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NOTULEN ALV. vv DSC MAANDAG 21 MAART 2022 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze ALV en opent de vergadering 

om 20.31. De voorzitter geeft aan dat er vanwege corona maatregelen er twee jaar geen 

ALV heeft plaats gevonden. Dit betekent dat in deze ALV twee jaar ineens behandeld zullen 

worden. Het bestuur heeft overlegd met Vissers Legal (advocaat) zodat we dit op een goede 

manier oppakken deze vergadering. 

 

Aanwezig: 

Arnold Verbeek (voorzitter) Martijn van Wessel 
(penningmeester) 

Siebert van Hooft (bestuur) 

Wim Steenbekkers (bestuur) Bart Vries (bestuur) Tom de Vaan (interim) 

Hans Verhoeven (interim) Jan Burg Harald Zomers 
Gerard van der Meijden Chris Hooijmans Cees Vogel 
Henk de Weert Gerard Lentjes Marc Brekelmans 

Marc van Osch Arno Verhoeven Johan Kooijman 
Johan Teulings Patrick Theuwis Richard van As 
Arjan Piels Pieter-Jan Dessing  

 

 

2. Mededelingen en binnengekomen stukken door voorzitter 

 

Afgemeld: 

Freek Boeren Leon Pompen Johan Vissers 
Johan van Hezik Henk Hooijmans Jack Ackermans 
Bart de Leeuw   

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Vaststellen van de notulen d.d. 2 maart 2022 

 

De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag van het bestuur van 2019 tot en met 2021 

 

Het bestuur en alle commissies worden door de voorzitter en penningmeester via een 

PowerPoint presentatie doorgelopen. Bij elke uitzonderlijke zaken wordt extra toelichting 

gegeven. 

 

Verklaring waarom over 2 jaargangen ineens verslag gedaan wordt 

Het bestuur heeft in de Corona periode vanwege de beperkende maatregelen zich op het 

standpunt gesteld dat een Algemene Ledenvergadering met Leden aanwezig de voorkeur 

geniet en dat zij daarom geen Teams meeting of andere variant heeft gepland. Deze 

voorkeur kan impact hebben en is daarom getoetst bij onze verenigingsadviseur Vissers 

Legal. Zij hebben aangegeven dat dit zeker mogelijk is maar dat er dan geen gescheiden 

jaarverslag 2019-202 en 2020-2021 mag zijn, maar dat deze samengevoegd moet worden 

tot verslaglegging over de periode 2019-2021.  
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Met administratie- en accountantskantoor VDVW is dit zo uitgevoerd en worden in deze ALV 

de samengevoegde gegevens gepresenteerd. 

 

In de Coronaperiode hebben preventiemaatregelen afgekondigd door de overheid DSC als 

ook alle andere sportverenigingen voor vele beperkingen gesteld. Vv DSC heeft ondanks die 

beperkingen geprobeerd toch zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor haar leden.  

 

In de 2 seizoenen waarover verslag gedaan wordt zijn competities niet uitgespeeld. 

 

Andere bijzonderheden uit deze verslagleggingsperiode zijn (in willekeurige volgorde) 

- (gelukkig) weinig leden verlies 

- (gelukkig) weinig vertrekkende sponsoren 

Door bovenstaande is de stabiliteit van DSC overeind gebleven. Onze dank aan allen ! 

- Tussentijdse beëindiging van de contracten van Roland Timmermans en Kees Tijssen 

- Jan Burg stopt na 15 jaar met zijn functie als HJO !  

- Grote ClubActie weer succesvol nieuw leven ingeblazen 

- Samenwerking met DSC Challenge4Life en Dorpsquiz voorlopig uitgesteld 

- Nieuw brouwerijcontract met SFB, afscheid genomen van AB Inbev 

- Kleding contract met Uhlsport verlengd maar nu in samenwerking met Jan van 

Diessen Sportshop 

- DSC heeft zo veel mogelijk gebruik gemaakt van alle steunmaatregelen die de 

landelijke en lokale overheden aangeboden hebben. Tot op heden krijgen we ook 

telkens wat we aangevraagd hebben 

 

Tenues 

De voorzitter geeft aan dat het voorstel voor de “eigen” tenues met name wordt ingegeven 

door het tekort aan vrijwilligers bij de sponsor commissie en dat de leden niet altijd even 

goed met de tenues om gaan. Tijdens de Coronaperiode zijn tenues vanwege 

preventiemaatregelen aan de leden mee naar huis gegeven om zelf te verzorgen en daarbij 

zijn 30 tenues kwijt geraakt respectievelijk niet meer teruggebracht. Door het tekort aan 

menskracht is er geen capaciteit om alle sponsoren te benaderen voor shirtspinsoring en 

zeker niet om nieuwe sponsoren te zoeken. De gemiddelde leeftijd van de sponsorcommissie 

leden is hoog en daarnaast zijn ze ook niet meer alle dagen bij DSC waardoor ze een groot 

deel van de leden niet kennen en minder bekend zijn in het jongere netwerk van de 

vereniging. Al jaren lang wordt geprobeerd nieuwe leden bij deze commissie te werven maar 

tot op heden is dit niet gelukt. 

