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Aanwezig: H.J. Hazelaar (voorz.), M. Fledderus, E(dwin) Knol, R. Roosken, M. ten Hoor, R. Spang,  

H. Elling, J. Hidding, R. Koelink, T. Knol, T. Venhorst, A. Ruinemans, R. Ruinemans, H. 

Soppe, R. Pasveer, R.L.D. Huijgen-Krancher, H. Huijgen, N. Smits, K. Warta, M. Koelink,  

E. Voors, J. Engelage, R. Veenstra, E. van Dijk, L. Snippe, E. Ophof, A. Meppelink, H. Boer, 

G. Veenstra, O. Garming, H. Sibon, R. Zwiers, K. Snijder, D. Gnodde, G. Balstra en  

D. Lennips (notulist). 

Bericht van verhindering ontvangen van: J.J.G. Nikkels, J. Ruinemans, G.J. Ruinemans,  

T. Engelage, R. Braam, G. Zwiers, T. Duiker, H. Ruinemans, fam. Eijsink, F. Sinnema,  

F. Mölder. 

(Totaal 36 personen aanwezig) 

 

1) Opening door de voorzitter dhr. H.J. Hazelaar 

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom op deze jaarvergadering en richt een 

speciaal woord van welkom tot de aanwezige leden van verdienste. 

Voorzitter noemt het een voor hem persoonlijk bijzondere jaarvergadering omdat het zijn laatste 

als voorzitter is. Voorzitter gaat voorts in zijn inleiding in op de impact die het coronavirus op de 

voetbalwereld heeft, dat voor het eerst in de historie van de vereniging alle competities waar 

teams namens v.v. Dalen aan deelnamen stop werden gezet en niet meer werden hervat, dat 

helaas ook allerlei activiteiten niet doorgingen, dat nog niet valt te voorspellen wat dit seizoen 

doorgaat en wat niet, maar dat de gezondheid van ons allemaal het belangrijkst is. 

Voorzitter staat stil bij het overlijden van B. Klompsma, eind januari 2020. Voorzitter verzoekt 

alle aanwezigen om te gaan staan en hen te gedenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Voorzitter vervolgt met een terugblik op wat het afgelopen seizoen naast COVID-19 zoal is 

gebeurd. Voorzitter noemt de zeer geslaagde actie Meer Vrijwilligers In Kortere Tijd (MViKT) die 

werd afgerond met een belavond welke 86 potentiële vrijwilligers opleverde, en dankt M. Soppe 

en A. Boorsma voor hun inzet. De succesvolle campagne heeft reeds een nieuwe commissie – de 

vrijwilligerscommissie – opgeleverd, die handen en voeten gaat geven aan het vrijwilligersbeleid. 

Voorzitter noemt het niet meer accepteren van cashgeld in de kantine, wat zowel positieve als 

negatieve reacties opleverde maar nodig is voor veiligheid en gezondheid van medewerkers. 

Met betrekking tot de financiën beperkt voorzitter zich tot de opmerking dat het boekjaar 

ondanks de coronacrisis toch positief werd afgesloten. Voorzitter dankt onze trouwe sponsoren 

waaraan de vereniging de financiële positie mede te danken heeft. 

Voorzitter uit zijn bezorgdheid over de nog openstaande vacatures in het bestuur. Als het niet 

lukt om invulling te geven aan de functies van voorzitter, bestuurslid technische zaken en met 

name penningmeester, komt daarmee het bestaansrecht van de vereniging mogelijk in gevaar. 

Voorzitter verwijst voor een uitgebreidere terugblik op seizoen 2019/’20 naar de jaarverslagen 

van de secretaris en jeugdsecretaris. 

Voorzitter dankt de vele vrijwilligers die de vereniging rijk is. Vrijwilligers zijn de kurk waarop de 

vereniging drijft. Voorzitter benadrukt dat coronatijd voor veel vrijwilligers een extra inspanning 

betekent en mogelijk een gevoel van onveiligheid. 

