Notulen van de jaarvergadering van de v.v. Dalen welke werd gehouden op maandag 20 september 2021
in Restaurant Zalencentrum “Cornelis” te Dalen.
Aanvang: 20:00 uur.
Aanwezig:

1)

M. Heerkes (voorz.), R. Haak, S. Sibon, M. Boer, H. Assen, L. Huijgen Krancher, A. Huijgen,
T. Knol, R. Pasveer, J. Engelage, T. Venhorst, N. Smits, H.J. Hazelaar, H. Soppe, H. Sibon,
A. Meppelink, O. Garming, K. Snijder, G. Balstra, D. Gnodde, E. Maassen van de Brink,
F. Sinnema, R. Zwiers, A. Ruinemans, R. Veurink, J. Gossen, J. Noorman, E. Voors, H. Boer,
P. Hoiting, R. Spang, P. Hilvering, R. Koelink, H. Ruinemans, R. Boesjes, R. Braam, H. Elling,
M. Hoogenberg, A. Dekker, M. Snijder en D. Lennips (notulist).
Bericht van verhindering ontvangen van: R. Ruinemans, R. Hidding, M. Fledderus en
T. Duiker.
(Totaal 41 personen aanwezig)

Opening door de voorzitter dhr. M. Heerkes
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom op deze jaarvergadering, bedankt J. en M.
Lubbinge voor het wederom beschikbaar stellen van restaurant Cornelis als locatie. Voorzitter
bedankt de sponsoren, in het bijzonder Hoiting, Renting en De Baander en richt een speciaal
woord van welkom tot de aanwezige Leden van Verdienste.
Voorzitter richt het woord tot zijn voorganger, H.J. Hazelaar. Voorzitter memoreert dat Hazelaar
sinds 1962 lid is van v.v. Dalen, in de periode 1971-1982 secretaris damesvoetbal en tevens
medeoprichter, oprichter van de jeugdcommissie, al 46 jaar verenigingsscheidsrechter, 30 jaar
jeugdleider, lid van de jubileumcommissie, voorzitter en daarvoor en sindsdien algemeen
bestuurslid. Voorzitter noemt Hazelaar een spin in het web, overal aanwezig en op elk moment
oproepbaar. Met algemene stemmen wordt H.J. Hazelaar benoemt tot Lid van Verdienste. Uit
handen van de voorzitter ontvangt hij een bosje bloemen. Hazelaar zegt op 12-jarige leeftijd lid
te zijn geworden, noemt het fantastisch wat er op dit moment allemaal gebeurt binnen de
vereniging en doet graag een stapje opzij voor zijn opvolger. Hazelaar zegt zeker zijn ding te
blijven doen binnen de vereniging.
Voorzitter vervolgt met hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Zijn benoeming tot voorzitter/
bestuurslid tijdens een extra ledenvergadering. De impact van het coronajaar op de vereniging
met geen voetbal, inkomstenderving, niet-doorgaan van Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi,
aanvragen van subsidies ter compensatie gevolgen en wel/niet een coronapaspoort. Voorzitter
noemt ook het jeugdbestuur dat het stokje overdraagt en het jeugdvoetbalkamp dat gelukkig
kon worden georganiseerd. Voorzitter noemt verder in vogelvlucht de Hart-onder-de-Riem actie,
wisselingen van de wacht, de regiocup voor de jeugd en de verminderde beschikbaarheid van de
velden.
Met betrekking tot het inmiddels lopende seizoen noemt voorzitter ontwikkelingen zoals de
sportweek waar v.v. Dalen met twee evenementen waaronder slow voetbal aan bijdraagt, maar
ook de nieuwe organisatiestructuur, het vervolg van de kwaliteitsimpuls van de accommodatie,
de ouderavond voor O7, de openingsdag op 3 oktober 2021, de ontwikkeling van een nieuw
jeugdbeleidsplan, Frisse start E-games, Gezonde Kantine en de ontwikkeling van een nieuwe
website. Voorzitter ziet ook uitdagingen zoals mogelijke keuze voor zaterdagvoetbal welke
vanuit de leden moet komen – het bestuur kan daar niet zelfstandig over beslissen. Terugloop
van damesvoetbal wil voorzitter graag ombuigen, de eventuele komst van een O23-team kan de
overgang van jeugd naar senioren vergemakkelijken, en wegvallen van vaste kantinevrijwilligers
moet worden opgevangen – momenteel is er assistentie door seniorenteams.
Daarmee verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
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2)

