanwege de tijd is niet alles behandeld. Dit zal op een volgende ALV weer op de agenda komen. 


