
Uitnodiging ALV 

 

Kerkdriel, 2 Februari 2019  

 

Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor het 

bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

welke gehouden zal worden op maandag 2 Maart 2020, 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. 3 december 2018. Deze notulen zijn toegevoegd 

4. Jaarverslag van het bestuur 

5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar door penningmeester 

De begroting en winst & verliesrekening worden tijdens de vergadering uitgereikt. 

6. Verslag kascommissie 

7. Vaststelling van de begroting 

8. Ontwikkelingen accommodatie 

9. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en wel herkiesbaar: Martijn van Wessel 

Aftredend en niet herkiesbaar: Davy Versteeg 

 

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. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

  



NOTULEN ALV. vv DSC MAANDAG 2 MAART 2020 

 

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 de ALV later is dan normaal vanwege de fraude welke 

later behandeld zal worden. 

 

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 Bas Vos 

Johan Vissers Bram Vleer Johan Kooijman 

Geran Vogel Leon Pompen Johan Teulings 

Jos Essing Pieter-Jan Dessing Marc van Osch 

Johan van Houten Mari van Namen Gijs van Hemert 

Antoon Vogel Harald Zomers Gerard Lentjes 

Freek Boeren Kevin Konings Cees Vogel 

Martin Hooijmans Martijn van Oort Richard van As 

Ad Hooijmans Dave Versteeg Patrick Theuwis 

Erwin van der Veer Marc Brekelmans Jack Ackermans 

Antonie Steenbekkers Marco de Ree  

 

Afgemeld: 

Arno Verhoeven Natasja Schippers Henri Pardoel 

Mark Verachtert   

 

2. Mededelingen en binnengekomen stukken door voorzitter 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Vaststellen van de notulen d.d. 3 december 2018 

 

De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag van het bestuur 

 

Het bestuur en alle commissies worden via een PowerPoint presentatie doorgelopen. 

Aangezien het seizoen inmiddels ver gevorderd is houden we het bij een samenvatting. 

 

5. Financieel jaarverslag 

 

De voorzitter gaf aan dat er in september bij het opmaken van de stukken werd 

geconstateerd dat er iets vreemds aan de hand was. In november werd de oorzaak duidelijk 

en het heeft tot december geduurd voordat we dit stuk konden afronden. Daarna moesten 

de stukken worden bijgesteld, vandaar dat de ALV dit jaar op een later tijdstip valt. 

 



De penningmeester ligt de financiële stukken toe. Er is een gat ontstaan door een zeer 

slechte DSC week met een verlies van €18.000 en een fraude van €43.000. Van de gestolen 

€43.000 is er €20.000 in het seizoen 2018-2019 gestolen en €23.000 in het seizoen 2019-

2020. 

 

De penningmeester geeft het woord aan de advocaat van de vereniging Johan Vissers om de 

fraude verder toe te lichten. 

 

Johan Vissers geeft aan dat hij door het bestuur is ingeschakeld toen er bij het bestuur een 

sterk vermoeden van fraude was. Het leek alsof er regelmatig kantine omzet ontvreemd 

werd. Na het bekijken van de bewakingsbeelden heeft hij samen met het bestuur de dader 

geconfronteerd, deze heeft bevestigd en is op staande voet ontslagen. Daarna is gestart met 

de juridische behandeling van deze fraude. De persoon in kwestie is in behandeling voor 

psychische problemen. Met de dader is een terugbetalingsregeling getroffen met een 

pandakte. De dader betaald een vast bedrag per maand inclusief rente terug. Zolang de 

dader zich aan de regeling houdt zal DSC geen aangifte doen en de naam van de dader niet 

noemen. 

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Welke maatregelen zijn er getroffen om fraude in de 

toekomst te voorkomen? De voorzitter ligt de maatregelen toe aan de hand van een sheet in 

de presentatie. 

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Hoe is het bestuur tot dit bedrag gekomen? De 

penningmeester ligt toe dat we dit op diverse manieren hebben berekend zoals: 

- Verhouding (bier)inkoop en omzet 

- Weekomzetten vorige seizoen 

- Verhouding inzet personeel en omzet 

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Wat is het belang van het niet noemen van de naam van 

de fraudeur. De voorzitter geeft aan dat het niet vrijgeven van de naam van de fraudeur een 

onderdeel is van de terugbetaal regeling met de fraudeur. Het bestuur kan en mag de naam 

dus niet vrijgeven. 

 

De penningmeester behandeld de cijfers. 

 

6. Verslag kascommissie 

 

Jan Burg spreekt namens de kascommissie de vergadering toe en geeft een samenvatting 

van het verslag van de kascommissie. De kascommissie complimenteert het bestuur en met 

name de penningmeester met het ontdekken van de fraude, de afhandeling en de genomen 

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

verlenen. 

 

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

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Hoe lang wordt er terugbetaald? Johan Vissers geeft aan 

dat dit meer dan 10 jaar zal duren. 

 



Vraag vanuit de ledenvergadering: Waarom is er gekozen voor een regeling t.o.v. direct 

aangifte doen bij de politie. De voorzitter geeft aan dat het bestuur de voorkeur geeft aan 

een regeling om zo op termijn het geld nog terug te kunnen ontvangen. 

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Kunnen we als vergadering niet toch beslissen om 

aangifte te doen? Johan Vissers geeft aan dat de vergadering deze beslissing niet kan 

maken, maar dat dit geheel bij het bestuur ligt. Hij geeft aan dat hij het bestuur geadviseerd 

heeft deze regeling te treffen. 