Notulen jaarvergadering van 16 september 2020 ( uitreiking ter vergadering en plaatsing op site )
Bij de rondvraag op pagina 6 moet de opmerking van A. Ruinemans worden toegevoegd, dat
werd gestart met een nieuw technisch beleidsplan.
Onder dankzegging aan de samensteller worden de notulen met deze wijziging vastgesteld.
Notulen extra vergadering van 29 maart 2021 ( uitreiking ter vergadering en plaatsing op site )
Onder dankzegging aan de samensteller worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.

3)

Mededelingen en ingekomen stukken
Afwezig met kennisgeving zijn R. Ruinemans, R. Hidding, M. Fledderus en T. Duiker.

4)

Financieel verslag van het seizoen 2020/2021 en de begroting voor het seizoen 2021/2022
(beknopt verslag en de begroting liggen tijdens de vergadering voor een ieder ter inzage)
H. Soppe zegt na het vertrek van penningmeester R. Roosken namens het bestuur de functie van
penningmeester op zich te hebben genomen, ondersteund door de financiële commissie. Daar
waar een negatief resultaat was begroot bleek het resultaat toch positief. Dit was te danken aan
een realistische begroting welke rekening hield met verwachte negatieve effecten van COVID-19,
maar uiteraard niet met onverwachte positieve effecten. Een positief effect was dat over zes
maanden geen ledencontributie aan de KNVB hoefde te worden afgedragen. Bovendien werden
COVID-19 subsidies aangevraagd. Over Q4 van 2020 werd met succes TVL aangevraagd. De
ontvangst van die subsidie is reeds definitief gemaakt. Over Q1 en Q2 van 2021 werd TASO
aangevraagd en de aanvragen werden gehonoreerd. Juli 2022 worden die subsidies als het goed
is definitief (a.d.h.v. de administratie moet dan worden bewezen dat de aanvragen terecht zijn).
Ondanks de gevolgen van COVID-19 voor ondernemers zijn de sponsoren de vereniging trouw
gebleven en hebben zij hun afgesproken bijdragen gedaan. Ook positief is het ledenaantal dat
richting einde seizoen iets is opgelopen. Er waren inkomsten uit speciale acties, te weten de
bolchrysantenactie, de TriNed verenigingsactie en Rabo ClubSupport. Bovendien werden minder
kosten gemaakt doordat de velden minder werden belast.
Afgelopen seizoen werden projecten afgerond zoals de plaatsing van veldledverlichting. De
veldrenovatie is nog niet helemaal afgerond en daardoor ook nog niet financieel afgewikkeld.
De begroting voor seizoen 2021-2022 gaat uit van redelijk normale inkomsten in de kantine met
als uitgangspunt dat het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi niet doorgaat. De trainer van het 2e
en de nieuwe verzorger zorgen voor een verandering van personeelskosten op de begroting.
Voor de rest is de begroting redelijk gelijk gebleven aan die van het seizoen 2020-2021. Met
betrekking tot het bedrag dat vorig jaar werd begroot vanwege het 90-jarig bestaan van de club,
heeft het bestuur besloten om dat in een potje te doen en daar jaarlijks een vast bedrag aan toe
te voegen ten behoeve van het 100-jarig bestaan.
H. Ruinemans vraagt of hij goed heeft begrepen dat de ontvangen TVL-subsidie definitief is maar
dat van de ontvangen TASO-subsidie mogelijk nog een deel terugbetaald moet worden. H. Soppe
bevestigt dat.
A. Ruinemans kaart aan dat de ijsvereniging met energiekosten wordt geconfronteerd welke
deels op conto van de voetbalvereniging moeten komen, en dat de ijsvereniging in gesprek wil
met de voetbalvereniging over aanschaf veldledverlichting op de ijsbaan. H. Soppe antwoordt
dat de besturen van beide verenigingen binnenkort in overleg gaan.
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Verslag van de kascommissie
Bij monde van K. Snijder doet de commissie verslag. De commissie heeft een nette en correcte
boekhouding aangetroffen en daarbij goede uitleg gehad van de penningmeester. Commissie
meent dat de penningmeester heel goed wordt ondersteund door de overige leden van de
financiële commissie. De commissie verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te
verlenen hetgeen met applaus uit de vergadering wordt ondersteund.