Voorzitter geeft aan dat nu het nieuwe voetbalseizoen is begonnen, naleving van coronaregels 

voor ons allemaal een uitdaging is maar dat we de regels zullen blijven naleven. 

Voorzitter verteld dat, aangezien er vanwege veldrenovatie in het kader van de kwaliteitsimpuls 

minder velden beschikbaar zijn, de ijsbaan wordt voorzien van extra verlichting zodat de training 

door kan gaan. 

Voorzitter spreekt ten slotte zijn hoop uit dat het vanwege coronacrisis uitgestelde negentig jarig 
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jubileum volgend jaar wel door kan gaan. 

Daarmee verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

 

2) Notulen jaarvergadering van 16 september 2019 ( uitreiking ter vergadering en plaatsing op site ) 

Onder dankzegging aan de samensteller worden de notulen met deze wijziging vastgesteld. 

 

3) Mededelingen en ingekomen stukken 

Met kennisgeving afwezig zijn J.J.G. Nikkels, J. Ruinemans, T. Engelage, R. Braam, G.J. Ruinemans, 

G. Zwiers, T. Duiker, H. Ruinemans, fam. Eijsink, F. Sinnema en F. Mölder. 

 

4) Financieel verslag van het seizoen 2019/2020 en de begroting voor het seizoen 2020/2021 

(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. Onder eigen vermogen blijkt het resultaat boekjaar €21.000 positief 

uit te vallen. Daar komt inbreng kantine bij. Kantinestichting SKG is wegens belastingtechnische 

redenen opgeheven en met de volleybalvereniging werden nieuwe afspraken gemaakt. Onder 

vaste activa blijkt dat op de bestuurskamer weer een bedrag is afgeschreven. Met opheffen SKG 

en organisatie kantinebeheer door de voetbal, maakt de inventaris in de kantine (koelkasten 

etc.) ook deel uit van de vaste activa. Op de loods werd de aangevraagde lening toegekend. Ten 

slotte staat er een bedrag op de vaste activa aan machines die we voor weinig van de gemeente 

hebben overgenomen. Onder vlottende activa blijken wat contributie en sponsorgelden open te 

staan. SKG is opgeheven waardoor dat bedrag op nul staat. Van tien voorschotstermijnen kregen 

we ten gevolge van de coronacrisis twee termijnen en een beetje terug van de KNVB. De 

vereniging is btw-plichtig vanwege meer omzet dan €80.000 maar dit seizoen was er minder 

omzet door corona en is er wat te vorderen. Het bedrag aan liquide middelen ontstaat doordat 

de kantinerekening erbij is gekomen, maar ook doordat er vanwege de kwaliteitsimpuls tijdelijk 

subsidiegeld op de rekening staat voor renovatie van velden en veldledverlichting. De bedragen 

voor renovatie velden en veldledverlichting staan beide rechts op de balans onder schulden 

korte termijn. Daar blijkt ook dat nog een bedrag aan belastinggeld openstaat. Onder leningen 

blijkt dat op de lening voor de loods maar meteen een substantieel bedrag werd afgelost. Voor 

aflossen van het resterende bedrag hebben we nog negen jaar. 

Op de winst- en verliesrekening blijkt dat de contributie iets hoger uitviel. Dit komt doordat de 

contributie vanuit DSC’65 aanvankelijk iets lager was ingeschat. Hoewel 5 of 6 wedstrijden van 

