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Kerkdriel, 3 januari 2017.
Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 16 januari 2017,
aanvang 20.30 uur in ons clubhuis. Conform artikel 15 lid 5 van onze statuten zijn
de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Opening door voorzitter;
2. Mededelingen en binnengekomen stukken door secretaris;
3. Vaststellen van de notulen d.d. 30 november 2015. Deze notulen zijn toegevoegd;
4. Jaarverslag van het bestuur;
6. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar door penningmeester:
De begroting en winst & verliesrekening worden tijdens de vergadering uitgereikt
7. Verslag kascommissie;
8. Vaststelling van de begroting;
9. Ontwikkelingen accommodatie;
10. Bestuurssamenstelling;
Aftredend : R. Leerintveld
Aftredend en herkiesbaar: Wim Steenbekkers
Aantredend: Bart Vries
Leden kunnen nieuwe bestuursleden naar voren schuiven als bestuurder. Dit dient te geschieden
door middel van een voordracht voorzien van tien handtekeningen van seniorenleden.
Deze schriftelijke voordracht dient voor aanvang van de ledenvergadering overhandigd te zijn
aan de secretaris.
11. Rondvraag;
12. Sluiting;
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NOTULEN ALV. vv DSC MAANDAG 16 JANUARI 2017
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze ALV en opent de vergadering om 20.35.
Aanwezig:
Arnold Verbeek
Siebert van Hooft
Martijn van Wessel
Harald Zomers
Raymond Leerintveld
Geran Vogel
Gerard van de Meijden
Arno Verhoeven
Gerard Lentjes

Jan Burg
Freek Boeren
Bart Vries
Robert Maas
Leon Pompen
Richard van As
Bart de Leeuw
Natasha Schippers
Bjorn Maasen

Johan Teulings
Cees Vogel
Patrick Teewis
John Laponder
Marc Brekelmans
Henry Pardoel
Tom de Vaan