6)

Benoeming kascommissie
K. Snijder heeft drie jaar in de commissie gezeten en zal de commissie verlaten. R. Pasveer gaat
deze taak overnemen. De commissie zal dan bestaan uit G. Balstra, N. Smits en R. Pasveer.

7)

Contributie
Vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur om de contributie niet aan te passen
conform de consumentenprijsindex (deze bedraagt +1.3%).
De volgende contributiebedragen blijven van kracht:

Senioren zaterdag/zondag
JO14 t/m JO19
JO6 t/m JO13
35+/45+/VR18+
Niet spelend lid
8)

€
€
€
€
€

Maand
17,00
12,15
9,80
7,25

Jaar
204,00
145,80
117,60
40,00
87,00

Jaarverslag secretaris ( uitreiking ter vergadering en plaatsing op website )
Op pagina 1 en 4 in het jaarverslag wordt het team Dalen VR18+ 1 genoemd, maar dat moet
Dalen VR1 zijn. Op pagina 4 ontbreekt onder “Trainers / Verzorgers / Begeleiders” het team
Dalen VR2 dat wordt getraind door L(aura) de Boer.
Onder dankzegging aan de samensteller, secretaris D. Lennips, wordt het verslag met deze
wijzigingen vastgesteld.

9)

Jaarverslag jeugdsecretaris ( uitreiking ter vergadering en plaatsing op website )
Op pagina 1 in het verslag ontbreekt het team Dalen-DSC VR1. In het nieuwe seizoen gaat dit
team door als Dalen VR2.
Onder dankzegging aan de samensteller, jeugdsecretaris L. Snippe, wordt het verslag met deze
wijziging vastgesteld.