Dalen 1 niet doorgingen en we entreegelden misliepen, nam de sponsorbijdrage niet veel af 

doordat er ook wat extra sponsoren bij zijn gekomen. De Lotto stopt ermee, wat betekent dat 

loterijen op nul wordt begroot voor volgend jaar. Wegens corona ontvingen we een bedrag aan 

overheidssubsidies. Onder diverse baten valt met name de bolchrysantenactie van de jeugd, 

maar ook de Rabo Clubkas campagne en diverse zaken als de verkoop van sjaaltjes. Op de 

kantine-inkomsten werd de begroting gehaald door een eenmalige financiële meevaller. Bij de 

overgang van de kantine naar de voetbal bleek namelijk dat we teveel huur hadden betaald aan 

de gemeente. Maar het betekent ook dat uit de kantine minder omzet werd behaald dan de 

winst- en verliesrekening suggereert. Vergoeding accommodatie komt overeen met het 

subsidiebedrag dat de gemeente ons jaarlijks toekent voor onderhoud. Opleidingen voor trainers 

vallen onder personeelskosten. In de praktijk blijkt daar minder animo voor te zijn waardoor de 

personeelskosten lager dan begroot uitvallen. Onder bureaukosten vallen bankkosten, 
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abonnementen Sportlink en overige. Accommodatiekosten zijn de kosten die worden gemaakt 

voor onderhoud aan velden en gebouwen. We werden weer geconfronteerd met engerlingen, er 

was onderhoud aan ketels in de gebouwen en er waren bovendien wat ouderdomsgebreken. 

Daardoor ontstonden wat oplopende kosten. Eerder aangeschafte lichtmasten welke overbodig 

waren geworden vanwege de investering in veldledverlichting vanuit de kwaliteitsimpuls, 

konden worden verkocht voor nagenoeg het aankoopbedrag waardoor daarentegen ook een 

meevaller ontstond op de accommodatiekosten. Minder kosten KNVB leidt tot lagere 

wedstrijdkosten. Wel werd aan het begin van het seizoen fors geïnvesteerd in kleding jeugd, 

ballen, en nieuwe ballenkarren vanuit de bolchrysantenactie. Het begrote bedrag aan 

bestuurskosten werd niet gerealiseerd doordat een actie met FC Emmen en het negentigjarig 

jubileum (beide samen met de Vrienden van v.v. Dalen te organiseren) niet doorgingen. 

De begroting is er één met allerlei mitsen en maren. Door toedoen van de coronacrisis is het 

waarschijnlijk niet de vraag óf alles weer dicht gaat, maar eerder wanneer dat gebeurt. De 

contributies zijn iets lager begroot omdat er wat leden zijn gestopt. De sponsorbijdrage is iets 

lager begroot. Er zijn weinig opzeggingen van sponsoren geweest, maar de entreegelden zijn 

lager geschat dan vorig jaar. De kantine-inkomsten zijn lager begroot. Niet alleen de eenmalige 

financiële meevaller die we dit jaar hadden komt niet nog een keer, ook de bonusregeling zal 

lager uitvallen en het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi gaat niet door. Er is niet uitgegaan van 

een optimistische dan wel pessimistische begroting, maar van een realistische begroting. Een 

werknemerswet zorgt ervoor dat de personeelskosten omhoog gaan. De accommodatiekosten 

zijn hoger begroot. De gemeentesubsidie voor onderhoud wordt volledig besteedt, er is nog een 

post voor energie en Wachtum heeft nieuwe veldledverlichting gekregen en daarbij wel een 

mooie sponsordeal afgesloten maar de verlichting staat dit jaar als post. Wedstrijdkosten zijn 

een stuk lager begroot vanwege minder aan te schaffen ballen en kleding. De bestuurskosten zijn 

op basis van individuele kosten strakker begroot. Met dat alles begroten we een negatief 

resultaat van €11.000. Dit jaar wordt een jaar van de vinger aan de pols houden, en kijken of we 

middels acties meer inkomsten kunnen genereren in plaats van de contributies te moeten 

verhogen of elders kosten te besparen om quitte te spelen. De afschrijvingskosten voor de 

bestuurskamer maken nog wel deel uit van het begrote, negatieve resultaat. 

 

O. Garming vraagt of de gemeentelijke subsidie voor onderhoud is geïndexeerd. R. Roosken 

antwoordt bevestigend. 

