Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 oktober 2017
Aan/afwezig
Bestuur

Niels Goudsblom (voorzitter), Cor Beemsterboer (penningmeester),
Petra Eerland (secretaris), Bas Willemstijn. Afwezig Anja Verkamman.

Afmeldingen
waarvan bericht
ontvangen

Geertje de Groot, Ysabel Maréchal, Joost van den Berg, Neline en David
van de Welle, Ineke Schilder, Esther Smit, Lian Jongejan, Sandra
Manneveld, Wilma Kemper, Dames 4 i.v.m. een wedstrijd, Erik Poel, Frank
Zwart, Marieke Nannes, Sammie Poel, Simone van Haneghem, Misha
Nannes, Nynke Barsingerhorn, Amber Jongejan.

Agendapunt
1.
-

Onderwerpen

2.
-

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. Afmeldingen waarvan bericht ontvangen staan
hierboven vermeld.

3.
-

Goedkeuring van het verslag van de ALV 04.10.16
De notulen worden goedgekeurd.

4.

Verslag van het seizoen 2016/2017 van:
De Voorzitter
Bestuur en leden
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen:
Niels Goudsblom, voorzitter.
Petra Eerland, secretaris.
Cor Beemsterboer, penningmeester.
Anja Verkamman, lid (voorzitter jeugdcommissie).
Bas Willemstijn, lid.

-

Opening door de voorzitter
Niels opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Per 1 september 2017 heeft Dinto 257 leden. Per 1 september 2016 was dit
261 leden. Het organiseren van het schoolvolleybaltoernooi is een belangrijke
bron voor de instroom van de jeugdleden. Ook het inloopuur op vrijdagmiddag
draagt hier enorm aan bij. Het zal de komende jaren lastig worden om de
instroom van de allerjongsten te handhaven gelet op de krimp van het aantal

