Notulen van de jaarvergadering van de v.v. Dalen welke werd gehouden op maandag 17 september 2018
in Restaurant Zalencentrum “Cornelis” te Dalen.
Aanvang: 20:00 uur.
Aanwezig:

1)

H.J. Hazelaar (voorz.), R. Roosken, E(dwin) Knol, M. Fledderus, H. Ruinemans, H. Elling,
K. Snijder, R. Ruinemans, E(p) Knol, G. Balstra, E. Balstra, O. Garming, F.J. Zomers,
T. Mulder, Y. Stapel, R. Zwiers, F. Molder, E. Maassen v/d Brink, T. Knol, R. Arends,
T. Venhorst, N. Schuiling, G. Meppelink, E. Stapel, S. Balstra, R. Borgman, H. Boer,
G. Veenstra, A. Ruinemans, E. Voors, M. Koelink, A. Meppelink, G.J. Ruinemans, L. Snippe,
G. Belga, S. Reinders, J. Smits, H. Hoiting, D. Gnodde en D. Lennips (notulist).
Bericht van verhindering ontvangen van: O. Slagter, A. Hoorn, L. Meppelink,
J. Meppelink, R. Brand, A. Esschendal, G. Nikkels en H. Assen.
(Totaal 40 personen aanwezig)

Opening door de voorzitter dhr. H.J. Hazelaar
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze jaarvergadering en richt een
speciaal woord van welkom tot de aanwezige leden van verdienste.
Voorzitter memoreert het overlijden van Jans Koert, Jan Esschendal en Margreet EsschendalJager. Voorzitter verzoekt de vergadering staande hen te gedenken die ons de afgelopen periode
zijn ontvallen.
Voor wat het seizoen 2017-2018 heeft gebracht verwijst voorzitter naar de jaarverslagen van de
secretaris en jeugdsecretaris. Voorzitter haalt de alinea uit het jaarverslag aan inzake de AVG en
voegt daaraan toe dat de vereniging er alles aan doet om ieders privacy te waarborgen en
zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.
Voorzitter constateert dat weer veel dingen in beweging zijn gezet. In de kantine kan met PIN
worden betaald, op technisch gebied is veel tijd en aandacht geschonken aan de nieuwe
spelvormen in het jeugdvoetbal, Rolf Ruinemans is aangetreden als ledenadministrateur, de
website is in eigen beheer genomen en sinds kort kunnen via de eigen webshop artikelen online
worden gekocht. De maatschappelijke rol van de vereniging wordt steeds groter, en een mooie
ontwikkeling daarin is het initiatief van Feddie Zomers inzake “slow-voetbal”. In het voorjaar
heeft de aannemer die het Albert Ruinemans-veld heeft aangelegd de helft van het veld stroever
gemaakt. Als nu blijkt dat die helft bij regen stroever blijft wordt de andere helft ook behandeld.
Voorzitter noemt ook de gesprekken tussen gebruikers Grootveld en de gemeente inzake
exploitatie en in beheer nemen sporthal en de intentieverklaring die daartoe werd getekend.
Voorzitter constateert dat de vereniging financieel gezond is met ruimte om te investeren. De
belangrijkste prioriteit is nu de bouw van een werktuigenloods aan achterzijde sporthal. De
planologische procedure loopt. Een andere prioriteit is bijvoorbeeld verlichting hoofdveld. Bij de
behandeling van de begroting in november zal duidelijk worden of de gemeente na jaren van
bezuinigen ook weer meer gaat investeren in sport. Bestuur volgt de ontwikkeling nauwlettend
en zal tijdig met de gemeente in gesprek gaan.
Voorzitter noemt het samenwerkingsinitiatief van de Grootveldverenigingen, BWB-school en
Sportservice Hardenberg inzake een naschools sportaanbod met het doel om kinderen te
enthousiasmeren voor sport.
Voorzitter spreekt zijn dank uit aan de groenploeg die intensief heeft gewerkt om de sportvelden
ondanks het droge weer in conditie te houden. In de strijd tegen engerlingen werd de
professionele hulp ingeroepen van een extern bedrijf dat op alle velden aaltjes injecteerde en
velden 3 en 4 opnieuw inzaaide.`
Voorzitter memoreert de vijf keren waarin de 1e selectie in “Onze Club” van RTV Drenthe te zien
is geweest. Geweldig dat op die manier iets terug wordt gedaan voor de sponsoren, die voor de
vereniging van groot belang zijn. Voorzitter spreekt zijn dank uit aan alle sponsoren.
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Voorzitter constateert dat het voortbestaan van een vereniging valt of staat met de inzet van
vrijwilligers. Helaas zijn nog niet alle vacatures ingevuld. Gelukkig zet Feddie Zomers zijn taken
als scheidsrechtercoördinator nog even voort totdat een geschikte opvolger is gevonden.
Voorzitter dankt een ieder die zich inzet voor de vereniging en verklaart daarmee de vergadering
voor geopend.
2)