A. Meppelink vraagt of alle trainers zijn doorbetaald, gezien de personeelskosten. R. Roosken 

antwoordt dat geen beroep is gedaan op vrijwilligers, maar dat sommige vrijwilligers zelf hebben 

besloten af te zien van een vergoeding. 

E. van Dijk vraagt naar aanschaf nieuwe ketels. R. Rooksen antwoordt dat een groep vrijwilligers 

bezig is met zaken om in het kader van verduurzaming in te investeren. 

 

De vergadering stemt in met het financieel verslag en de begroting. 

 

R. Roosken voegt nog toe dat er inmiddels een financiële commissie is die de financiën beheert. 

Het stoppen van Roosken als penningmeester betekent derhalve niet dat het financieel beheer in 

het geding komt. Maar bestuurlijke verantwoordelijkheid is nog wel een ding. 
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5) Verslag van de kascommissie 

Bij monde van K. Snijder doet de commissie verslag. De commissie heeft een nette en correcte 

boekhouding aangetroffen en vindt het erg jammer dat de penningmeester aftreedt. De 

commissie verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen hetgeen met 

applaus uit de vergadering wordt ondersteund. 

 

6) Benoeming kascommissie 

H. Ruinemans heeft drie jaar in de commissie gezeten en zal de commissie verlaten. N. Smits 

gaat deze taak overnemen. De commissie zal dan bestaan uit de heren Snijder, Balstra en Smits. 

 

7) Contributie 

Vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur om de contributie niet aan te passen 

conform de consumentenprijsindex (deze bedraagt +2.6%). 

 

De volgende contributiebedragen blijven van kracht: 

 

      Maand  Jaar 

Senioren zaterdag/zondag    € 17,00  204,00 

JO14 t/m JO19      € 12,15  145,80 

JO6 t/m JO13      €       9,80  117,60 

35+/45+/VR18+     €         40,00 

Niet spelend lid      €       7,25        87,00 

 

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) Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk reglement 

De algemene vergadering stemt in met het bestuursvoorstel om in het Huishoudelijk reglement 

aan artikel 23 een nieuw lid 2 toe te voegen, dat de mogelijkheid van het langer dan volgens 

reglement zitting houden in het bestuur legaliseert. 

 

11) Bestuursverkiezing 

Aftredend en op grond van het nieuwe lid 2 van artikel 23 in het Huishoudelijk reglement 

herkiesbaar is de heer D. Lennips. Hij wordt onder applaus herkozen. 

 

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer R. Roosken. 

 

R. Roosken is in 2014 toegetreden tot het bestuur en zal worden herinnerd als een fantastische 

penningmeester. Door begrotingsdiscipline en een kritische kijk op de uitgaven heeft hij er voor 

gezorgd dat de vereniging er in financieel opzicht een stuk beter voor staat dan aan het begin 

van zijn bestuursperiode. Voorzitter overhandigt Roosken een bos bloemen. Roosken zegt tot 



Notulen van de jaarvergadering van de v.v. Dalen welke werd gehouden op maandag 21 september 2020 

in Restaurant Zalencentrum “Cornelis” te Dalen.  Aanvang: 20:00 uur. 

 

  Pag. 5 / 7 
 

half juli te hebben overwogen om nog door te gaan, maar uiteindelijk toch het besluit te hebben 

genomen om te stoppen. 

 

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren G.J. Ruinemans en E. Knol. 

 

Nadat G.J. Ruinemans vorig jaar enthousiast en met een goede visie was begonnen in de functie 

van bestuurslid technische zaken, werd het hem alles bij mekaar helaas teveel. Ruinemans kreeg 

negatieve energie van zijn functie en heeft uiteindelijk het besluit genomen om af te treden als 

bestuurslid. Voorzitter brengt Ruinemans vanwege diens afwezigheid een bloemetje thuis. 