Actie

kinderen op de basisschool in Warmenhuizen. We moeten er dan ook trots op
zijn dan wij ons jeugdleden bestand nog steeds weten te handhaven. Wij
danken Inge Ligthart, Nynke Schuit, Ulla Berkhout en Nelina Bruin voor hun
inzet en organisatie van het schoolvolleybal en de wekelijkse inloopmiddag.
Bestuurlijke activiteiten en ontwikkelingen in 2016/2017
Op algemene ledenvergadering van 4 oktober 2016 is een opzet voor een
nieuwe structuur gepresenteerd. In deze structuur is een belangrijke rol
weggelegd voor het technisch hart, jeugdcommissie en seniorencommissie. De
bezetting van de jeugdcommissie is op peil. De bezetting voor het technische
hart is klein. Diverse personen zijn benaderd om zitting te nemen, helaas heeft
dit niet geleid tot uitbreiding van het technisch hart. De seniorencommissie is in
zijn geheel niet van de grond gekomen. Ook hiervoor geldt dat er personen
dan wel teams zijn benaderd om zich in te zetten voor deze commissie, maar
dit heeft niet geleid tot succes. Het is voor het bestuur teleurstellend om te
vernemen dat de bereidheid onder de seniorleden om zich in te zetten voor de
vereniging beperkt is. Om deze reden is een verdere zoektocht naar
commissieleden afgeblazen. In zijn algemeenheid moeten we helaas
vaststellen dat nieuwe initiatieven stranden in verband met een tekort aan
vrijwilligers die zich beschikbaar stellen.
Een zorgelijk punt binnen de vereniging is de beschikbaarheid van coaches en
trainers. Dinto wenst graag goede trainingen te geven om de
speelsters/spelers uit te dagen, te binden en een hoog niveau na te streven.
Het aantal trainers in de nabije omgeving van Warmenhuizen is beperkt (zeker
in de middaguren) en trainers stappen niet snel over van de ene naar de
andere vereniging. Om mensen enthousiast te maken voor het geven van
trainingen is Anja Verkamman in overleg met de Nevobo gegaan om een
trainersclinic voor beginnende trainers te verzorgen, zowel voor Dinto als
andere verenigingen in onze omgeving. Dit heeft van Anja veel inspanning
gevraagd, in eerste instantie was de animo niet groot en verliep het proces met
de bond stroperig. Uiteindelijk is het gelukt en heeft onlangs de clinic
plaatsgevonden. Een vervolg op deze clinic vindt later in het nieuwe seizoen
plaats.
Het aantal goede coaches is ook te beperkt. Volleybal is zowel technisch als
tactisch een moeilijk spel. Ouders die een team coachen hebben vaak
onvoldoende kennis en dat is begrijpelijk. Er zijn te weinig oud volleyballers die
kennis kunnen overdragen of zelf een team coachen dan wel trainen.
Het aantal trainers en coaches vormt een bottleneck voor de volleybalsport in
Noord Holland. Goede trainers en coaches is een absolute must: de
speelster/spelers krijgen goed onderricht en worden uitgedaagd. Hiermee
worden ze gebonden aan de vereniging en blijven ze lid. Als trainingen en
wedstrijden niet leuk zijn dan haken ze af. De gevolgen hiervan zien we al in
de kop Noord Holland Noord (Tuitjenhorn tot en met Texel). Hier zijn maar
slechts 14 CMV teams verdeeld over de diverse verenigingen en is er
terugloop in ledenbestand. Een zorgelijke ontwikkeling. Wij moeten als
vereniging onze handen dichtknijpen met de kwaliteit aan trainers en coaches
die wij hebben rondlopen. Daar moeten we trots op zijn, want zij bieden onze
speelster/spelers uitdaging en ontwikkeling. Het zal de komende jaren een
grote uitdaging blijven om ons trainersbestand te kunnen handhaven. Hiervoor
is nieuwe aanwas van trainers hard nodig anders komen wij ook in de situatie
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dat er niet voor elke groep een trainer kan staan en de kwaliteit van de
trainingen niet meer voldoet aan onze normen.
Het afgelopen seizoen zijn er weer scheidsrechter cursussen VS2
georganiseerd. Veel (jeugd)leden hebben hun VS2 diploma behaald. Ook is er
een snelcursus van 1 avond georganiseerd voor seniorleden om hun kennis op
te frissen dan wel diploma te halen. De opkomst was helaas teleurstellend.
Met enige regelmaat wordt de scheidsrechtercoördinator er mee
geconfronteerd dat een team zijn scheidsrechterverplichting niet nakomt. De
teams zijn in afwachting van de scheidrechter, maar deze komt niet opdagen.
Vaak heeft het team op het schema geen naam ingevuld, ondanks dat dit wel
wordt gevraagd, zodat niet bekend is wie er moet fluiten. De
scheidsrechtercoördinator wordt gebeld, maar deze kan het niet oplossen. Het
is de verantwoordelijkheid van het team om aan de scheidrechterverplichting te
voldoen en er voor te zorgen dat er een scheidsrechter staat. Het bestuur
verzoekt dringende alle teams om de verplichting na te komen.
Het afgelopen seizoen heeft Dinto nipt voldaan aan het aantal
scheidsrechterpunten. Voor het komende seizoen zal dit ook het geval zijn. De
zoektocht naar voldoende VS3 scheidsrechters of personen die daartoe
worden opgeleid blijft noodzakelijk om boetes of terugtrekking van teams te
voorkomen.
Het DWF raakt ingeburgerd. Zo nu en dan moet de tegenstander nog begeleid
worden voor de invulling hiervan. Het is belangrijk dat de coaches en/of
aanvoerders de informatie ruim voor aanvang van de wedstrijd in het systeem
verwerken.
Er is dit seizoen 1 keer overleg geweest met de stichting Dinto Belangen. Ook
dit jaar is er een beroep gedaan op de financiële ondersteuning van deze
stichting.
Ook is er overleg geweest met de Stichting Sporthal over de faciliteiten in de
sporthal. De renovatie van het materialen- en ballenhok is het afgelopen
seizoen helaas nog niet gerealiseerd, maar de toezegging is ontvangen dat
hier op korte termijn mee zal worden gestart.
In de zomerperiode is er weer veel gebruik gemaakt van de
beachvolleybalvelden. Er waren voldoende trainers beschikbaar en de jeugd