 

Vraag vanuit Bas Vos: Om de ontstane gaten te vullen moeten we extra inkomsten 

genereren. Wat is de rol van DSC en wat zijn de inkomsten van “DSC challenge 4 life”. De 

voorzitter geeft aan dan de regeling voor “DSC challenge 4 life” gelijk zijn aan de regelingen 

voor de “Dorpsquiz”. DSC faciliteert de feesttent en de bar en de kosten daarvan zijn voor 

DSC. De drankopbrengst is voor DSC. Voor “DSC challenge 4 life” wordt wel overwogen om 

een opslag op de consumptieprijs door te voeren welke ten goede komt aan het goede doel. 

 

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

bestuur. 

 

7. Vaststelling van de begroting 

 

De penningmeester neemt de begroting door.  

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Waarom is in de begroting de baten kantine zo laag. De 

penningmeester geeft aan dat er rekening gehouden wordt met de €22.000 welke in dit 

seizoen valt en daarnaast is er behouden gebudgetteerd. 

 

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

De penningmeester geeft aan dat de kosten van het lidmaatschap van de KNVB verhoogd 

zijn. We willen we graag andere contributiegelden gaan vragen voor junioren welke op een 

klein veld voetballen t.o.v. junioren op een groot veld. De penningmeester doet een voorstel 

voor de nieuwe contributiegelden voor het seizoen 2020-2021. 

 

Vraag van Johan van Houten: Johan geeft aan dat hij graag 1ste elftallen op het hoofdveld 

ziet voetballen. De voorzitter geeft aan dat bij de aanschaf van het nieuwe hoofdveld de 

contributie is verhoogd en in de ALV is besloten dat alle teams van het hoofdveld moeten 

kunnen genieten. De 1ste elftallen krijgen al betere faciliteiten zoals betere trainers en extra 

trainingen. We kunnen dit echter opnieuw in stemming brengen. 

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Bij een aantal verenigingen moeten de 1ste elftallen ook 

meer contributie betalen. Kunnen we dat niet op die manier oplossen. Jan Burg (HJO) geeft 

aan dat dit erg lastig is omdat er regelmatig spelers worden doorgeschoven. Het bestuur 

geeft aan dit ook erg veel administratieve overhead geeft.  

 

Het bestuur stelt voor dat we alleen JO19-1 bij officiële wedstrijden indien mogelijk op het 

hoofdveld voetbalt. Dit voorstel wordt met een ruime meerderheid van stemmen 

aangenomen. 



 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Kan de contributie niet iets meer omhoog om de gaten in 

de begroting sneller te dichten.  

De penningmeester doet een nieuw voorstel (anders dan in de presentatie): 

 

• Senioren      € 222,-- (excl. Wasgeld € 22,-) 

• 13<19      € 152,-- 

• < 13      € 136,-- 

• 7 tegen 7 en Walking football  € 154,-- 

• Trainingslid     € 146,-- 

• Niet spelend (steunend lid)   € 66,-- 

• Kader      € 18,-- 

 

De verhoging van de contributie wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: Kan de contributie van de Club van 100 niet van €50 naar 

€100 om de gaten in de begroting sneller te dichten. De voorzitter geeft aan dat de Club van 

100 een van het bestuur losstaande vereniging is en geeft het woord aan Cees Vogel welke 

voorzitter van deze vereniging is. Cees geeft aan dat hij al enige tijd op zoek is naar iemand 

die de Club van 100 van hem wil overnemen en roept leden op zicht hiervoor te melden. Hij 

zal verder gaan bekijken of het verhogen van de contributie een optie is. 

 

8. Ontwikkelingen accommodatie 

 

De voorzitter licht de ontwikkeling van de accommodatie toe. Om structureel meer voortgang 

voor te realiseren roept het bestuur op om een nieuwe commissie “Ontwikkelingen 

accommodatie” te vormen. Johan Vissers meldt zich direct bij deze commissie aan. Het 

bestuur zal op zoek gaan naar verdere invulling van de commissie. 

 

9. Bestuurssamenstelling 

 

Davy Versteeg is om persoonlijke redenen terugtreden als bestuurslid. Dit jaar is Martijn van 

Wessel herkiesbaar. Martijn van Wessel wordt met een ruime meerderheid van stemmen 

herkozen. 

 

Volgend jaar zal de kascommissie gevormd worden door Pieter Jan Dessing (2de keer) en Jan 

Burg (3de keer). Johan Vissers blijft reserve lid van de kascommissie. 

 

10. Rondvraag 

 

Vraag vanuit de ledenvergadering: De contributie voor de leden gaat omhoog, geldt dit ook 

voor de Poolse elftallen? De voorzitter geeft dit verder op zich te nemen. 

 

Vraag van Johan Teulings: De sponsorcommissie zoekt ook nieuwe leden. Leon Pompen 

meldt zich aan bij de sponsorcommissie. 

 



Melding van Kevin Konings: We zijn binnen DSC (Kevin Konings en Cees Vogel) bezig om het 

arbitragebeleid verder omhoog te brengen. Dit plan is goed ontvangen bij de 

scheidsrechters. Het is inmiddels ook met de coördinatoren gedeeld. 

 

Vraag vanuit Bas Vos: Het is inmiddels 2020 en in het verleden is er een plan Visie 2020 

geweest. Is er draagvlak voor een commissie “DSC op hoger niveau” ideeën kan uitwerken 

om DSC op een hoger niveau te krijgen. Bas biedt aan zitting te nemen in deze commissie. 

De voorzitter geeft aan dat een Visie 2025 geen slecht idee is en wil dit graag buiten de 

vergadering samen met Bas bespreken. 

 

Melding van Davy Versteeg: Voor vrijwilligers wordt er vaak naar leden gekeken die nu ook 

al veel voor de vereniging doen. Davy raad aan om ook eens te kijken bij bijvoorbeeld de 

ouders van de jeugdleden. 

 

11. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:57. 

 