Notulen jaarvergadering van 9 oktober 2017 ( uitreiking ter vergadering en plaatsing op website )
Onder dankzegging aan de samensteller worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.

3)

Mededelingen en ingekomen stukken
Met kennisgeving afwezig zijn O. Slagter, A. Hoorn, L. Meppelink, J. Meppelink, R. Brand,
A. Esschendal, G. Nikkels en H. Assen.

4)

Financieel verslag van het seizoen 2017/2018 en de begroting voor het seizoen 2018/2019
(beknopt verslag en de begroting liggen tijdens de vergadering voor een ieder ter inzage)
Penningmeester R. Roosken neemt het woord.
Om te beginnen de balans per 30 juni 2018. De vaste activa telt twee posten: de afschrijving
bestuurskamer en de aanschaf van drie machines voor weinig. Bij de vlottende activa valt op dat
de contributies iets hoger waren. Dit heeft te maken met donateurscontributie die iets later
werd geïncasseerd en gelden uit de Doe-Mee-Pas die iets later werden gedeclareerd. Het hogere
bedrag bij SKG (Stichting Kantinebeheer Grootveld) betekent dat SKG iets meer geld in kas heeft
gehouden. Dit bedrag zit in de waarde van de inventaris en het feit dat de kantine volgens de
verdeelsleutel voor 78% in handen is van de voetbalvereniging (en 22% volleybalvereniging). Het
bedrag bij “overige” komt uit de nacompetitie, met de systematiek van één wedstrijd per ronde
(i.p.v. uit en thuis) waarbij de entree- en reiskosten worden gedeeld. Bij liquide middelen blijkt
dat het bedrag op de lopende rekening is gestegen. De nog te betalen belastingen betreffen de
loonheffing voor twee werknemers. Aan de KNVB worden maandelijks voorschotten betaald en
in juli volgt een eindafrekening, welke ditmaal enkele tientjes bedraagt. Geld op de rekening
helpt ons om de dingen te kunnen doen die we willen doen.
Dan de inkomsten/uitgaven seizoen 2017/2018. Aan de inkomstenkant blijkt dat de contributies
volgens begroting zijn gerealiseerd. Onder sponsorbijdrage vallen ook sponsoren die Dalen 6
(Wachtum) zelf werft om inkomsten te genereren, en sponsoren met een eenmalige bijdrage in
de kantine. Aan Toto en Lotto doen nog diverse mensen mee, hoewel het bedrag uit loterijen
wel terugloopt en lager uitvalt dan begroot. Diverse baten betreffen o.a. de opbrengst uit de
Rabo Clubkas Campagne. Bij de kantine-inkomsten zit een eenmalige uitkering van €5000,- die
we hebben ontvangen vanwege de verbouwing. Zonder die uitkering zouden we qua marge zijn
ingeteerd. Hoewel de omzet in de kantine bijna 10% hoger lag in het voorgaande jaar, valt de
marge kleiner uit doordat AB InBev de prijzen drie keer verhoogde. Vergoeding accommodatie
bestaat uit een vergoeding velden van €24000,- en een vergoeding gebouwen van €2000,-. De
personeelskosten zijn iets lager dan begroot doordat de vrijwilligersvergoeding heeft
plaatsgemaakt voor kosten trainingen/cursussen. In eigen beheer nemen van de website heeft
iets gekost. Het scherm in de kantine komt vanuit DvhN. Het grootste deel van de kantine vind je
niet terug in het overzicht doordat de kantine SKG is, maar verbouwing kantine en overkapping
e.d. zijn wel opgenomen in het overzicht. Onder wedstrijdkosten vallen de KNVB-kosten maar
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ook materiaal en kleding alsmede de investering in nacompetitie. De bestuurskosten zijn iets
hoger dan in het voorgaande seizoen, wat vooral te maken heeft met opening van de kantine.
In de begroting voor seizoen 2018/2019 wordt rekening gehouden met de bouw van een
werktuigenloods. De accommodatiekosten worden hoger begroot; daarin wordt ook rekening
gehouden met bestrijding engerlingen. We verwachten een winst van €11000,-.
H. Ruinemans vraagt waardoor het verschil tussen vergoeding accommodatie (€26000,-) en de
uitgaven accommodatie (€57000,-) ontstaat. Ruinemans vraagt de uitgaven iets meer te
specificeren. R. Roosken antwoord dat de kosten van huisvesting – gas, water en elektra –
€18000,- tot €20000,- bedragen. Verduurzaming zou prettig zijn. Huur – met name huur sporthal
t.b.v. de jeugd in de winter – bedraagt ca. €4000,-.
5)