10) Bestuursbeleid
Voorzitter M. Heerkes presenteert het nieuwe verenigingsorganogram. Het organogram moet
duidelijk maken hoe bepaalde lijntjes lopen, wie wát doet en wie waarvoor verantwoordelijk is,
en bij wie je moet zijn of met wie je moet overleggen. Voorzitter stelt dat we met z’n allen één
groot doel hebben – de v.v. Dalen. Het organogram dient daarbij ter ondersteuning.
M. Boer verteld dat het oude jeugdbestuur het stokje overdraagt aan een nieuw jeugdbestuur.
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Boer is bereid de functie van jeugdvoorzitter op zich te nemen, H.J. Sibon is nu jeugdsecretaris.
Andere jeugdbestuursleden zijn de algemene jeugdcoördinatoren (AJC’s) welke verantwoordelijk
zijn voor de organisatorische kant, en A. Boorsma en T. Mulder die nog in functie zijn. Naast de
AJC’s zijn er de technische jeugdcoördinatoren (TJC’s) welke verantwoordelijk zijn voor het
technische deel – m.n. de trainingen. Er komt een nieuw jeugdbeleidsplan; daarvoor wordt een
jaar de tijd genomen.
R. Haak geeft te kennen dat M. Boer al over de jeugd heeft verteld wat hij daarover had willen
vertellen. Haak vult aan dat vanuit scouting altijd iemand aanschuift bij overleggen van de J-TC
(technische commissie jeugd). “Prestatie zaterdag” en “prestatie vrouwen” zijn er niet, maar zijn
in het organogram opgenomen opdat er rekening mee wordt gehouden dat dit in de toekomst
misschien verandert. Het is de bedoeling dat er zowel intern als extern meer begeleiding voor
trainers komt. Er zijn contacten met een bedrijf dat daarbij kan helpen; wordt zéker opgepakt.
Voorzitter vult zijn presentatie van het organogram aan door te stellen dat de websitecommissie
onder de communicatiecommissie valt. Het communicatiebeleidsplan is in ontwikkeling.
H. Sibon vraagt wie gemeentegelden in beheer heeft. Voorzitter antwoordt dat alle gelden in
beheer zijn bij de financiële commissie.
R. Koelink vraagt waar de scheidsrechters in het organogram staan. Voorzitter antwoordt dat die
onder de scheidsrechterscommissie vallen. M. Boer vult aan dat er woensdag in de Swanenburg
een spelregelavond is, met ondersteuning vanuit de KNVB, om ook jeugd te enthousiasmeren
om (vereniging)scheidsrechter te worden.
Voorzitter vervolgt zijn presentatie van het organogram met het kopje “projecten” dat daarin
onder commerciële commissie valt. Daar is voor gekozen om het een plek te geven, maar qua
uitvoering kunnen projecten ook bijvoorbeeld onder de groenploeg vallen (de kwaliteitsimpuls
bijvoorbeeld). Onder “algemene zaken”, rechts in het organogram, vallen tal van zaken zoals
kantine met daaronder kantinedienst en kantineschoonmaak, ordedienst, groenploeg, de
supporterscommissie, de Vrienden van v.v. Dalen, maar ook accommodatie met daaronder het
ICT-deel.
Voorzitter zegt te hopen dat het organogram ertoe bijdraagt dat lijntjes naar het bestuur
gemakkelijker worden en dat het een en ander duidelijker maakt.
H. Assen vraagt of er een toernooicommissie is. H. Soppe antwoordt dat daar nog geen invulling
aan is gegeven maar dat er wel een grote wens is om die op te starten. Vanuit de werving van
vrijwilligers zijn er bovendien kandidaten voor, maar er wordt nog gezocht naar iemand die er
leiding aan wil geven.
11) Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren M. Fledderus en D. Lennips. Beide worden onder applaus
herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer R. Spang.
R. Spang is in 2019 toegetreden tot het bestuur in de functie van jeugdvoorzitter en tevens lid
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van het DB. Voorzitter bedankt Spang voor zijn inzet voor de vereniging en overhandigt hem een
bos bloemen.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is de heer T. Duiker.
T. Duiker is in 2020 toegetreden tot het bestuur en hield zich sindsdien bezig met kantinebeleid.
Zijn kennis van de materie kwam daarbij uitstekend van pas. Vanwege gezondheidsredenen kan
Duiker echter helaas zijn bestuursfunctie niet langer uitoefenen. Voorzitter brengt hem een bos
bloemen thuis.
Als kandidaat in de functie van R. Spang wordt de heer M. Boer voorgedragen en onder applaus
