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Kerkdriel, 27 november 2017.
Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 8 januari 2018,
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. 16 januari 2017. 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 : Aftredend en herkiesbaar: Geran Vogel en Harald Zomers
Aantredend: 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 8 JANUARI 2018
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze ALV en opent de vergadering om 20.35.
Aanwezig:
Bjorn Maassen
Johan Vissers
Johan Kooijman
Bas Vos
Robert Maas
Ad van Alebeek
Richard van As
Martin Hooijmans
Cees Vogel
Tom de Vaan
Wim Steenbekkers

Arnold Verbeek
Harald Zomers
Siebert van Hooft
Martijn van Wessel
Geran Vogel
Ko Hooijmans
Bart de Leeuw
Henri Pardoel
Hans Verhoeven
Arno Verhoeven
Gerard Lentjes

Gijs van Hemert
Jack Ackermans
Marc Brekelmans
Paul Coset
Johan Teulings
Patrick Theuwis
Bart Vries
Jan Burg
Bram Vleer
Marc van Osch
Thijs Ackermans

Afgemeld:
Freek Boeren
Natasja Schippers
Leon Pompen

Jos Essing
Dave Versteeg
Kevin Konings

Henk de Weerd

2. Mededelingen en binnengekomen stukken door voorzitter
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Vaststellen van de notulen d.d. 16 januari 2017
Johan Vissers merkt op dat hij niet bij de lijst van aanwezigen gemeld wordt terwijl hij aanwezig was.
Daarnaast merkt hij op dat zijn naam op één plaats verkeerd is geschreven.
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.
Bij het behandelen van de commissie communicatie vraagt Bas Vos waarom de nieuwsbrief Scoren! niet meer
wordt uitgegeven.
Bart Vries antwoord dat om de nieuwsbrief goed te vullen we nieuws moesten opsparen. In de huidige tijd
waar iedereen alles via diverse media binnenkrijgt achten we dat niet wenselijk en daarom hebben we de
gedacht van de website het primaire communicatie platform te maken. Hierdoor is sneller communiceren
mogelijke en we gebruiken de nieuwsbrief om speciale belangrijke zaken extra onder de aandacht te brengen.
We zijn we op zoek naar goede stukken zowel voor de website als voor pers uitingen.
Bij het behandelen van de accommodatie vraagt Johan Vissers wat de status is van St. SESAM. Hij had hier de
laatste leden vergadering vragen over gesteld. Na de vergadering is er een gesprek geweest tussen Arnold
Verbeek, Martijn van Wessel en Johan Vissers waarin de bestuursleden op diverse aandachtspunten heeft
gewezen. Hij had tot op heden geen terugkoppeling ontvangen over deze punten.
Arnold Verbeek ligt de structuur, kapitaal en borging continuïteit van de St. SESAM toe. Daarnaast geeft Co
Hooijmans namens het bestuur van de St. SESAM ook een korte toelichting. Verder geeft Arnold Verbeek aan
dat hij graag na de ledenvergadering met Johan gaat zitten om dit verder door te spreken.
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Er zijn verder geen opmerkingen op de presentatie.
6. Financieel jaarverslag
De penningmeester begint met het bedanken van de financiële commissie, gezamenlijk zorgen enkele leden
ervoor dat de financiële zaken op de juiste manier afgehandeld worden. Het jaarverslag wordt doorgenomen
waarbij een aantal posten afzonderlijk wordt toegelicht.
Opvallend is de hoge stand in de post debiteuren, dit heeft te maken met enkele forse sponsorbedragen die
inmiddels ontvangen zijn, ook de contributieachterstanden maken hier deel van uit. Met een aantal leden zijn
inmiddels goede afspraken gemaakt, hier wordt nog steeds aandacht aan besteed.
Exploitatie eindigt met een overschot, wel staat de exploitatie onder druk. De kantineomzet was in seizoen
16/17 dalend, mogelijk spelen de resultaten van DSC hierin een rol, alsook een ietwat mindere feestweek.
Positief is dat in de personeelskosten een daling waarneembaar is, wel blijft dit een aandachtspunt omdat het
vinden van mensen moeilijk is en zij vaak een compensatie willen voor hun onkosten.
Arno Verhoeven (kascommissie) geeft aan dat de kascommissie het zorgelijk vind dat DSC steeds meer
afhankelijk lijkt te worden van de sponsoren.
Paul Coset geeft aan dat er in de kantine geen spaarkas meer aanwezig is. Hij verwacht dat een spaarkas de