Verslag van de kascommissie
P. Hilvering, H. Elling en H. Ruinemans hebben de boeken gecontroleerd.
Bij monde van H. Elling doet de commissie verslag. Zij hebben een nette en correcte
boekhouding aangetroffen en verzoeken de vergadering de penningmeester decharge te
verlenen hetgeen met applaus uit de vergadering wordt ondersteund.

6)

Benoeming kascommissie
P. Hilvering heeft drie jaar in de commissie gezeten en zal de commissie verlaten. K. Snijder gaat
deze taak overnemen. De commissie zal dan bestaan uit de heren Elling, Ruinemans en Snijder.

7)

Contributie
Penningmeester R. Roosken licht het bestuursvoorstel toe om de contributie niet aan te passen.
Contributieverlaging werd overwogen, maar nu verlagen terwijl we ook willen investeren zou
betekenen dat de contributie over een paar jaar wellicht weer omhoog moet.
Ledenadministrateur R. Ruinemans deelt mee dat de vrijwilligersvergoeding voor spelende leden
wordt afgeschaft. Dit past in de visie dat van ieder lid een bijdrage als vrijwilliger wordt gevraagd.
De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur om de contributie niet aan te passen
conform de consumentenprijsindex (deze bedraagt +1.4%) en om de vrijwilligersvergoeding voor
spelende leden af te schaffen.
De volgende contributiebedragen blijven van kracht:

Senioren veldvoetbal
Senioren zaalvoetbal
Senioren veld en zaal
A-, B- en C-junioren, veldvoetbal
D-, E- en F-pupillen, veldvoetbal
Junioren zaalvoetbal
Junioren veld en zaal
Niet spelend lid
Bijzonder lid i.v.m. 35+/45+/VR18+

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Maand
17,00
17,00
22,55
12,15
9,80
12,15
16,40
7,25

Jaar
204,00
204,00
270,60
145,80
117,60
145,80
196,80
87,00
40,00
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8)

Jaarverslag secretaris ( uitreiking ter vergadering en plaatsing op website )
Onder dankzegging aan de samensteller, secretaris D. Lennips, wordt het verslag ongewijzigd
vastgesteld.

