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 Verslag ALV vergadering 06 november 2014 
 

 
Aanwezig: 19 personen en 5 bestuursleden. 
Afwezig met kennisgeving: Miquel, Anja(moeder van Eline), Liesbeth, Peter(vader van Linde), 
Leon, Rina, Nadia, Willy 
 
1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen. 
 
2. Verslag ALV 21 november 2013 

 
De notulen van de vorige ALV worden voorgelezen, vastgesteld en goedgekeurd door de 
aanwezige leden. 
 
3. Jaarverslag 2013-2014 

 
Ivm Miquel Verbeek zijn afwezigheid op deze avond heeft Kees het in elkaar gezette verslag 
van Miquel voorgelezen aan de aanwezige leden.  

 
4. Financieel Verslag 2013-2014 

 
Het financiële verslag is door Hessel uitgelegd aan de leden.  
– De Grote Clubactie heeft het goed gedaan, 50 loten meer verkocht dan vorig jaar. Wij zitten 
nu op ongeveer €1300,-. 
– Stop clubblad, geen inkomsten meer van de adverteerders. Wij willen het zo organiseren, dat 
de adverteerders, die in het clubblad stonden nu over willen gaan om met hun logo of met 
hun link op de site willen staan. 
Om zo toch inkomsten binnen te krijgen van adverteerders. 
– De Acties zijn tegengevallen afgelopen jaar, omdat er minder acties waren en ook het 
parkeren tijdens Hemelvaart bracht minder op, ivm het slechte veld, helft minder opgehaald. 
Jammer. 
– Sponsoren: sommige hebben zich teruggetrokken of er zijn tussentijds andere afspraken 
gemaakt. 
- De NeVoBo en Dalzicht worden in termijnen afbetaald. Dat is goed afgesproken met beide 

partijen. 
– Terugloop van leden: we hebben een begroting gemaakt op basis van het aantal leden wat 
we op dat moment hadden, maar dan valt het tegen wanneer er een terugloop is. Gelukkig 
komen er bij de jeugd weer veel leden bij. 
 
Vraag: Hoeveel leden heeft DIOS: 
42 senioren en 52 jeugdleden.  
 
Vraag: Wanneer mag het lidmaatschap opzeggen? 
1 maand opzegtermijn 
 
Vraag; Betaalt de jeugd ook een spelerspas? 
Nee de jeugd betaalt geen spelerspas, die wordt betaald door de senioren.  
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Kees vraagt: Wie ziet er als optie om de jeugd de spelerspas te laten betalen? 
Allen zeggen toe, misschien is de drempel dan wel hoger om niet zomaar halverwege het 
seizoen te stoppen met volleybal. Het is nu soms te makkelijk, dat de jeugd/volwassenen 
stoppen.  
 
Optie: Jeugd, die zomaar tijdens het seizoen stopt, dan toch hun spelerspas door te laten 
betalen? Omdat die kosten er sowieso zijn. 
Vraag: Heeft DIOS ook wel eens boetes? En gaat het dan om grote bedragen? 
Soms wat kleine bedragen voor het niet juist invullen van het formulier worden betaald door de 
vereniging. Wanneer er  grote boetes komen, dan moet dat betaald worden door het team 
waar het over gaat.  
 
5. Verslag kascommissie 

 
Johan Snijder en Piet Kemper hebben de kascontrole uitgevoerd en ze hebben de kas 
goedgekeurd over het seizoen 2013/2014.  
Ze geven als advies mee, dat het innen van de contributie nog wel wat strakker zou kunnen of 
er beter achteraan gaan, omdat je zo inkomsten mist. Ze zijn er ook achter gekomen dat het 
beter is om een contributieverhoging door te voeren. 
Ook zou het een 'verplichting' moeten worden om iedereen middels automatische incasso te 
laten betalen.  
De kascommissie geeft nog het advies om wel hard te blijven werken aan het binnenhalen van 
extra geld (door middel van acties en sponsoring). 
 
Piet en Johan bedankt! 
 
6. Benoeming kascommissie 

 
Johan Snijder is aftredend lid in de kascommissie. Dennis Damhuis biedt zich aan om de rol van 
Johan volgend jaar over te nemen. De kascommissie bestaat in 2015 dus uit Piet Kemper en 
Dennis Damhuis. 
 