heeft heel fanatiek getraind. Op de zondagochtend werd een interne competitie
gespeeld.
De Time Out is afgelopen seizoen regelmatig uitgebracht. De redactie bestaat
uit Misha Nannes en Sharon Stam. Versterking van de redactie is van harte
welkom zodat werkzaamheden beter kunnen worden verdeeld. De redactie
blijft afhankelijk van de leden om kopij aan te leveren. Het bestuur wil
benadrukken dat de Time Out een belangrijk bindingsmiddel voor de
vereniging is. Daarnaast heeft Dinto veel bedrijven die adverteren in de Time
Out die de nodige advertentie inkomsten genereren voor Dinto. Het is dus zaak
van alle leden om kopij te blijven aanleveren.
Net als alle andere seizoenen werd er ook dit seizoen weer een groot beroep
gedaan op de vrijwillige inzet van jeugdleden, seniorleden en ouders. Er zijn
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weer vele activiteiten georganiseerd; schoolvolleybal, jaarfeest, bingoavond,
plantenactie, Fons Goudsblom toernooi, 2x2 Paastoernooi, Holland Top
toernooi, kinderdisco, deelname Rabo fietstocht, jeugdkamp en volleybal Stuifes-in. Er was elke twee maanden een uitgave van de Time Out en de Dinto
website is altijd actueel. Diverse commissies zijn bemand om alles in goede
banen te leiden. De inzet van alle leden, ouders en alle andere vrijwilligers is
hard nodig om al deze activiteiten te kunnen organiseren en om de vereniging
actief te houden. Het bestuur bedankt alle leden en vrijwilligers die dit hebben
mogelijk gemaakt en blijft rekenen op hun steun.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar John en Ulla Berkhout. Zij hebben
vele jaren het 2x2 paastoernooi georganiseerd en op de kaart gezet. Het
toernooi is een begrip in volleyballand, van heiden en ver komen er teams om
mee te spelen op tweede paasdag. Gemiddeld deden ongeveer 50 teams mee,
een hele organisatie. John en Ulla hebben aangegeven te stoppen met de
organisatie van dit toernooi.
Gelukkig zijn David en Nelinna van der Welle bereid om de organisatie over te
nemen. John en Ulla bedankt voor de vele jaren dat jullie het toernooi hebben
georganiseerd.
Vanaf deze plaats dankt het bestuur alle leden, vrijwilligers, trainers,
commissieleden, materiaalverzorgers, enz. die het afgelopen seizoen weer
mogelijk hebben gemaakt dat wij van onze sport hebben kunnen genieten. Wij
hopen dat wij ook voor het komende seizoen wederom op deze steun mogen
rekenen.
Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie is het seizoen begonnen met twee nieuwe vrijwilligers
erbij: Frank Swart (die de cmv 1-3 coördinatie op zich nam) en Jolijn Geerdink
als technisch coördinator CMV.
Het seizoen startte met 18 CMV teams, 3 C teams in de Gerard Witte
competitie, waarvan 1 jongens team. In de Nevobo competitie speelde 2 MC, 4
MB en 4 MA teams en daarnaast het dames 3 team, aanvankelijk bestaande
uit junior speelsters. Aan het einde van het seizoen konden we qua
kampioenschappen weer tevreden terugkijken. Bij de CMV behaalde Dinto op
alle niveaus de hoogste treden.
Deze teams worden getraind door de oudste jeugd van de vereniging en het is
mooi om te zien met hoeveel enthousiasme dit gedaan werd. Naast Jolijn
hebben we voor deze teams ook enkele geroutineerde volwassenen rondlopen
en zonder iemand bij naam te willen noemen is de JC van mening dat wij echt
niet zonder deze hulp en inzet kunnen!!
De groep 6 tot 12 jaar vormt het grootste deel van de jeugdafdeling. Als
vereniging weten we dat hieruit talenten voor de toekomst uitkomen, maar
zeker ook een heel groot deel spelers/speelsters die volleybal gewoon leuk
vinden en waarbij plezier belangrijker is dan winnen.
Beide “type” spelers/speelsters worden door Dinto gekoesterd en dat willen we
ook graag uitdragen alhoewel daar wel eens anders over gedacht wordt.
Communicatie is erg belangrijk en als jeugdcommissie proberen we hier zo
goed mogelijk mee om te gaan. Toch komen we daar weleens in tekort en dan
ontstaat er wat onrust en/of onduidelijkheid. Vanuit de vergaderingen die we
hebben, proberen we alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Dat lukt
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niet altijd, maar vergeet ook niet dat we allemaal vrijwilligers zijn, die zich
inzetten om het voor de jeugd van Dinto zo fijn mogelijk te maken.
Dat moeten we met elkaar doen. Het is goed als ouders zich laten horen,
meedenken of zich ook werkelijk inzetten. Echter hebben we niet overal de
juiste of klinkklare oplossing voor. Toch denkt de jeugdcommissie het
afgelopen seizoen voor het grotendeel iedereen een fijn seizoen te hebben
kunnen geven.
Aan het einde van het seizoen hebben Erik Poel, Gerriette Schipper en George
Nieuwland de jeugdcommissie verlaten. Alle drie zullen zij ieder op hun eigen
manier de betrokkenheid met Dinto en in het bijzonder met de jeugdcommissie
blijven houden.
Sponsorcommissie
Anton Nannes geeft een opsomming van de activiteiten gedaan door de
sponsorcommissie het afgelopen seizoen. De bingo en de actie “Waar schijt de
koe” waren een groot succes. Helaas was de opkomst van leden en
vrijwilligers bij “het schijten van de koe” klein ondanks dat er voor de nodige
gezelligheid was gezorgd. De loterij bij thuiswedstrijden met leuke prijsjes
bracht ook weer de nodige inkomsten op. De bloemenactie was ook geslaagd,
hoewel het moeilijk was om genoeg bloemenverkopers te strikken. Anton
spreekt zijn dank uit naar alle sponsoren die Dinto ondersteunen.
Anton stelt voor om het donateursbedrag van € 2 naar € 5 Euro te verhogen.
Cher Klink Logeman vraagt of het lopen met donateurskaartjes naar september
kan i.p.v. oktober vanwege licht.
Inge Ligthart stelt voor om het 2 aan 2 te doen, dan ben je flexibeler.
4
-

