
 

 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering van vrijdag 25 oktober 2019  

Bestuur: Marcel Spijkers, Arold Driessen, Pieter van der Heijden en Marion Didden 
Aanwezig: Henk Blankers, Harrie van Boxtel, Sander Bosch, Max Gubbens, Piet Willems, Harrie Wiegerinck, 

Armand Didden, Ronnie Oppers, Maryl Boerenkamp, Mark van Doormalen, Dave Daamen,  
Peter de Louw, Vital Jansen, Willem Visser, Koen van Oorschot, Wil Doensen, Mark Heller,  
Ruud Driessen 

 
Afgemeld:  Jan-Willem Linsen 
 
 
 
 
1. Opening 

Marcel Spijkers heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering.   
De voorgestelde agenda wordt geaccepteerd en dient als leidraad voor deze vergadering. 
 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Agenda is vastgesteld 
Mededelingen: 

• Overlijden van Henk Smeins en Anthony Methorst 

• Introductie van nieuwsbrief “De VlitS”  

• Uitbreiding op TV schermen in de kantine, binnenkort ook bij kleedkamers. Geeft extra exposure 

• Opheffen Stichting Sportparken Waalre per januari 2019; betekent dat het 15% BTW voordeel nu  
helaas verdwenen is.  

• Opzetten van lokaal sportakkoord voor gemeente Waalre, sportformateur helpt mee om van het 
landelijke sportakkoord een gemeentelijk sportakkoord te maken.  

• Contributie wordt gehalveerd voor 3e kind 
 

3. Huldiging jubilarissen   
25 jaar: Koen van Oorschot en Willem Visser 
40 jaar: Vital Jansen 
Niet aanwezig meer wel bloemen ontvangen: Wim Heestermans en Mies van Gogh (beide 25 jaar) en  
Willie Janssen voor zijn 60 jarig lidmaatschap. 
 

4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2018 
Geen opmerkingen waardoor het verslag van 2018 Is vastgesteld.  
 

5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2018-2019 
Uit bestuursbericht rapportage: 

• Contributie beleid wordt gehandhaafd: d.w.z. geen bal betalen blijft geen bal spelen. 

• Kampioenschap voor JO17-2 en JO19-2 

• Opzet selectie is om met zoveel mogelijk eigen spelers te spelen 

• Veel tijd besteed aan gesprekken door de trainer met JO19 spelers voor aanvang seizoen. 

• Als activiteiten hebben we een Pubquiz, Sinterklaasfeest en karaoke gehad 

• Vitrine kast in de entree 

• Tribune geschilderd  
 

6. Verslag penningmeester 

• Financiële verantwoording 2018-2019: 
o Er komt meer binnen dan eruit gaat 
o De inkomsten zijn constant 
o Alle contributies zijn geind 
o Inkomstenbron kantine blijft net onder de grens van 68.000  

 



 
 
 
 

• Vastleggen begroting 2019-2020 
o Maximale bedrag kantine omzet 
o Contributie blijft in balans 
o Groot onderhoud  

• Vaststellen contributies 2020-2021 
o Door de gezonde financiële situatie waarin we verkeren, is het wederom niet nodig om de 

contributie te verhogen.  
 

7. Verslag kascontrole commissie 
De kascommissie bestond uit Alfred Groote en Robert Vet. Beide hebben de boekhouding over seizoen 
2018-2019 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 kascontrole commissie mogen twee opeenvolgende jaren deelnemen. Dit betekent dat per 
seizoen 2020-2021 de kascontrole commissie zal bestaan uit Vital Jansen en Mark van Doormalen.  
Het reservelid is Maryl Boerenkamp. 
 

8. Rabobank Clubkas en De Vriendenloterij 
Van de winst van de Rabo heeft DVS dit jaar 371,06 ontvangen.  Dit is een stijging ten opzichte van 
voorgaande jaren.  Iedereen met een rekening bij de Rabobank kan vijf stemmen uitbrengen.  Wel eerst lid 
worden van de Rabobank (dit is gratis), alvorens je kunt stemmen.  
 
Vanuit De Vriendenloterijj ontvangt DVS elk jaar zo’n kleine 1000 euro.  Je kunt zelf aangeven bij De 
Vriendenloterij of je DVS als jouw persoonlijke doel wilt hebben. Zo ja, dan ontvangt DVS direct de helft van 
het lot, zijnde 6,75 op de rekening.  Zo nee, dan gaat het gehele bedrag naar andere goede doelen.  
Momenteel heeft DVS 11 deelnemers die DVS als hun goede doel hebben ingevuld.  
 

9. Mutatie bestuursleden / leden commissies 

• Statutair aftredend 2019-2020: secretaris, is herkiesbaar.  Er hebben zich geen kandidaten gemeld, 
betekent dat Marion herkozen is voor drie jaar. 

• Statutair aftredend 2020-2021: voorzitter 

• Statutair aftredend 2021-2022: penningmeester 

• De vacature Technische Zaken in hoofdbestuur blijft bestaan 

• De jeugdcommissie en de technische commissie worden gefuseerd.  

• Marcel geeft aan dat hij vanwege tijdsproblemen stopt als hoofd van de sponsorcommissie. 
Geinteresseerden kunnen zich melden.   

 
10. Rondvraag 

Mark Heller: aantal leden aan de onderkant (kleintjes) 
Antwoord: het is anders dan jaren geleden maar er is nog steeds voldoende aanwas. 
 
Koen van Oorschot: vindt de contributie aan de hoge kant. 
Antwoord: is enkele jaren geleden goedgekeurd tijdens algemene ledenvergadering toen we met het 
kunstgrasveld bezig waren. Blijft ongewijzigd. 
Gezien vanuit de omliggende verenigingen staat DVS inderdaad vrij bovenaan hiermee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgemaakt november 2019 door Marion Didden namens hoofdbestuur DVS 

 