7. Contributie verhoging 
 
Wij hebben het afgelopen jaar gezien dat er minder contributie is binnengekomen dan dat wij 
op de begroting hadden opgenomen. Dat komt door een aantal leden, die gestopt zijn aan 
het eind van het seizoen of aan het begin van het nieuwe seizoen, wat erg jammer is. Ook qua 
activiteiten en sponsoring is er minder geld binnengekomen dan wij hebben begroot. Een 
tekort van ongeveer €800 euro. In het begin van het seizoen komen de grote rekeningen 
binnen van de zaalhuur en de NeVoBo.  
Het zou  zo mooi zijn, dat wij als vereniging een buffer zouden hebben aan het begin van het 
seizoen, dan loopt de rest van het jaar ook beter.  
Vandaar het voorstel tot de verhoging van de contributie: 
       Oud:  Nieuw: 
Dames 1/heren 1     19,50  22,50 
Dames 2/Heren 2/Dames 3/Heren 3  17,10  20,00  
Jeugd A,B,C ++     12,00  14,00 
Jeugd D en lager     10,20  12,00 
Basislid      8,00  10,00 
Spelerskaart(18 jaar en ouder)   45,00  47,50 
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Dit voorstel zouden wij graag per 1 augustus 2014 in willen laten gaan om ook al de eerste 
maanden mee te kunnen pakken van de extra contributie.  
 
Janneke geeft aan, wanneer wij de club gezond willen houden, dat het beter is om het per 
augustus 2014 in te laten gaan. Scheelt nu al € 800-1000 euro.  
 
Voorstel is aangenomen door de aanwezige leden.  
 

     8. Begroting 
 

De begroting van 2014-2015 is doorgesproken en wordt goed gekeurd. De genoemde 
begroting geeft een reëel beeld van de te verwachten kosten en opbrengsten. Er waren een 
aantal op of aanmerkingen. 

 
9. Verslag van de verschillende commissies 
 
Verslag Sponsor Activiteiten Commissie 
De Sponsor- en de Activiteitencommissie hebben zich dit jaar samengevoegd in de SAC. Ze zijn 
nog wel wat zoekende hoe ze het gaan vormgeven. Activiteiten organiseren is leuk om te 
doen, het sponsorgebeuren daar en tegen wat minder.  
In oktober is de Wc-papier actie gehouden om meer geld voor de club op te halen. Maar er 
was helaas een slechte opkomst, waardoor delen van het dorp niet zijn gelopen. Dat is erg 
jammer. Had meer ingezeten. Hierdoor hebben wij quitte gespeeld.  
AFNAME IS NOG STEEDS MOGELIJK, bij Johan en Miquel 
 
Optie: evt bij de trainingen langs gaan om nog te verkopen. 
Vraag: Waarom Jumbo? 
Binnen de club en voor het dorp was het beter geweest om voor de COOP te kiezen. Volgens 
Johan had de COOP er geen belangstelling voor.  
 
Er wordt aangegeven dat het moeilijk is om sponsoren te vinden.  
In de zaal worden allerlei namen genoemd, die waarschijnlijk wel wat willen doen. Ga daar 
achteraan! 
 
Vraag: is het niet verstandig om de commissie uit te breiden, 5 personen is misschien wat weinig 
voor beide onderdelen, die nu binnen die commissie vallen.  
 
Verdere acties komend jaar: 
– Oliebollentoernooi met loterij(december) 
– Koekactie(april) 
– Parkeren(Hemelvaart) 
– Eindtoernooi DIOS met loterij(April/mei) 
 