 

E. Knol hield zich sinds zijn aantreden als bestuurslid in 2013 voornamelijk bezig met projecten. 

Knol blijft na zijn aftreden nog betrokken bij het meerjaren onderhoudsplan (MOP) en ook de 

privatisering van de sporthal. Voorzitter haalt een e-mail uit 2015 aan waarin Knol voorstelt een 

mascotte te introduceren ter binding van alle leden. Voorzitter spreekt de hoop uit dat volgend 

jaar bij het jubileum wat mascottes zijn te bewonderen. Voorzitter overhandigt Knol een bos 

bloemen. 

 

Als kandidaat voor een bestuursfunctie wordt de heer T. Duiker voorgedragen en onder applaus 

benoemd. Duiker krijgt als bestuurslid de portefeuille kantinebeheer. 

Als kandidaat voor een bestuursfunctie wordt de heer H. Soppe voorgedragen en onder applaus 

benoemd. Soppe krijgt als bestuurslid de portefeuille vrijwilligersbeheer. 

 

In de vacatures van R. Roosken, G.J. Ruinemans en E. Knol is nog geen opvolger gevonden. 

Voorzitter vraagt de vergadering wie Roosken wil opvolgen in de functie van penningmeester, en 

of iemand een kandidaat voor die functie weet. Voorzitter roept leden op om hem daarover te 

bellen. 

 

Aftredend en herkiesbaar, maar niet in de functie van voorzitter, is de heer H.J. Hazelaar. Hij 

wordt onder applaus herkozen als bestuurslid. 

 

Hoewel H.J. Hazelaar aanblijft als bestuurslid, treedt hij terug als voorzitter. Secretaris vertelt dat 

Hazelaar zes jaar (twee termijnen) voorzitter is geweest. Een drukke tijd waarin Hazelaar een 

boegbeeld was voor de vereniging. Altijd aanwezig, gemakkelijk benaderbaar en voor iedereen 

klaarstaand. Secretaris kenmerkt Hazelaar als bevlogen, enthousiast, maar ook als mensen-mens 

en enthousiasmerend. Secretaris somt een reeks zaken op welke tijdens het voorzitterschap van 

Hazelaar werden gerealiseerd. Secretaris is blij dat Hazelaar nog wel deel blijft uitmaken van het 

bestuur maar dankt hem voor zijn bijdrage als voorzitter. Secretaris overhandigt Hazelaar een 

bos bloemen. 

 

12) Verkiezing dagelijks bestuur 

H. Sibon vraagt waarom de penningmeester geen deel uitmaakt van het DB. R. Roosken 

antwoordt dat dit drie jaar geleden zo is voorgesteld door het bestuur vanwege het belang dat 

de jeugdafdeling heeft voor de vereniging, en dat de algemene vergadering daar toen mee 

instemde. 

Met het terugtreden van H.J. Hazelaar als voorzitter, stapt Hazelaar automatisch uit het DB. Het 
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DB wordt nu gevormd door secretaris D. Lennips en jeugdvoorzitter R. Spang. 

 

13) Rondvraag 

A. Ruinemans geeft aan dat in de technische commissie (TC) vrijwilligers stoppen en vraagt naar 

de rol van de vrijwilligerscommissie. H. Soppe antwoordt dat de vrijwilligerscommissie met alle 

commissies, ook de TC, in gesprek gaat om inzichtelijk te krijgen wat nodig is. Daarna is op zoek 

gaan naar vrijwilligers een gezamenlijke inspanning. Ruinemans vindt dat de vereniging iets moet 

doen nu namens v.v. Dalen geen damesteam uitkomt op de zaterdag. R. Roosken antwoordt dat 

indien er meer aandacht aan moet worden gegeven, het iedereen vrij staat om die aandacht te 

vragen en met een plan te komen. De vereniging moet faciliteren, en dat gebeurt want zo is er 

ook 35+, 45+ en 18+. R. Spang vult aan dat vanuit het bestuur niet minder aandacht is geweest 

voor damesvoetbal, en dat het heel mooi zou zijn als er weer een damesteam op zaterdag komt. 

