
 

 

 

Verslag algemene ledenvergadering DVS van vrijdag 1 oktober 2021 

Aanwezig: 
Henk Blankers, Harrie van Boxtel, Harrie Wiegerinck, Armand Didden, Piet Willems, Frans Deinum,  
Mark van Doormalen, Willem Weijers, Willem Bouwmans, Edwin Vos, Peter de Louw, Lenn van Tongerloo,  
Leon Rutten, Dave Daamen, Marcel Spijkers, Arold Driessen, Pieter van der Heijden en Marion Didden 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Mike de Louw, Perry van Limpt, Jose van den Boom, Marc Slaats, Henke Verbruggen, Maryl Boerenkamp 
 
 
 
 
1. Opening 

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering. 
 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Doornemen agenda en vaststellen agenda.  
 

3. Huldiging leden 
50 jaar: Frans Deinum 
40 jaar: Mark van Doormalen, Willem Weijers, Willem Bouwmans, Edwin Vos, Peter de Louw 
25 jaar: Lenn van Tongerloo, Leon Rutten, Tim Lamers, Nick Willems 
Alle aanwezige jubilarissen hebben bloemen en een bijbehorend speldje ontvangen. Er is een foto gemaakt 
voor de website en voor publicatie in weekblad De Schakel.  
Tevens dank voor jaren redactioneel stukje DVS1 door Theo van den Bergh. Omdat Theo verhinderd was 
heeft hij ’s middags de bloemen ontvangen plus een dinnerbon.  
 

4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2020 
Geen opmerkingen, verslag is vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2020-2021  

• Corona impact besproken 

• Aanmelding van drie nieuwe senioren teams; totaal komt hierdoor op 10 seniorenteams.  

• Tevens veel minipupillen op de zaterdagmorgen.  

• Het onderhoud van de grasvelden gebeurt door fa. ID Verde (voorheen BTL genaamd). 

• Vanwege nieuw contract gemeente en ID Verde (te laat getekend) werden de velden begin augustus pas 
ingezaaid. Dit is natuurlijk te laat en is een serieus punt van aandacht voor de toekomst.  

• Waarschijnlijk komt er een robot grasmaaier. 

• Interne competities jeugd gedurende seizoen i.p.v. KNVB competitie, Nationale Voetbaldag, en de Regio 
Cup jeugd 

• Er is een “eigen tenue” ontworpen en besteld voor gehele jeugd 

• Nieuw huurcontract en omgevingsvisie is kort besproken. 

• Leden geven aan dat zij willen blijven zitten aan de Sophiastraat en niet naar één gezamenlijk sportpark 
in Waalre willen verhuizen. Wel in gesprek blijven met gemeente. Tevens geven leden fiat aan bestuur 
om noodzakelijke handelingen te doen namens v.v. DVS. 

• Geen extra kleedkamers zolang omgevingsvisie Waalre (verkenningsfase) niet rond is, wel lockers 
gekregen.  

• Volgens de regels van VNG, VSG en KNVB moet 50% van onze kleedlokalen voldoen aan de norm van 
24m2 of meer (zonder douches) om zodoende hier twee 7- of 8-tallen in om te laten kleden. DVS heeft 
dit niet en zodoende zullen twee kleedkamers vergroot moeten worden tot vereiste afmeting.   

 
 
 
 



 
 
 
 

6. Verslag penningmeester 

• Financiële verantwoording 2020-2021: 
o Er komt nog een tegemoetkoming vanuit de gemeente, mogelijk in voorjaar 2022. 
o Inkomsten uit sponsoring gaat goed. 
o Naast RABO hebben we nu ook een rekening bij ING geopend. 

• Vastleggen begroting 2021-2022: 
o Contributie blijft in balans. 
o Er zijn enkele storneringen geweest vanwege het “niet kunnen trainen door Corona” maar de 

schade is te overzien. 

• Vaststellen contributies 2022-2023: 
o deze blijft wederom ongewijzigd. 
 

7. Verslag kascontrole commissie 
De leden van de kascontrole commissie mogen twee opeenvolgende jaren deelnemen.  
Voor seizoen 2020-2021 bestond de kascontrole commissie wederom uit Vital Jansen en Mark van 
Doormalen. Beide hebben de boekhouding doorgenomen en gecontroleerd. Ze zijn tevreden en verlenen 
derhalve decharge aan het bestuur.  
Voor het seizoen 2021-2022 melden Willem Weijers en Willem Bouwmans zich als de nieuwe kascontrole 
commissie. Maryl Boerenkamp blijft als reserve lid.  
 
Extra aandachtspunt: in het kader van de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per  
1 juli 2021 moet er statutair vastgelegd worden dat de kascontrole commissie een extra taak krijgt bij het 
plots wegvallen van het gehele bestuur.  
 

8. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 
Met huisjurist/advocaat Marc Slaats is gekeken naar onze statuten en huishoudelijk reglement. 
In principe zijn deze nog prima. Echter, bij een volgende update moet een melding gemaakt worden dat de 
leden akkoord zijn indien het bestuur een langdurige verplichting aangaat die de afgesproken eenmalige 
15.000 euro te boven gaat.  (in dit geval een huurovereenkomst met gemeente).  Leden vertrouwen het 
bestuur en zijn akkoord.  
 

9. Mutatie bestuursleden / leden commissies 

• Statutair aftredend 2021/2022: penningmeester + jeugdvoorzitter;  beide herkiesbaar.  Er hebben zich 
geen kandidaten gemeld, betekent dat Pieter en Arold nog drie jaar doorgaan.  

• Statutair aftredend 2022/2023: secretaris 

• Statutair aftredend 2023/2024: voorzitter 

• Recentelijk is een nieuwe sponsorcommissie opgestaan die bestaat uit de leden Robert Vet,  
Sander Bosch, Alex Keulen, Tim Kwinten en Geert Smits. Voorzitter Marcel Spijkers treedt ook weer toe 
en zal de mannen op weg helpen. Marcel dankt, mede namens de nieuwe sponsorcommissie, Marion 
met een bos bloemen voor haar sponsor werkzaamheden toen er geen sponsorcommissie was.  

 
10. Rondvraag 

• Tip van Edwin Vos om het m2 verhaal van de kleedkamers aan Marc Slaats voor te leggen.  

• Scheidsrechters op zondag probleem: Dave Daamen biedt aan om eventueel om 12.00 of om 14.30 uur 

te fluiten. 

 

 

 
 
 
 

Opgemaakt 4 oktober 2021 door Marion Didden namens hoofdbestuur DVS 