Verder zijn ze bezig met een 'Vrienden van..... of de'Club van....' bord te maken, daar kunnen 
de leden/bedrijven/buitenstaanders voor een bepaald bedrag hun naam op laten zetten.  
Ook is de commissie bezig om te bekijken of het haalbaar is om alle senioren in één en het  
dezelfde tenue te krijgen. De dames en heren allebei in hun eigen uitvoering, maar wel 
hetzelfde merk, zelfde kleur en opzet. 
Later is het ook de bedoeling om de jeugd erbij te betrekken.  
Hier komen ze als commissie nog op terug. Dan zou het evt voor volgend seizoen worden. 
Hangt ook van de sponsoren af.  
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Verslag Jeugd Commissie 
Wij hebben 52 jeugdleden verdeeld over 7 spelende teams. Alle groepen zijn ook voorzien van 
1 of 2 trainers. Daar zijn wij heel blij mee, want het is niet altijd makkelijk om voor iedereen een 
geschikte trainer te vinden. Sommige trainsters hebben begeleiding erbij, omdat de groep te 
groot is, zodat de jeugd met wat extra begeleiders meer aandacht kan krijgen. Vooral de 
nieuwe talentjes, die moeten vaak nog veel leren. Daar zijn wij heel blij mee. Bij de jongste 
jeugd blijven de talentjes binnenkomen.  
Meisjes A hebben een wat moeilijke start gehad van het seizoen. In het team liep niet alles 
feilloos, maar na een aantal gesprekken gaat het nu weer goed en heeft iedereen er weer zin 
in! 
Meisjes van niveau D trainen soms mee met meisjes B. Meisjes B traint om toerbeurt met meisjes 
A mee en sommige van meisjes A trainen met dames 1 mee, om wat meer trainingservaring te 
krijgen en makkelijk door te stromen naar een ander team. Erg leuk dat dit is opgezet.  
 
Komende activiteiten: 
– December/januari een trainers/coaches overleg om te evalueren hoe het het afgelopen 
halve seizoen is gegaan en of er nog aanpassingen gedaan moeten worden voor de 2e helft 
van de competitie. 
– Eind maart/begin februari willen wij een Vossenjacht organiseren in het dorp, voor de jeugd 
en ook voor de senioren. Uitnodiging volgt. Ouders vragen voor Vossen. 
– In april komt er nog een koekactie. Wij willen wel helpen om een keer op een 
woensdagmiddag of zaterdag overdag met de jeugd routes te lopen in het dorp. Jeugd 
verkoopt goed en dan ondersteunen zij de club ook. 
– Mei/juni willen wij weer een volleybalkamp organiseren, het is en blijft leuk! 
 
Bastiaan heeft aangegeven om aan het eind van het seizoen te stoppen met de 
jeugdcommissie. We zullen zien of dat doorgaat. Kamp blijft hij wel doen.  
 
Verslag Technische Commissie 
 
Hessel is halverwege vorig jaar gestopt met de TC en Dennis Damhuis heeft zijn plek 
ingenomen, welkom Dennis. Er waren voor de zomerstop 3 heren en 3 dames teams bij DIOS. 
Helaas hebben er in de vakantie nog wat afmeldingen plaatsgevonden, waardoor 6 senioren 
teams niet meer mogelijk was.  
De TC heeft weer veel moeten vergaderen om de nieuwe teams bij in te delen.  
Uiteindelijk is DIOS nu met 2 dames teams, 3 heren teams, waarvan 1 gemixt is, dit seizoen van 
start gegaan.  
Erik-Jan is gestopt met training geven aan heren 2. Dit is ook pas laat doorgegeven, waardoor 
we ineens nog weer op zoek moesten gaan voor een nieuwe trainer. 
Jammer dat het allemaal zo is verlopen, want we hadden de teamindeling mooi op tijd af en 
ook de NeVoBo was al op de hoogte van het aantal teams. Nu moest er een team terug 
getrokken worden.  
Dames 2 zit op dit moment ook krap in de speelsters, door een aantal blessures en een 
zwangerschap. Hierdoor lenen ze veel van de jeugd, heel fijn dat zij mee willen spelen.  
Jan Betten neemt tijdelijk de trainingen van Klaas over, i.v.m. de operatie die Klaas heeft 
ondergaan, n.a.v. de nasleep van het motorongeval wat hij voor de zomer heeft gehad.  
Fijn dat dat is opgepakt door Jan. Zo kan heren 1 ook weer verder. Coaching wordt gedaan 
door Kees Verbeek  
 
Op dit moment zijn alle teams voorzien van een trainer, waar wij als Technische Commissie erg    
blij mee zijn. 
H1: Klaas Veenma     D1: Brent Knol 
H2: Edwin Kok en Hessel Homme Riemersma  D2: Bastiaan van de Haar 
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D3/H3: Bastiaan van de Haar 
 
Een teamindeling maken is en blijft moeilijk om te maken, zeker om het iedereen naar de zin te 
maken. 
De vraag aan de leden is om daar ook wat meer rekening mee te houden. Het is een zware 
klus!! 
 
