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Uitnodiging ALV 
 

Kerkdriel, 19 november 2018  

 

Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 3 december 2018, 
aanvang 20.30 uur in ons clubhuis. Dit jaar is een gedeelte van de 
ledenvergadering ingericht om verder in te gaan op de ontwikkelingen met 
betrekking tot de accommodatie, zoals is verzocht op de vorige ALV. Wij hopen dan 
ook dat de leden allemaal aanwezig zijn om ideeën en visie te delen. Wij vinden 
het zeer jammer te moeten melden dat Harald Zomers zijn bestuursfunctie zal 
neerleggen. Het bestuur zou graag Davy Versteeg voordragen als nieuw bestuurslid. 

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. 8 januari 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 

Er zullen voorlopige tekeningen worden getoond en de informatie worden 
gedeeld over de eerste gesprekken met de gemeente en woningstichting. 
Daarnaast zullen we verder ingaan op de financiering. 

9. Bestuurssamenstelling 
Aftredend en niet herkiesbaar: Harald Zomers 
Aftredend en herkiesbaar: Siebert van Hooft en Arnold Verbeek 
Kiesbaar: 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 
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NOTULEN ALV. vv DSC MAANDAG 3 DECEMBER 2018 
 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze ALV en opent de vergadering om 20.33. 
 
Aanwezig: 
Arnold Verbeek (voorzitter) Martijn van Wessel 

(penningmeester) 
Bart Vries (bestuur) 

Harald Zomers (bestuur) Wim Steenbekkers (bestuur) Siebert van Hooft (bestuur) 
Tom de Vaan (interim) Hans Verhoeven (interim) Arno Verhoeven 
Kevin Konings Patrick Theuwis Jan Burg 
Thijs Ackermans Cees Vogel Natasja Schippers 
Bart de Leeuw Gerard Lentjes Bjorn Maassen 
Richard van As Jack Ackermans Henk de Weerd 
Ad van Alebeek Davy Versteeg Johan Teulings 
Bas Vos Johan Vissers Martin Hooijmans 
Robert Maas Martijn van Herwaarden Roland Timmermans 
 
Afgemeld: 
Geran Vogel (bestuur/ziek) Arjan Baggerman Henri Pardoel 
Jos Essing   
 
2. Mededelingen en binnengekomen stukken door voorzitter 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Vaststellen van de notulen d.d. 8 januari 2018 
 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag van het bestuur 
 
Het bestuur en alle commissies worden via een PowerPoint presentatie doorgelopen. Er werden een aantal 
vragen gesteld vanuit door de leden. 
 
Jeugdzaken 
Hans Verhoeven geeft aan dat jeugdteams welke de wedstrijden voor de winterstop niet kunnen afmaken 
deze in overleg met de tegenstander naar begin volgende jaar kunnen zetten. Als dit wenselijk is dan kan het 
team dit bij Hans Verhoeven of Cees Vogel aangeven. 
 
Natasja Schippers vraagt meer aandacht voor de oproep voor het verplichte spelregelbewijs richting de leden. 
Wim geeft aan dat de leden per e-mail vanuit de KNVB hier een oproep voor krijgen. Tevens zijn de trainers 
op de hoogte. Natasja geeft aan dat enkele leden het afgelopen jaar hebben aangegeven dat ze hier niet van 
op de hoogte zijn gebracht. Wim Steenbekkers geeft aan dit nogmaals extra bij de trainers onder de aandacht 
te brengen. 
 
Accommodatie 
Johan Vissers vraagt wat de status is rondom de nieuwe BTW op OZB constructies rondom sportclubs. Arnold 
Verbeek geeft aan dat dit met ons administratiekantoor besproken is en verder bekeken zal worden. De 
regeling gaat in op 1-1-2019. 
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Activiteiten 
Arno Verhoeven geeft aan dat hij heeft begrepen dat de AVRI minder wagens beschikbaar heeft voor het 
ophalen van oud papier. Het ophalen worden op zaterdag over 2 dagdelen verspreid en hierdoor heeft hij 2x 4 
vrijwilligers nodig. Bart de Leeuw geeft aan dat de politiek heeft gehoord dat dit mogelijk naar vrijdag wordt 
verplaatst en dat de politiek zich hier verder over buigt. De voorzitter geeft aan dat het oud papier ophalen 
jaarlijks ruim 3.000 euro opbrengt en dat het voor DSC belangrijke inkomsten zijn. 
 