R. Ruinemans vraagt of de vrijwilligerscommissie nieuwe leden en ouders van nieuwe leden bij 

aanmelden meteen gaat benaderen voor vrijwilligersfuncties. H. Soppe antwoordt dat de 

vrijwilligerscommissie dat inderdaad fysiek gaat doen. 

T. Knol vraagt of de vrijwilligerscommissie aandacht schenkt aan schoonmakers kantine en 

gastdames aangezien ook daar tekort aan vrijwilligers ontstaat. H. Soppe antwoordt dat de 

commissie nu bezig is met een overzicht van welke vrijwilligers zich waar inzetten en waar een 

tekort is. Zodra dat overzicht er is gaat de commissie werken aan invulling van taken. 

D. Gnodde wil graag een overzicht van beroep/expertise om leden op basis daarvan rechtstreeks 

te kunnen benaderen voor een vrijwilligersfunctie. 

R. Pasveer vraagt of duidelijk is welke functies de 86 nieuwe vrijwilligers gaan bekleden. H. Soppe 

antwoordt dat elke nieuwe vrijwilliger voorkeuren heeft aangegeven en dat sommige leden zich 

kandidaat hebben gesteld voor meerdere functies. Momenteel wordt geprobeerd de kandidaten 

te mappen op de functies. 

E. van Dijk vraagt hoe het voorzitterschap nu wordt ingevuld. R. Hazelaar antwoordt dat er een 

roulerend voorzitterschap komt. Van Dijk vraagt of er een termijn is gesteld voor opvolging, 

waarop Hazelaar antwoordt dat dat niet het geval is maar dat twee nieuwe bestuursleden op 

termijn wellicht het voorzitterschap op zich willen nemen en nu eerst meedraaien om te kijken 

hoe alles loopt en wat de functie inhoudt. Het bestuur beschikt op diezelfde manier helaas nog 

niet over een penningmeester. 

A. Meppelink vraagt of functies niet Grootveld-breed ingevuld kunnen worden. E. Knol 

antwoordt dat in het Grootveldoverleg wel over die mogelijkheid wordt gediscussieerd, maar dat 

een dergelijke ontwikkeling niet snel gaat. E. van Dijk vraagt of verenigingen daar negatief in 

staan, waarop Knol antwoordt dat dat niet het geval is en dat elke vereniging bereid is om er 

over na te denken. Bovendien heeft het Grootveldoverleg zich voor laten lichten door bestuur 

van een omnivereniging uit Grolloo. Maar Knol vindt dat er niet meteen paniekvoetbal moet 

worden gespeeld, want zodra de functies van penningmeester en voorzitter zijn ingevuld ziet 

alles er ook al weer anders uit. 

R.L.D. Huijgen-Krancher geeft te kennen dat de kantinedienst op de zaterdagmiddag is ingevuld 

voor de zaterdagen dat er jeugdwedstrijden zijn, maar dat er nog geen invulling is voor de keren 

waarop alleen het herenseniorenteam op zaterdag thuis speelt. R. Roosken antwoordt dat T. 

Duiker nu de kantine in zijn portefeuille heeft en dat die zich er derhalve mee bezig kan houden. 

M. Fledderus vult nog aan dat A. Regtop de kantinediensten voor de senioren op zondag indeelt. 

 

 



Notulen van de jaarvergadering van de v.v. Dalen welke werd gehouden op maandag 21 september 2020 

in Restaurant Zalencentrum “Cornelis” te Dalen.  Aanvang: 20:00 uur. 

 

  Pag. 7 / 7 
 

14) Sluiting 

Omstreeks 21:30 uur sluit H.J. Hazelaar de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar 

constructieve bijdrage en aanwezigheid. 

 

 

Dalen, september 2020. 

 

D. Lennips, secr. v.v. Dalen. 

 