De Penningmeester met verslag van de kascommissie
Winst- en verliesrekening seizoen 2016/2017
Het financieel jaarverslag 2016/17, de begroting 2017/18, de opbouw van het
ledenbestand en de contributie wordt op een scherm weergegeven. De laatste
2 zijn in dit verslag opgenomen. Cor Beemsterboer licht de cijfers toe. Het
seizoen 2016/17 is afgesloten met een tekort van € 1.036. Dit tekort is in
mindering gebracht op het eigen vermogen. Voor het seizoen 2017/18 wordt
een tekort begroot van € 400.

Anton Nannes vraagt of een teller lid moet zijn van Dinto. Een teller moet lid
zijn van Dinto, dus wie er telt, moet lid worden als hij nog geen lid is.
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De begroting wordt goedgekeurd door de leden.

-

Verslag kascommissie
Sjors Dekker meldt dat hij en Co Jonker het verslag hebben gecontroleerd en
akkoord bevonden hebben. Aan de penningmeester wordt decharge verleend.

5.
-

Benoemen kascommissie 2017/2018
De kascommissie voor het komend seizoen bestaat uit Co Jonker en Cher
Klink Logeman.

6.

Aanpassing contributietarieven m.i.v. seizoen 2018/2019
(M.i.v. seizoen 2016/2017 wordt de contributie geïndexeerd met minimaal 3%)

De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging met ingang
van het seizoen 2018/2019.
7.
-

8.
-

Aftreden en (her)verkiezen van bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar: Cor Beemsterboer. Niels bedankt Cor voor zijn
enorme inzet en bijdrage voor de vereniging in de afgelopen 11 jaar.
Aftredend en direct herkiesbaar: Anja Verkamman. Anja wordt unaniem
herkozen.
Aftredend en direct herkiesbaar: Petra Eerland. Petra wordt unaniem herkozen.
Aftredend en direct herkiesbaar: Bas Willemstijn. Bas wordt unaniem herkozen.
Verkiesbaar: Els Burger als penningmeester ter vervanging van Cor. Els wordt
unaniem benoemd als onze nieuwe penningmeester.
Rondvraag
Maud vraagt om vervanging van een tablet die afgelopen zaterdag kapot is
gevallen. Dat is gedaan.
Anton Nannes doet een oproep om alle mooie spullen bij Jan Ligthart te
brengen. Voor bijvoorbeeld de bingo en de loterij.
Jolijn deelt mee dat de ballenkarren uit elkaar vallen op misschien 2 na. Het
gaat om ongeveer 9 karren.
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-

-

9.
-

Inge Ligthart: Dinto bestaat binnenkort 50 jaar. Wat is daarvoor georganiseerd?
Niels geeft aan dat er een commissie is gevormd om de viering van het 50-jarig
bestaan te organiseren.
Debbie Tiebie vraagt waarom niet alle CMV teams evenveel trainen. Bob
Versteegh legt uit dat dit samen hangt met de beschikbaarheid van trainers en
zaalruimte. De woensdagmiddag is voor de selectieteams.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. Iedereen wordt bedankt voor
zijn aanwezigheid en zijn/haar inbreng.
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