Verslag Scheidsrechters Commissie 
 
Leon heeft aangegeven te gaan stoppen in de commissie. Harmien van Veen heeft zich 
toegevoegd aan de groep. Janneke en Harmien zullen samen de commissie runnen.  
Ze vragen of er nog leden zijn die zich op willen geven voor een fluitcursus en zich bij de 
fluitgroep willen toevoegen. 
Larissa, heeft aangegeven te willen gaan fluiten.  
 
Vraag: Moet je lid zijn om te mogen fluiten? 
Ja, je moet wel lid zijn. 
 
7. Bestuursverkiezingen. 

 
Er zijn 2 bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Dit zijn Mariet Scholte(penningmeester) en 
Johannes van der Veen(Algemeen bestuurslid).  
Mariet stopt er mee ivm haar gezondheid. Ze kan het niet meer opbrengen.  
Een nieuwe kandidaat voor Mariet heeft zich aangemeld. Haar naam is Rianne Onstwedder-
Freriks. Zij wil de werkzaamheden van Mariet overnemen en samenwerken met Hessel Homme.  
Johannes heeft zich al heel veel jaren ingezet voor het bestuur en vindt het tijd voor een 
nieuwe kandidaat.  
Kees heeft in de oude notulen en bij de KvK bewijzen gevonden, dat Johannes al 14 jaar in het 
bestuur zit.  
Hij is benoemd als ERELID!! Gefeliciteerd Johannes.   
 
8. Trouwe leden 

 
Dit jaar zijn Bertha van der Veen, Mariëlle Verbeek, Harmien van Veen en Alexander 
Mosterman 10 jaar lid. 15 jaar lid: Albert Berger. Berend Dekker en Deborah van der Valk zijn 
ondertussen 20 jaar lid van de club. Mieke Schokker is dit jaar 30 jaar lid van DIOS en wordt door 
de voorzitter met een bloemetje in het zonnetje gezet. 

 
9. Rondvraag 

 
Adriaan van de Haar: Het clubblad is nu weg. Zorg dragen dat de website en Facebook meer 
en beter wordt onderhouden. Mensen kijken veel op Facebook naar de stukjes die er op zijn 
gekomen.  
Dus de vraag van Adriaan is dan ook: laat iedereen stukjes schrijven, die wij op de site of 
Facebook kunnen zetten. Maar ook wanneer er  leuke foto’s zijn: laat ze maar komen. Alle 
commissies kunnen ook hun stukje schrijven en laten plaatsen.  
 
Wij zullen het bij de leden onder de aandacht brengen, dat alle stukjes die iemand wil of gaat 
schrijven naar Adriaan gemaild kan worden. Foto's zijn ook welkom. Website actiever laten 
worden.   
 
Saskia Meijering: Ze had dezelfde vraag als Adriaan. 
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Ze heeft antwoord op haar vraag.  
 
Brent Knol: Wanneer komt er nieuwe kleding? 
 
Hopelijk volgend seizoen. Het hangt af van de sponsor. De Spocor Activiteiten Commissie is 
druk bezig voor dames 1. Gesprek met Dalzicht.  
 
Bestie Weda: Wij wisten niet meer wanneer Johannes is begonnen in het bestuur? Hoe kan dat? 
Ze was bang dat het nog bij haar lag.  
 
Omdat de notulen van 2000/2001/2002 niet bij Kees liggen. Johan Rebergen denkt dat het   
nog bij hem thuis ligt. Hij zal nog even thuis kijken. Evt bij Betsie een kopie vragen van het 
clubblad, wanneer Johannes erin is gekomen. Zij heeft alle clubbladen nog in huis van begin 
tot het eind.  

 
      Komen Rianne (MFC Dalzicht) en DIOS niet met elkaar in het vaarwater? 

Hessel heeft het er met Rianne uitgebreid over gehad. Het bestuur ziet geen bezwaar, zolang 
er maar goede afspraken worden gemaakt. Dat betekent veel samen overleg en ook samen 
de controle op de financiën.  
 
Hessel Homme Riemersma: Belangrijk om de website actiever te krijgen.  
Hessel is bezig geweest om de website op te frissen en te vernieuwen. Tonco deed eerst de 
website, nu komt alles op Hessel af. Hij zou graag willen, dat iemand anders dit van hem over 
zou willen nemen.  
Optie: Vincent Damhuis? Hij zal gevraagd worden.  
 
12 Sluiting. 
 
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden en hun inbreng in de 
vergadering de ALV om 22.37 uur. 
 
  