benoemd.
Als kandidaat in de functie van de vorig jaar afgetreden G.J. Ruinemans wordt de heer R. Haak
voorgedragen en onder applaus benoemd.
Als kandidaat in de functie van de vorig jaar afgetreden R. Roosken, en ad interim H. Soppe,
wordt de heer R. Hidding voorgedragen en onder applaus benoemd.
Als kandidaat voor een bestuursfunctie wordt mevrouw S. Sibon voorgedragen en onder applaus
benoemd. Sibon krijgt als bestuurslid de portefeuille communicatie.
12) Statutenwijziging
De aanwezige leden besluiten unaniem om de statuten te wijzigen volgens concept bestuur.
G. Balstra vraagt of zaterdagvoetbal ook iets is voor de statuten. Voorzitter antwoordt dat dit
indien van toepassing te zijner tijd zal worden bekeken.
13) Rondvraag
N. Smits vraagt waarom een O23-team in de B-categorie zal worden ingedeeld. Voorzitter
antwoordt dat er met het zaterdagteam in de B-categorie eenvoudiger uitwisseling is tussen
zaterdag/zondag van spelers en dat de O23-competitie behoorlijk pittig is. R. Haak vult aan dat
de behoefte jaarlijks wordt geïnventariseerd. M. Snijder vraagt of er geen tekort aan A-junioren
is voor een O23-team.
A. Dekker vraagt of er nog een keeperstrainer komt bij de jeugd. R. Haak antwoordt dat die er
komt, maar dat de technische commissie er nog mee bezig is.
M. Hoogenberg vraag tot in hoeverre spelers van Dalen 1 en 2 actief zijn voor de vereniging als
vrijwilliger. Hoogenberg zegt met zijn team Dalen 3 heel veel te zijn benaderd voor kantinedienst
en vraagt zich af hoe Dalen 1 en 2 in het vrijwilligersplan staan. H. Soppe antwoordt dat bij de
jeugd heel duidelijk is dat wanneer je geen vrijwilligerstaak doet, je automatisch wordt ingedeeld
voor kantinedienst. Dat geldt eigenlijk ook voor senioren maar is nog niet zo geregeld. Voorzitter
noemt het spijtig dat dit laatste nog niet is gebeurd en zegt dat het alsnog wordt geregeld. Het
kantinepersoneel kan niet alles opvangen; een tekort aan vrijwilligers kan ertoe leiden dat de
kantine zo nu en dan gesloten blijft. Maar er zit geen onderscheid in vrijwilligersbijdrage tussen
teams. J. Noorman vraagt of iedereen wordt benaderd voor vrijwilligerstaken. Voorzitter beaamt
dat. T. Venhorst stelt voor om voor iedereen een bepaalde tijd per jaar vrijwilligerswerk verplicht
te stellen. A. Ruinemans voegt toe dat het natuurlijk prima is wanneer iemand bijvoorbeeld een
wedstrijd fluiten prefereert boven kantinedienst. H. Soppe geeft aan dat vrijwilligerstaken
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waaronder kantinedienst inmiddels ook in Sportlink worden opgenomen. Daarbij hebben
volwassenen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een vrijwilligerstaak.
R. Zwiers deelt mee dat D. Ziengs zijn professionele bladblazer heeft geschonken aan de
groenploeg.
H. Assen vraagt naar de O2-velden en wat wordt gedaan met klachten zoals over steentjes die
naar boven komen. F. Sinnema antwoordt dat als er gerede klachten zijn, de aannemer ter
verantwoording wordt geroepen. Folkert neemt genoemde klachten op met de aannemer.
A. Dekker geeft te kennen dat haar vader elke dag 3-4 ballen vindt maar dat de ballencontainers
achter slot en grendel zitten. Dekker vraagt waar de ballen nu terecht kunnen. Voorzitter
antwoord dat er naar een oplossing wordt gezocht. A. Ruinemans geeft aan dat het in het donker
bijna geen doen is om alle ballen terug te vinden.
A. Ruinemans zegt op het sportpark een nieuwe zitmaaier te hebben gezien. Voorzitter
antwoordt dat het om een testrit ging. F. Sinnema voegt toe dat hij er in het informele gedeelte
op terug komt.
14) Informele gedeelte
Dhr. F. Sinnema geeft een toelichting op de kwaliteitsimpuls van de accommodatie.
Het heet “kwaliteitsimpuls”, maar Sinnema noemt het ook een verduurzamingsimpuls. De
kwaliteitsimpuls is er met dank aan de gemeente die daarmee financiële middelen ter
beschikking stelt aan alle voetbal- en korfbalverenigingen (en ook de hockeyvereniging) binnen
de gemeente.
De kwaliteitsimpuls is opgedeeld in twee fases.
In fase 1 zijn een drietal zaken opgenomen waarin door alle deelnemende verenigingen wordt
geïnvesteerd, te weten veldledverlichting, veldrenovatie en toegankelijkheid voor mindervaliden.