9)

Jaarverslag jeugdsecretaris ( uitreiking ter vergadering en plaatsing op website )
Onder dankzegging aan de samensteller, jeugdsecretaris L. Snippe, wordt het verslag ongewijzigd
vastgesteld.

10) Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is de heer H. Assen.
Omdat H. Assen met kennisgeving afwezig is houdt voorzitter zijn verhaal kort. Hij deelt mee dat
hij die middag een bos bloemen bij de familie Assen thuis heeft bezorgd. Voorzitter bedankt
Assen voor zijn bijdrage binnen het bestuur.
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren M. Fledderus en A. Hoorn. Beide worden onder applaus
herkozen.
Als kandidaat in de functie van H. Assen wordt de heer R. Borgman voorgedragen en onder
applaus benoemd.
11) Verkiezing dagelijks bestuur
Het DB wordt gevormd door de voorzitter (H.J. Hazelaar), de secretaris (D. Lennips) en de
jeugdvoorzitter (A. Hoorn).
11a) Lid van verdienste
De heer O. Garming voetbalde van zijn 10e tot zijn 44e bij v.v. Dalen en maakte in die periode ook
deel uit van de 1e selectie, maakt vanaf 2010 deel uit van de groenploeg en is plusminus 15 jaar
consul geweest namens v.v. Dalen. Garming is dag en nacht en vol passie in touw op de velden.
Met algemene stemmen wordt O. Garming benoemd tot Lid van Verdienste. Uit handen van de
voorzitter ontvangt hij een bosje bloemen.
12) Huldiging beste speler Dalen 1
Als meest waardevolle speler van Dalen 1 over het seizoen 2017/2018 mag N. Schuiling de
bokaal voor “beste speler” in ontvangst nemen uit handen van de voorzitter. N. Schuiling zegt
vereert te zijn met de waardering voor zijn presteren.
Voorzitter deelt mee dat er volgend seizoen iets anders in de plaats zal komen voor de verkiezing
van meest waardevolle speler. Voorstellen daaromtrent van leden zijn welkom.
13) Rondvraag
T. Knol meldt dat zij tijdens schoonmaken van kantine en bestuurskamer heeft geconstateerd dat
de vloerbedekking in de bestuurskamer kapot is. M. Fledderus geeft aan dat dit bekend is en dat
de Forbo een nieuwe vloer in de bestuurskamer sponsort. Het wordt eenzelfde vloer als in het
jeugdhonk; oplevering naar verwachting voor de kerstdagen.
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A. Ruinemans vraagt waarom niet voor alle teams de kleding op orde is terwijl ieder lid €12,betaald aan het kledingfonds. R. Roosken antwoordt dat er iemand is die over de kleding gaat en
dat vanuit de begroting jaarlijks €4000,- wordt geïnvesteerd in kleding. De kledingcommissie kijkt
de kleding na en verdeeld die. Als shirts te klein zijn heeft het jeugdbestuur nog grotere shirts op
voorraad. Ruinemans zegt echter te spreken over de kwaliteit van de tenues en vraagt hoe de
€4000,- wordt besteed. Voorzitter antwoordt samen met A. Hoorn te regelen dat waar nodig
kleding zal worden vervangen. A. Ruinemans vraagt voorts waarom v.v. Dalen niet meedoet aan
de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd en noemt het succesverhaal van SVV’04 als
voorbeeld. R. Roosken antwoordt dat het bestuur bekend is met deze cursus maar nog heeft
afgezien van deelname, omdat door het ontbreken van een vrijwilligerscoördinator vrijwilligers
niet voldoende kunnen worden begeleid.
D. Lennips meldt zijn laatste jaar als bestuurslid in te gaan wegens het aflopen van zijn derde
termijn als secretaris; conform artikel 14 lid 2 in het Huishoudelijk Reglement.
14) Sluiting
Omstreeks 21:30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar
constructieve bijdrage en aanwezigheid.

Dalen, september 2018.
D. Lennips, secr. v.v. Dalen.
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