inkomsten ten goede kan komen. Martijn van Wessel zal dit opnemen met de nieuwe uitbater van de kantine.
Er zijn geen verdere opmerkingen vanuit de vergadering.
7. Verslag kascommissie
Arno Verhoeven 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.
Wel is er het uitdrukkelijke verzoek van de kascommissie om de jaarvergadering en de vaststelling van de
begroting aanzienlijk te vervroegen omdat de leden anders voor een voldongen feit staan. De penningmeester
neemt dit advies ter harte en zal in overleg gaan met de accountant. Streven moet zijn om uiterlijk in medio
november een vergadering te plannen.
Arno Verhoeven is aftredend lid van de kascommissie. Jan Burg wordt voorgedragen als nieuwe lid van de
kascommissie. De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van Jan Burg. Volgend jaar zal de
kascommissie gevormd worden door Jan Burg (1ste keer) en Gerard Lentjes (3de keer). Johan Vissers blijft
reserve lid van de kascommissie.
8. Vaststelling van de begroting
De penningmeester neemt de begroting door. Dit jaar zal de contributie niet verhoogd worden. De exploitatie
is rond de 0-lijn.
De begroting wordt door de vergadering aangenomen.
9. Ontwikkelingen accommodatie
De voorzitter ligt de ontwikkeling accommodatie toe. De 1e aanzet is gemaakt door middel van het opstellen
van een Programma van Eisen en 1e ontwerpschets voor een nieuw clubgebouw. Bij de gemeente is
aangegeven dat de twee oude kunstgrasvelden nog maar beperkte levensduur hebben (2 a 3 jaar). DSC heeft
bij wethouder schriftelijk verzocht budget vast te leggen voor vervanging van deze velden in zomerstop 2019
of 2020.
10. Bestuurssamenstelling
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De voorzitter ligt het stemmen en de stembiljetten toe. Per einde seizoen is Raymond Leerintveld
teruggetreden. Dit jaar zijn Harald Zomers en Geran Vogel herkiesbaar. De stemcommissie zal bestaan uit Bas
Vos, Bart de Leeuw en Bart Vries namens het bestuur. 32 seniorenstemmen, 2 jeugdstemmen en 1 blanco
stembiljet ingeleverd.
Geran Vogel wordt als bestuurslid aangenomen met 62 stemmen voor en 2 tegen.
Harald Zomers wordt als bestuurslid aangenomen met 64 stemmen voor en 0 tegen.
11. Rondvraag
Bas Vos: Bas wil namens de selectie de vraag neerleggen wat we willen met DSC1. Hij heeft het gevoel dat
met meer spelers van buiten Kerkdriel makkelijker de 3de klasse behaald kan worden terwijl we met alleen
Drielse spelers de kans op 4de klasse voetbal hoger is. Arnold Verbeek lichten de visie toe dat het jeugdplan 8
jaar geleden gestart is en binnen een paar jaar spelers uit dit plan naar de selectie zullen komen waarvan
wordt verwacht dat de selectie op een hoger niveau zullen brengen. Hij wordt in de vergadering ondersteund
door Tom de Vaan en Co Hooijmans die verwachten dat met de nieuwe lichting we een stabiele 3de klasser
kunnen worden. Daarnaast wordt er aangegeven dat DSC het betalen van spelers niet ziet zitten en dat is
vaak verwant aan het aantrekken van spelers van buitenaf.
Bas Vos: Betalen is inderdaad uit den boze. Waarom is de aantrekkingskracht van DSC voor spelers buiten
driel zoveel minder geworden. De mentaliteit binnen DSC1 is ook verslechterd. Bas vraagt de vergadering om
ideeën aan te dragen om mentaliteit en clubcultuur te verbeteren. Jan Burg licht toe dat hij verwacht dat er
met de nieuwe lichting een stuk aan kwaliteit wordt gewonnen. Jack Ackermans ondersteund het punt van
Bas Vos en vraagt of we op een goede manier de overgang van de jeugd(plan) naar de selectie en senioren
hebben geborgd. Johan Vissers benadrukt dat aansluiting van de jeugd naar de selectie meer aandacht
verdient. Siebert van Hooft geeft aan dat het bestuur vasthoud aan de huidige lijn e verwacht dat de jeugd
doorstroomt richting de selectie. Tom de Vaan geeft aan dat er met de selectie van de nieuwe hoofdtrainer en
de samenstelling van de staf van de selectie juist is gekeken naar een goede overgang. Daarnaast zijn er de
laatste tijd veel stappen gedaan om deze begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Er volgt een
uitgebreid discussie waarbij vele facetten van de begeleiding en opzet worden toegelicht.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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