 

Jan Burg: Is het een optie om een extra bestuurslid voor personeelszaken aan te stellen? 

Daarnaast zou DSC bijvoorbeeld kunnen denken aan de TAAKIE app om vrijwilligers te 

werven of door korting op het lidmaatschap te geven als de door leden vrijwilligerstaken 

worden gedaan. 

Arno Verhoeven: Nivo Sparta hanteert ook een eigen shirt, daarnaast dacht ik ook Jan van 

Arckel. 

Cees Vogel: Bij de hockey clubs wordt dit ook massaal gedaan. 

Arjan Piels: Er zijn bij op de ledenvergadering vrijwel geen leden van onder de 35 jaar 

aanwezig. Dit geeft al aan dat er een probleem is met deze groep om vrijwilligers te vinden. 

Pieter-jan Dessing: Wat is er nodig om de huidige situatie te handhaven? Reactie 

sponsorcommissie: groep mensen die dit kan gaan oppakken. 
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Richard van As: Eigen shirts lost ook het probleem op van verkeerde shirtmaten wanneer 

spelers wisselen van team. 

Voorzitter: Omdat het geen in de discussie aan de orde is geweest niet direct tot een 

oplossing leidt is het voorstel dat het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering dit op 

de agenda zal plaatsen en indien het bestuur gaat afwijken van de huidige praktijk zij een  

buitengewone vergadering aan deze problematiek besteden en daarvoor dan uiteraard een 

uitnodiging voor de leden zal uitschrijven. 

Ook het idee over een bestuurslid die als aandachtsgebied ‘personeelszaken’ heeft wordt als 

een waardevolle suggestie gezien die het bestuur nader zal bespreken. 

 

5. Financieel jaarverslag 

 

De penningmeester behandeld de cijfers, maar omdat hij dit werk niet alleen verricht dankt 

hij Jolanda van der Wal , ledenadministratie en contributie (zij heeft aangegeven na dit 

seizoen haar werk voor DSC neer te leggen en dus moeten we hier zoeken naar opvolging), 

Angely van Hooft (uitvoering betalingen), Bettina Valentijn (sponsoring administratie en 

uitvoering), Wim Steenbekkers (weekstaten kantinebeheer) voor hun degelijke 

ondersteuning.  

 

Gerard Lentjes: Hoe zit het met de terugbetaling van de fraude. Reactie penningmeester: Er 

is reeks € 6.000,- terugbetaald en het komt nog steeds netjes elke maand binnen. 

 

6. Verslag kascommissie 

 

Pieter-Jan Dessing spreekt namens de kascommissie de vergadering toe en geeft een 

samenvatting van het verslag van de kascommissie. Ondanks de corona is er bij DSC een 

goede financiële situatie ontstaan. Hiervoor wil de kascommissie het bestuur bedanken. 

Daarnaast bedankt de kascommissie ook de vrijwilligers en leden die allemaal lid zijn 

gebleven gedurende deze corona periode.  

 

Arno Verhoeven: Hoe kan het dat algemene zaken ca 60k omhoog is gegaan tov andere 

jaren. Reactie penningmeester: Ca € 60.000 is opgenomen in reserves. 

 

De kascommissie adviseert de vergadering om decharge aan het bestuur te verlenen. 

 

Voor de volledige verklaring van de kascommissie, zie de bijlage. 

 

De vergadering neemt het voorstel van de kascommissie over en verleent decharge aan het 

bestuur. 

 

Gerard Lentjes gaat Jan Burg vervangen in de kascommissie. Dit voorstel wordt door de 

vergadering aangenomen. 

 

Volgend jaar zal de kascommissie gevormd worden door Pieter Jan Dessing (3de keer) en 

Gerard Lentjes (1de keer). Johan Vissers blijft reserve lid van de kascommissie. 

 

7. Vaststelling van de begroting 
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De penningmeester neemt de begroting door.  

 

De begroting, die aan de halfjaarcijfers getoetst en bijgesteld is, wordt door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

Cees Vogel: Blijft ondanks de groeiende kosten de contributie gelijk. Reactie 

penningmeester: Omdat iedereen lid is gebleven gedurende de corona periode en er geen 

geld is teruggevraagd vond het bestuur netter om de contributie dit jaar niet te verhogen. 

Dit is dan het 3e seizoen dat de contributie gelijk is gebleven! 

 

8. Ontwikkelingen accommodatie 

 

De voorzitter licht de ontwikkeling van de accommodatie toe. Met name communicatie met 

de gemeente loopt stroef en de houding van de bestuurders en hun ambtenaren is passief!  

 

Arjan Piels: Wat houdt de samenwerken met de BSO in. Reactie voorzitter: De BSO gebruikt 

de ruimte bij DSC en betaald hier een bedrag voor. 