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. De kantine inkomsten waren teruggelopen door 
toenemende inkoopkosten. Dit is opgevangen door in het huidige seizoen de prijzen in de kantine te 
verhogen. De contributie opbrengsten zijn ook teruggelopen. Daarnaast lopen de sponsorinkomsten terug. Dit 
is zeker een punt van aandacht voor het bestuur. 
 
De exploitatie van de vereniging is sluitend en er kan aan de belangrijkste (onderhouds)verplichtingen voldaan 
worden. Wel is er weinig ruimte voor grote investeringen, met de huidige exploitatie bouwen we niet genoeg 
reserves op om de op termijn noodzakelijke grote investeringen te doen (denk hierbij aan de gebouwen). We 
zullen dan afhankelijk zijn van de medewerking van meerdere partijen. 
 
Arno Verhoeven vraag wat er met de post terug te vorderen BTW is gebeurd. Martijn van Wessel geeft aan 
dat een gedeelte is ontvangen. Ca € 4.000,- is afgekeurd en de rest staat nog open en wordt waarschijnlijk 
teruggevorderd. 
 
Er zijn geen verdere opmerkingen vanuit de vergadering. 
  
7. Verslag kascommissie 
  
Jan Burg spreekt namens de kascommissie de vergadering toe en adviseert de vergadering decharge te 
verlenen aan het bestuur. Gerard Lentjes vult dit aan met de opmerking dat de kascommissie het bestuur 
heeft geadviseerd om naar de inkomsten te kijken. Zowel de contributiegelden, kantine inkomsten als de 
sponsoring lopen terug. De kascommissie geeft aan dat met name sponsoring de aandacht zou verdienen. De 
kascommissie adviseert de vergadering om decharge aan het bestuur te verlenen. 
 
De vergadering neemt dit voorstel over en verleent decharge aan het bestuur. 
  
Gerard Lentjes is aftredend lid van de kascommissie. Pieter Jan Dessing wordt voorgedragen als nieuwe lid 
van de kascommissie. De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van Pieter Jan Dessing. Volgend jaar 
zal de kascommissie gevormd worden door Pieter Jan Dessing (1ste keer) en Jan Burg (2de keer). Johan Vissers 
blijft reserve lid van de kascommissie. 
 
Voor de volledige verklaring van de kascommissie, zie de bijlage. 
  
8. Vaststelling van de begroting 
  
De penningmeester neemt de begroting door. De exploitatie is rond de 0-lijn. De contributiegelden lopen 
terug wegens het teruglopend ledenaantal en een aantal leden welke van spelend lid naar ondersteunend lid 
zijn gegaan. De penningmeester adviseert de contributie van alle leden (senior, recreanten, jeugd en 
steunend) met € 10 te verhogen in seizoen 2019-2020. Naar: 
 
Senior 202,- exclusief 20,- wasgeld 
Jeugd 130,- 
Recreanten 150,- 
Steunend lid 62,- 
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Inclusief kosten KNVB. 
 
De begroting en de verhoging van de contributie wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
9. Ontwikkelingen accommodatie 
 
Arnold Verbeek licht de ontwikkeling van de accommodatie toe. 
Mede door het opzeggen van de gebruiksovereenkomst van de grond waarop de kleedkamerunits staan heeft 
DSC samen met de Woningstichting contact gezocht met de gemeente om te onderzoeken 

- Wat de gemeente voor plannen heeft met de accommodatie van vv DSC 
- Of de gemeente beseft dat over 2 jaar er 2 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd moeten worden en dit 

tot desinvesteringen kan leiden als DSC niet op de huidige accommodatie kan blijven 
- De woningstichting de grond wil verkopen tenzij de gemeente bereid is tot ruilverkaveling waardoor de 

woningstichting 3 energieneutrale woningen kan bouwen 
- Er mogelijk samenwerking kan ontstaan met de Mgr Zwijsenschool, BSO, jeugd- en jongerenwerk en 

tennisvereniging etc 
Johan Vissers vraagt hoe het plan in relatie staat tot eerder gemaakte afspraken met de gemeente. Arnold 
Verbeek geeft aan dat de gemeente vooral eerst duidelijkheid moet geven en dan ook duidelijk zal worden of 
aanspraak kan worden gemaakt op die afspraken (scenario van verplaatsing). 
 