De renovatie van de velden is verdeeld over 2020 en 2021 om te voorkomen dat op enig
moment helemaal geen speelvelden beschikbaar zijn. Sinds kort speelt de jeugd op het
hoofdveld; vanaf medio oktober mogen ook de senioren daarop. Sinnema noemt de
veldledverlichting op drie velden een groot succes. Hoveniersbedrijf Boorsma heeft een tegelpad
gelegd ten behoeve van toegankelijkheid voor mindervaliden tot de velden. Daarbij zijn
graafwerkzaamheden verricht door H. Renting B.V. Een hoogteverschil bij de kantine wordt nog
aangepakt, en daarmee is dan alles onder de noemer “toegankelijkheid” gerealiseerd.
In fase 2 worden diverse voor verenigingen specifieke wensen gerealiseerd, waarvoor geldt dat
deze aan door de gemeente gestelde voorwaarden moeten voldoen.
V.v. Dalen heeft reeds een bedrag ontvangen om een aantal zaken binnen fase 2 te realiseren.
Binnen de vereniging hebben een aantal mensen zitting genomen in de commissie duurzaamheid
welke onder andere heeft gekeken naar ketels/boilers die aan vervanging toe zijn. Daarbij heeft
ook iemand namens de KNVB een bezoek gebracht aan het sportpark en advies gegeven. Binnen
duurzaamheid is tevens gekeken naar zonnepanelen op de kantine, maar omdat de vereniging
niet terug mag leveren blijkt dat geen optie. Een andere wens is de buitenruimte tussen
kaartverkoop en koffiecorner dichtmaken met een dak erop. Daarmee wordt een nieuwe berging
gerealiseerd voor kalkwagen en trainingsmaterialen, welke bovendien wordt voorzien van een
aanrecht waar de groenploeg de handen kan wassen. In de douches moeten armaturen worden
vervangen. Over de douches gesproken – de firma Feringa-Tabak staat ons bij inzake voorkomen
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van legionellabesmettingen, maar een onafhankelijke partij heeft geconstateerd dat de waarden
momenteel toch niet helemaal stabiel zijn. Geen reden tot paniek – niemand loopt gevaar tijdens
het douchen – maar wel iets om in de gaten te houden en te verbeteren. Aan de kopse kant van
veld 2 wordt het tegelpad vervangen en langs veld 2 wordt de afrastering vernieuwd. Dug-outs
veld 2 zijn afgelopen vrijdag geplaatst en er is een voornemen om ook de ballenvangers te
vervangen. Op veld 4 worden de doelen vervangen en langs veld 1 worden de zitbanken
vernieuwd. Alles wat we zelf kunnen doen is mooi meegenomen; de rest besteden we uit.
Zodoende wordt bespaard op de kosten en kan met hetzelfde geld meer worden gerealiseerd.
Van de gemeente heeft de vereniging een beschikking gekregen voor een bedrag dat kan worden
ingezet voor fase 2. Met de BOSA-subsidie die daarover zal worden aangevraagd ontstaat een
eindbedrag dat alleen voor de wensen binnen fase 2 kan worden gebruikt en dat niet mag
worden overschreden.
De groenploeg heeft behoefte aan een kleine zitmaaier voor kleine hoekjes/kantjes. De door A.
Ruinemans reeds waargenomen zitmaaier is hiervoor getest en blijkt geschikt. Sponsoren
Meppelink en Groenoord kunnen deze machine beide leveren, maar Meppelink voor een relatief
laag bedrag tweedehands. De verantwoordelijkheid van aanschaf ligt bij bestuur. Aanschaffen
vanuit de kwaliteitsimpuls is niet mogelijk omdat dit niet binnen de door de gemeente daarvoor
gestelde kaders past (zitmaaier hoort bij onderhoud van velden, en de vereniging heeft reeds
subsidie ontvangen voor onderhoud).
Sinnema spreekt van een kwaliteitsimpuls fase 3. Deze maakt geen deel uit van kwaliteitsimpuls
gemeente, maar betreft een kwaliteitsimpuls vanuit Dorpsbelangen van de infrastructuur op het
sportpark. Daarbij wordt verkeer gescheiden zodat fietsers en voetgangers niet meer tussen de
auto’s door hoeven op de parkeerplaats. Er ontstaat een prachtig mooie infrastructuur waarin de
toegang vanaf parkeerplaats naar tennisbanen en ijsbaan ook wordt meegenomen. Gesprek met
de gemeente inzake dit plan is gaande.
15) Sluiting
Omstreeks 21:55 uur sluit M. Heerkes de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar
constructieve bijdrage en aanwezigheid.
Dalen, september 2021.
D. Lennips, secr. v.v. Dalen.
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