Afgemeld:
Karel Pompen
Kevin Konings
Hans Verhoeven

Ko Hooijmans
Johan Kooijman
Henk de Weert

Arjan Piels
Karel Stoof

2. Mededelingen en binnengekomen stukken door voorzitter
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Vaststellen van de notulen d.d. 30 november 2015
Er is een opmerking van de voorzitter over de notulen. Op pagina 4 staat dat Gerard Lentjes bereid is om als
reservelid aan te treden. Deze opmerking dient te worden geschrapt en Gerard Lentjes is een volledig lid van
de kascommissie. Johan Visser is reservelid.
De notulen worden met inachtneming van deze wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag van het bestuur
Het bestuur en alle commissies worden via een PowerPoint presentatie doorgelopen.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat partner sponsoren zijn. De voorzitter beantwoordt dat dit
sponsoren betreft welke sponsoring doen in goederen of diensten. Voorbeelden van deze sponsoren zijn Party
Royal, Online Identity, Koffieconcept, Adm kantoor van Herwaarden en SBB.
Er zijn verder geen opmerkingen op de presentatie.
6. Financieel jaarverslag
De penningmeester neemt het financieel jaarverslag door. Het jaar wordt afgesloten met een positief
resultaat. Bij bedankt de financiële commissie voor hun inzet.
Er zijn geen verdere opmerkingen vanuit de vergadering.
7. Verslag kascommissie
Gerard Lentjes spreekt namens de kascommissie de vergadering toe en adviseert de vergadering decharge te
verlenen aan het bestuur. De vergadering neemt dit voorstel over en verleent decharge aan het bestuur.
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Volgend jaar zijn Arno Verhoeven (laatste keer) en Gerard Lentjes (2de keer) weer bereid de kascontrole uit
te voeren. Johan Vissers is reserve lid van de kascommissie.
8. Vaststelling van de begroting
De penningmeester neemt de begroting door. In de begroting is rekening gehouden met vorig jaar besloten
contributieverhoging.
De begroting wordt door de vergadering aangenomen.
9. Ontwikkelingen accommodatie
De voorzitter ligt de ontwikkeling accommodatie toe. Vanuit de gemeente is de vraag gesteld of de
verenigingen mee willen werken aan het terugvorderen van de belasting betaald voor aanleg van de
kustgrasvelden. Om dit te realiseren zal er een stichting ‘SESAM’ worden opgericht. Deze stichting komt
tussen de verenigingen en de gemeente te staan en geeft de accommodaties aan de verenigingen in gebruik.
De gemeente zal deze stichting vullen met 25.000 in eerste aanleg en later nog eens 60.000 EU. De
gemeenteraad moet dit nog in behandeling nemen.
Johan Vissers (Jurist)
In de huidige huurovereenkomst tussen gemeente en DSC staat dat bij verhuizing van DSC zij eenzelfde
accommodatie beschikbaar zullen krijgen als de huidige accommodatie. Hierdoor staat DSC zeer sterk bij een
eventuele verhuizing in de toekomst. Dit is ook een sterk punt geweest bij de onderhandelingen in het
verleden. Het is dan ook belangrijk dat dit punt in de nieuwe overeenkomt tussen Gemeente, SESAM en DSC
blijft bestaan.
Daarnaast geeft de Johan Vissers aan dat dergelijke constructies meerdere malen zijn verworpen als
schijnconstructies. In het geval van schijnconstructies is het bestuur aansprakelijk. Hij adviseert dan ook deze
constructie grondig juridisch te toetsen. Gerard van der Meijden geeft aan dat dit per belastinginspecteur
wordt bepaald. Martijn van Wessel geeft aan dat het een constructie is met meerdere verenigingen
waarschijnlijk wel wordt goedgekeurd. Martijn van Wessel zal de opmerkingen van de Johan Vissers
meenemen.
Bart de Leeuw geeft aan dat op er met de realisatie van het extra kustgrasveld een stuk overcapaciteit bij DSC
ontstaat waardoor DSC nog 10 jaar op de huidige locatie moet kunnen fungeren.
10. Bestuurssamenstelling
De voorzitter ligt het stemmen en de stembiljetten toe. Bart Vries is voorgedragen door het bestuur en Wim
Steenbekkers is herkiesbaar. De stemcommissie zal bestaan uit Bart de Leeuw, Freek Boeren en Harald
Zomers namens het bestuur. Er worden 29 stembiljetten ingeleverd. Daarvan zijn 19 stembiljetten geldig en
10 ongeldig.
Bart Vries wordt als bestuurslid aangenomen met 30 stemmen voor en 0 tegen.
Wim Steenbekkers wordt als bestuurslid aangenomen met 30 stemmen voor en 0 tegen.
Van de ongeldige stembiljetten waren er 0 tegen de aanstelling van Bart Vries of Wim Steenbekkers. Wel
wordt de opmerking geplaatst dat de stembiljetten wat duidelijker hadden gekund. Het bestuur geeft aan dit
volgend jaar te zullen aanpassen.
Raymond Leerintveld is per 9 januari 2017 gestopt als bestuurslid. Karel Pompen is in juli 2017 gestopt als
bestuurslid.
11. Rondvraag
Natasja Schippers: De gevonden voorwerpen bij DSC liggen verdeelt over meerdere plaatsen. Zowel in de
kantine als de (jeugd)bestuurskamer. Is het een idee om hier een dag voor te organiseren of dit structureler
aan te vliegen.
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Bestuur: We zullen bekijken hoe we dit beter kunnen verzorgen.
Leon Pompen: Hoe wordt er bepaald of een activiteit mag plaats vinden en welke kosten opbrengsten dit
moet hebben. Hierbij kijkend naar bijvoorbeeld het ‘Eten voor een goed doel’
Bestuur: Dit wordt per geval bekeken.
Leon Pompen: De grote clubactie is vorig jaar verdwenen.
Bestuur: De clubactie en het ‘Eten voor een goed doel’ staan los van elkaar. De clubactie zal komend jaar ook
opnieuw worden overwogen.
Patrick Teewis: Zijn er nog acties gepland met betrekking tot de granulaat infil op het kunstgras.
Bestuur: Er lopen op dit moment twee verzoeken richting de gemeente. Als eerste heeft DSC gevraagd een
extra onderzoek te doen op veld 2 en het kleine kunstgrasveld aangezien deze 8 jaar geleden zijn aangelegd.
De gemeente heeft toegezegd dit onderzoek te gaan uitvoeren. Daarnaast heeft DSC gevraagd of het mogelijk
is om een gedeelte van de rubber op deze velden te vervangen door kurk. We wachten nog op een reactie.
Leon Pompen: Kan de vraag van Patrick tot nieuwe onrust leiden.
Bestuur: Er is geen enkele aanleiding voor onrust. DSC en de gemeente houden zich aan de richtlijnen van het
RIVM en de KNVB en alle velden voldoen hieraan. Vanwege de leeftijd van het veld willen we dit extra
onderzoek laten uitvoeren voor extra gemoedsrust er is echter een aanleiding waardoor dit noodzakelijk zou
zijn. 23 januari 2017 zijn er monsters genomen in opdracht van de gemeente.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:55.
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