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Welkom 
Jigo is technisch voorzitter en heet iedereen welkom. Er is een grote opkomst van zo’n 25 leden. Ellen 
Vreugdehil en Ton Rosevelt hebben zich afgemeld. 
 
Verslag ALV 14-1-2021 
Omdat er geen opmerkingen zijn wordt het verslag goedgekeurd. 
 
Jaarrekening boekjaar 
Het seizoen 2020-2021 is met een positief resultaat geëindigd. De contributie werd wel geïnd, maar 
door corona waren er minder kosten. De kascommissie bestaande uit Jaap Kruizenga en Gerke van 
Dam heeft het financieel overzicht goedgekeurd. De conclusie is dat we er financieel goed voorstaan. 
De ALV verleent het bestuur decharge voor de jaarrekening 2020-2021. 
Voor de kascommissie van het seizoen 2021-2022 melden Paul Munting en Anet Deen zich aan.  
 
Vacatures bestuur 
Wim stopt als voorzitter van Doles. We willen graag met meerde bestuursleden gaan werken die 
regelmatig rouleren. Er wordt gevraagd of er kandidaten zijn voor het bestuur. De volgende leden 
stellen zich kandidaat: 
Ben Tubben 
Miriam Bergstra 
Niek van Prooijen 
Anja van de Vegt 
Gonda Huitema 
Brenda Hemminga 
Marjan geeft aan nog een jaar te willen aanblijven. 
Iedereen is akkoord met het benoemen van de kandidaten. 
De overdracht zal z.s.m. plaats vinden. 
We nemen afscheid van Wim als voorzitter. Hij wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren, 
die lastig waren vanwege corona. Wim blijft wel beschikbaar voor advisering. 
 
Vacatures vrijwilligers  
Er is een volleybal presentatie geweest waar ook uitkwam dat er erg weinig mensen zijn die actief 
zijn om alles te regelen. 
Er is een lijst met taken verspreid. De wens is elkaar te activeren. Er zijn al wat personen bijgekomen 
die willen meehelpen. Helaas komt niet van alle teams evenveel respons. Het komende seizoen is in 
ieder geval voorbereid en kan gestart worden. 
De takenlijst kan naar het bestuur, zodat zij in de gaten kunnen houden wat er gebeuren moet. 
 
Financiën/corona 
Er wordt besproken hoe we met het positief resultaat t.b.v. de vereniging kunnen besteden. Wim 
geeft aan dat er al geïnvesteerd is in een goede trainer voor een volleybalteam. Verder zou de 
contributie bevroren kunnen worden voor een bepaalde periode. De zaalhuren zullen n.l. 
langzamerhand aangepast worden naar hogere tarieven om alle huren na de gemeentelijke 
herindeling gelijk te trekken. Ook kan er geld geïnvesteerd worden in materiaal t.b.v. de teams. 
Er wordt opgemerkt dat er een begroting voor 2022-2023 mist. Die zal eerst opgesteld moeten 
worden. De inschatting is dat we het komende seizoen een lager resultaat zullen hebben omdat er 
minder leden zijn. Na het opstellen van de begroting wordt het duidelijk wat er geïnvesteerd kan 
worden. 
  



 
Jaarplanning 
Deze ALV is erg laat in het seizoen. Ergens in oktober-november zou de volgende ALV gepland 
moeten worden. Voorwaarde is dan wel dat de financiën van het seizoen 2021-2022 klaar en 
gecontroleerd zijn. 
 
Besluitvorming/stemming  
Er zijn dit jaar geen jaarverslagen gemaakt. Dit is niet verplicht, maar het heeft de voorkeur dit wel 
weer op te pakken. 
 
Toekomstvisie  
We willen de vereniging op een andere manier gaan vormgeven met meer betrokkenheid van de 
leden. Wat doen we wanneer er weer lockdowns komen vanwege corona. Er was tijdens de 
afgelopen lockdowns niet veel contact met de leden. Trainingen buiten werden wel gedaan, maar 
niet vanuit het bestuur gecoördineerd. Dit werd veroorzaakt doordat er te weinig bestuursleden 
waren. Het nieuwe bestuur zal hierin meer kunnen betekenen. 
We moeten ervoor gaan oppassen dat teveel taken bij één persoon terecht komen. 
 
Rondvraag 

• Vraag: waar is de afdeling gym gebleven. 
Antwoord: gym is gestopt omdat er geen bevoegde trainer meer was en te weinig leden. 
De nieuwe trainer voor dans had te weinig aansluiting met de kinderen waardoor er leden 
stopten. 
We kunnen als Doles kijken aan welke sporten er behoefte is en of we dat kunnen faciliteren. 
Ben was bezig een gym-afdeling te starten, maar er is een commerciële organisatie gestart 
met het geven van gym in Harkstede. Er wordt nog gekeken of dat teruggedraaid kan 
worden. 

 

• De gemeente heeft verzocht de nooddeuren niet meer te openen. Teruggekoppeld is dat er 
dan eerst wat gedaan moet worden aan de temperatuur binnen. 

 
Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten en het nieuwe bestuur wordt succes gewenst. 
 