Gerard van de Meijden: Op dit moment loopt er een gesprek met de gemeente en SESAM 

dat de financiële belasting van grasverenigingen en kunstgras voetbalverenigingen binnen de 

gemeente Maasdriel niet gelijk is. DSC zal waarschijnlijk geld terugkrijgen. 

Jan Burg: Hebben verkiezingsuitslagen nog invloed op de gesprekken met de gemeente. 

Reactie voorzitter: Het ligt uiteraard erg aan de wethouders met wie je de gesprekken hebt. 

Tot op heden zijn de gesprekken met wethouders van Hoften en de Vries erg stroef en niet 

productief. 

Arjan Piels: Groenvoorziening gaat toch veranderen bij de gemeente, heeft dit nog invloed 

op DSC. Reactie voorzitter: Nu knipt de groenvoorziening 1x gratis de heg per jaar. Dit moet 

mogelijk in de toekomst betaald worden of zelf uitgevoerd. Verder geen invloed. 

 

9. Bestuurssamenstelling 

 

Onze juridisch Adviseur Vissers Legal heeft aangegeven dat interim functies binnen het 

bestuur eigenlijk niet langer mogen dan 1 jaar. Vandaar dat we dit jaar ook enkele huidige 

interim bestuursleden op de kieslijst hebben staan. Wim Steenbekkers is helaas niet 

herkiesbaar. Het bestuur dankt Wim voor zijn vele jaren inzet en is blij dat hij naast zijn 

bestuursfunctie zijn andere werkzaamheden voor de vereniging voortzet! De voorzitter 

vraagt een warm applaus voor Wim en dat wordt ook van harte gegeven. Wim zit de 

kiescommissie voor. 

 

Wim geeft aan dat er een kiesbiljet te veel is ingevuld. Dit heeft echter geen invloed op de 

resultaten. 

 

 Voor Tegen 
Hans Verhoeven (secretaris) 51 0 
Geran Vogel (bestuurslid) 42 9 
Bart Vries 51 0 
Tom de Vaan 47 4 
Harald Zomers 42 9 

 

10. Rondvraag 
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Marc Brekelmans: Veel spelers worden geronseld door omliggende verenigingen. Reactie TZ: 

Ronselen en bellen door omliggende verenigingen is een jaarlijks terugkerend iets. TZ gaat 

het gesprek aan en dit kost veel energie. TZ verwacht echter geen terugloop in kwaliteit. 

Marc Brekelmans: Wat is belangrijker 1ste of de A-jeugd. Reactie TZ: Dit staat uitgelegd in 

het jeugd beleidsplan welke op de website is gepubliceerd. Wij hebben een helder 

opleidingsplan waar de ontwikkeling van de speler voorop staat. Aangezien trainers 

passanten zijn wordt deze visie bewaakt door DSC en worden deze beslissingen in overleg 

genomen. Voorbeeld hiervan is Roy van Beurden, Gert Jan Hooijmans en nu ook Wessel 

Theuwis. Hoofdtrainer, trainer JO 19 1, HJO en TeZa DSC overleggen waar er nog stappen in 

de ontwikkeling gemaakt kunnen worden. Belangrijk is dat de betreffende speler veel 

minuten maakt om te ontwikkelen. Spelen in JO 19 1 en invalbeurten bij DSC 1 en trainen bij 

de selectie dragen hiertoe bij. DSC respecteert ieder zijn mening maar kijkt wel naar de 

toekomst terwijl een trainer en zijn begeleiding de focus heeft op het lopende seizoen. 

Arjan Piels: Is er een beleid voor afvallers van de selectie? Jan Burg: Er zijn nu 3 jonge 

seniorenteams, er lijkt nu dus groei te zijn. 

 

Er vindt een kleine discussie plaats tussen Marc Brekelmans en Tom de Vaan (TZ). Het 

beleid van DSC is om talenten van JO 19 1 en DSC 2 zoveel mogelijk ervaring op te laten 

doen bij DSC 1 en zodoende zoveel mogelijk spelers serieus te nemen en te kunnen 

behouden voor DSC. Daarna sluit de voorzitter de discussie. 

 

Arno Verhoeven: KNVB wil zaterdag en zondag clubs integreren. Reactie voorzitter: Het 

bestuur heeft hier nog niet over gesproken maar zal dit meenemen in een volgende 

vergadering. 

 

Arjan Piels: Wat gaat er met de accommodatie gebeuren? Voorzitter: Geeft een korte 

samenvatting van de stand van zaken. 

 

Mark Brekelmans: Wanneer vindt de volgende stap plaats. Reactie voorzitter: We hebben 

nog vreemd kapitaal nodig, bijvoorbeeld door het plan van de VVD. Er lopen nu gesprekken 

met de gemeente over subsidies en vreemd kapitaal. 

 

Gerard Lentjes: Kunnen de tekeningen en plannen van de accommodatie op de site geplaatst 

worden. Reactie voorzitter: Dit gaan we doen. 

 

11. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:56. 

 


