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DIOS 

 
UITNODIGING 

voor de leden, ouders van de jeugdleden, trainers en vrijwilligers: 
 

Wij nodigen U (jullie) van harte uit tot het bijwonen van de 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
op: donderdag 29 september 2016 

in: MFC Dalzicht, Frieseweg te Oldemarkt 
Aanvang:   20:00 uur 

AGENDA: 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
 
2. Verslag Algemene Leden Vergadering van 27 augustus 2015 

Verslag Buitengewone Leden Vergadering van 5 november 2015 
De verslagen zijn per e-mail digitaal op te vragen bij: secretariaat@diosvolleybal.nl  

 
3. Financieel verslag 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016 

 
4. Begroting boekjaar 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017  

 
5. Verslag kascommissie (Dennis Damhuis en Johannes van der Veen) 

 
6. Benoeming kascommissie. Aftredend: Dennis Damhuis 

Er wordt een nieuwe vertegenwoordiger gevraagd 
 

7.   Verslag commissies over de periode 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016: 
 Sponsor Activiteiten Commissie (SAC) 
 Jeugd Commissie (JC) 
 Technische Commissie (TC) 
 Scheidsrechters Commissie (SC) 

 
8. Bestuursverkiezingen: 

 Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter Kees Verbeek (voor een jaar) 
Zie toelichting op blad 2. 
 

 Verkiesbaar als medepenningmeester: Diana Ferwerda 
 

 Tegenkandidaten voor het verkiesbare lid (Diana Ferwerda) en het 
herkiesbare lid (Kees Verbeek) kunnen zich tot een half uur voor aanvang van 
de vergadering melden bij het bestuur. 
 

        9. Brainstormronde 50-jarig jubileum DIOS op 1 september 2017.  
 
10. Trouwe leden 
 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 

 
WIJ REKENEN OP UW (JULLIE) KOMST !!!!!! 

              Namens het Bestuur, Kees Verbeek, voorzitter. 
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Toelichting agendapunt 8: Bestuursverkiezingen 
 
Hoewel onze voorzitter, Kees Verbeek, vorig jaar heeft aangekondigd, dat hij dit jaar 
na negen en een half jaar voorzitterschap wilde aftreden, heeft hij zijn beslissing 
herzien en stelt hij zich alsnog herkiesbaar om nog een jaar voorzitter te zijn van DIOS. 
 
De reden van zijn herziene besluit ligt in het feit, dat er een belangrijk jaar voor DIOS 
aan komt met de viering van het 50-jarig jubileum op 1 september 2017. 
 
Aangezien de bezetting van het bestuur nog steeds aan de magere kant is én om 
de overige bestuursleden niet te veel extra te belasten met allerlei extra taken 
rondom de viering van het jubileum heeft Kees besloten om zich nog voor één jaar 
beschikbaar te stellen als voorzitter en als lid van de jubileumcommissie om het 50-
jarig bestaan van DIOS voor te bereiden. 
 
Na de viering van het 50-jarig bestaan van DIOS op 1 september 2017 zal Kees na 
tien en een half jaar op de Algemene Leden Vergadering in september 2017 
definitief terugtreden als voorzitter en lid van het bestuur van DIOS.  
 
Het bestuur beveelt zijn herverkiezing op de Algemene Leden Vergadering van 
donderdag 29 september a.s. van harte aan bij de leden en de ouders van de 
jeugdleden van DIOS. 
 
Het bestuur van DIOS. 
 


