Verslag Algemene Leden Vergadering van vrijdag 14 september 2018
Bestuur:
Aanwezig:

Afgemeld:

Janpeter Hazelaar, Marcel Spijkers, Arold Driessen en Marion Didden
Armand Didden, Jose van den Boom, Pieter van der Heijden, Harrie Wiegerinck, Peter de Louw,
Tom Kantelberg, Robert Vet, Martijn Piepenbrock, Andrew Pape, Harrie van Boxtel,
Alfred Groote, Rik Bazelmans, Piet Willems, Henk Blankers, Jan-Willem Linsen, Olaf Spijkerman,
Dave Daamen, Bart Willems, Willem Weijers, Maryl Boerenkamp, Frans Weijers.
Sander Bosch

1. Opening
Om exact 20.00 uur heet Jan Peter Hazelaar iedereen van harte welkom op de Algemene Leden
Vergadering. De voorgestelde agenda wordt geaccepteerd en dient als leidraad voor deze vergadering.
De tafels staan deze keer in een “V-vorm”, dit is de “V” van vriendschap.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld
3. Huldiging jubilarissen
25 jaar: Rik Bazelmans, Tom Kantelberg, Mike de Louw, Robert Vet en Martijn Piepenbrock
50 jaar: Henk Verberne
60 jaar: Frans Weijers
4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2017
Geen opmerkingen waardoor het verslag van 2017 Is vastgesteld.
Vraag van Dave Daamen uit wie het “Seniorennetwerk” als opvolging van “Seniorencommissie” nu bestaat.
Antwoord: leiders van DVS3 zijn Barry en Aloys, van DVS4 zijn dat Lenn en Tom, van DVS5 Luc en Ruud, en
van DVS6 is dat Mark ipv Jeroen.
5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2017-2018
Uit bestuursbericht rapportage:
• Contributie beleid wordt gehandhaafd: dwz geen bal betalen blijft geen bal spelen.
• Vanaf januari 2018 wordt er Bavaria geschonken.
• Begrafenis Peter Jurriens op 10 januari 2018 met een enorme opkomst door jong en oud.
• Nieuwe hoofdtrainer selectie gevonden begin 2018
• Nog steeds zoekende naar verzorger voor selectie
• Dak renovatie plus isolatie inclusief zonnepanelen geplaatst in voorjaar 2018
• Sport quiz in februari werd drukt bezocht, wellicht herhaling ...
• DVS is “Partner van PSV” geworden: voetbal clineq vrouwen en meisjes afgelopen februari
• Stoppen van vlagger Harrie Wiegerinck, trainer, keeperstrainer, verzorger.
• Hoofd jeugd opleidingen aangesteld per seizoen 2018-2019
• AVG privacy ingevoerd
• Twee jeugd kampioenen: JO17-2 en 17-3
• Kaderdag afsluiting seizoen was weer druk bezocht en prima verlopen.
6. Verslag penningmeester
• Financiele verantwoording 2017-2018
o Minder uitgegeven aan gas en electra
o Kantine inkoop conform begroting
o Iets meer internet kosten door Fox sport abonnement
o Onderhoud aan dak kantine en geinvesteerd in zonnepanelen op dak kantine.

•

•

Vastleggen begroting 2018-2019
o Maximale bedrag kantine omzet
o Contributie blijft in balans
o Groot onderhoud; Herbestrating tribune, schilderwerk buitenkant (achterzijde) van de kantine
en extra rijen bestrating tussen veld 2 en veld 3.
Vaststellen contributies 2019-2020
o Door de gezonde financiële situatie waarin we verkeren, is het wederom niet nodig om de
contributie te verhogen.

Zoals het er momenteel uitziet houdt de Stichting op te bestaan per einde 2018. Gezamelijke inkoop en
voordeel van lagere BTW tarief, vervalt hierdoor. Uitkomst hiervan nu nog niet bekend.
Martijn Piepenbrock geeft aan wat meer info over de sponsor commissie te willen ontvangen. Hij wordt
uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst door Marcel Spijkers.
Luc Raymakers geeft aan geinteresseerd te zijn in ook ’n functie binnen de vereniging. Ook met hem komt er
een vervolggesprek.
7. Verslag kascontrole commissie
De kascommissie bestond uit Alfred Groote en Robert Vet. Beide hebben de boekhouding over seizoen
2017-2018 doorgenomen en gecontroleerd. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Zij zijn
tevreden over hetgeen zij gezien en beoordeeld hebben en verlenen derhalve decharge aan het bestuur
voor het gevoerde financiële beleid.
De leden van de kascontole commissie mogen twee opeenvolgende jaren deelnemen. Dit betekent dat per
seizoen 2019-2020 de kascontrole commissie zal bestaan uit Alfred Groote en Robert Vet. Het reservelid is
Jan-Willem Linsen.
8. Mutatie bestuursleden / leden commissies
• Aftreden voorzitter Janpeter Hazelaar; niet herkiesbaar
o Met grote dank en bloemen hebben we afscheid genomen van Janpeter als voorzitter.
• Voorstel nieuwe voorzitter: Marcel Spijkers
o Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Leden geven aan dat zij akkoord gaan met
deze voorgestelde benoeming.
• Aftreden penningmeester; voorstel interum penningmeester
o Ook hier hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. We blijven zoeken naar een nieuwe
penningmeester maar voorlopig blijft Marcel dit werk erbij doen.
• Vice voorzitter
o Leden gaan akkoord met benoeming van Marion tot vice-voorzitter.
• Vacature(s) binnen hoofdbestuur
o Zou fijn zijn wanneer er “verjonging” in het bestuur komt.
• Aanstelling hoofd jeugdopleidingen
o Bestuur heeft per dit seizoen Nick van Breemen aangesteld als hoofd jeugd opleidingen.
9. Rondvraag
- Dave Daamen en Tom Kantelberg: Hoe bereiken wij alle leden?
Antwoord: via email en website
- Bart Willems: hoe vaak wordt het veld geborsteld?
Antwoord: Niet vaak want men heeft bedacht dat gras laten liggen beter is voor het veld.

Opgemaakt 20 september 2018 door Marion Didden namens hoofdbestuur DVS.