Ad van Alebeek vraagt wat er voor alternatieven zijn indien er geen akkoord komt met de gemeente en 
voldoende ondersteuning van 3de partijen. Arnold Verbeek geeft aan dat we dan een probleem hebben met de 
units welke op de wei zijn geplaatst. We zullen dan op zoek moeten gaan naar een alternatief daarvoor. 
 
Jan Burg vraagt of de huidige locatie een optie is indien Velddriel en Alem zouden worden samengevoegd met 
Kerkdriel. Arnold Verbeek geeft aan dat we dan een extra kustgrasveld zouden moeten creëren en er dan naar 
verwachting voldoende capaciteit is. 
 
10. Bestuurssamenstelling 
 
Harald Zomers wil op eigen verzoek terugtreden als bestuurslid. Dit jaar zijn Arnold Verbeek en Siebert van 
Hooft herkiesbaar. Daarnaast wordt Davy Versteeg door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. De 
stemcommissie heeft bestaan uit Bas Vos, Ad van Alebeek en Bart Vries namens het bestuur. Bart Vries ligt 
het stemmen en de stembiljetten toe.  
 
Er werden 28 seniorenstemmen en 3 jeugdstemmen ingeleverd. 
 
Arnold Verbeek wordt als bestuurslid aangenomen met 59 stemmen voor en 0 tegen. 
Siebert van Hooft wordt als bestuurslid aangenomen met 59 stemmen voor en 0 tegen. 
Davy Versteeg wordt als bestuurslid aangenomen met 59 stemmen voor en 0 tegen. 
 
11. Rondvraag 
 
Bjorn Maassen: Het technisch jeugdplan loopt tot 2020. Zijn er al plannen voor na 2020? Jan Burg reageert 
dat het jeugdplan gelijk loopt me het totaalplan 2020. Aangezien de randvoorwaarden niet zijn veranderd 
willen we de huidige lijn continueren. Er is verder nog geen nieuw jeugdplan geschreven. Tom de Vaan geeft 
aan dat er vooral gekeken wordt hoe we de mentale ontwikkeling verder kunnen ondersteunen en de spelers 
mentaal slagvaardiger te maken. Jan Brug geeft aan dat de aanpassingen in veld en teamgrootte bij de jeugd 
wel degelijk in de aandacht staat. Tom de Vaan geeft aan dat de aanpassingen in veld en teamgrootte bij de 
jeugd ook nog door de KNVB moet worden geëvalueerd. Daarna kun je dit pas meenemen in je lange termijn 
plannen.  
 
Ad van Alebeek: We hebben al jaren interim bestuursleden, moet dat niet veranderd worden? Arnold Verbeek 
geeft aan dat er weinig aanwas is voor het bestuur. Het bestuur ziet dit ook graag anders. Jan Burg geeft aan 
dat dit binnen de jeugd en HJO’s ook onder de aandacht is. Tom de Vaan geeft aan dat hij zich als interim 
heeft aangeboden vanuit technische zaken omdat er verder ook geen bestuursleden waren om deze functie in 
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te vullen en dat die interim functie ook beschikbaar is mocht iemand zich opwerpen. Arnold Verbeek geeft aan 
dat de functies van interim leden wel wat zijn uitgekleed en een aantal taken bij andere bestuursleden is 
belegd. Zowel op de posten secretariaat als technische zaken werken we al jaren met interim bestuursleden. 
Daarnaast roept hij de leden op om mee te denken over oplossingen en zich op te werpen voor 
bestuursfunctie. 
 
12. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:25. 


