Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 oktober 2021
Aanwezig Bestuur
Aanwezige(n)
leden

Niels Goudsblom (voorzitter), Els Burger (penningmeester),
Bas Willemstijn, Arco Kleimeer en Inge Nannes (secretaris).
Erik Poel, Sjaak Komen, Sharon Stam, Nikki Landman, Hans Bouwes, Joost
Goudsblom, Peter Jongejan, Diana van Duin en Dennis Stam

Afmeldingen

Petra Eerland, Maud Breeuwer, Inge Ligthart, Lynn Delver en Ingrid Poel.

Agenda- Onderwerpen
punt
1.
Opening door de voorzitter
Niels opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2.

Mededelingen
De bovengenoemde afmeldingen zijn ontvangen.

3.

Goedkeuring van het verslag van de ALV 29.09.2020
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.

4.

Verslag van het seizoen 2020/2021 van:
De Voorzitter
Verslag van de voorzitter,
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen:
Niels Goudsblom, voorzitter.
Inge Nannes, secretaris.
Els Burger, penningmeester.
Bas Willemstijn, lid.
Arco Kleimeer, lid
Per 1 september 2021 heeft Dinto 261 leden. Per 1 september 2020
was dit 266. Het aantal jeugdleden is gedaald met 6 leden. Het aantal
seniorleden is met 2 leden afgenomen. Het aantal recreanten is gelijk

Actie

gebleven. De invloed van corona is gelukkig beperkt van invloed
geweest op het leden bestand.
Het afgelopen seizoen is een seizoen geweest die we maar weer snel
moeten vergeten. Corona gooide roet in het eten. De voorbereidingen
waren weer keurig verzorgd door het technisch hart en de
jeugdcommissie. Teamindelingen en trainingsschema waren op orde.
De scheidsrechtercoördinator had gezorgd voor voldoende
scheidsrechterpunten. Het seizoen begon met de restrictie dat er geen
publiek aanwezig mocht zijn bij trainingen en wedstrijden. Het Fons
Goudsblom kon nog worden gespeeld. Wedstrijden van Dames 1
werden live gestreamd. Echter een paar weken na de start van het
seizoen werden de corona maatregelen strenger. Er mochten geen
competitiewedstrijden meer gespeeld worden en alleen nog maar
trainingen worden gegeven aan de jeugd. Door het technische hart en
de jeugdcommissie werd hier snel op ingesprongen: het
trainingsschema werd aangepast en er werden onderlinge wedstrijden
georganiseerd voor de jeugd. In december volgde een volledige lock
down. Teamsport was niet meer toegestaan. Vanaf februari 2021 was
het weer mogelijk om buiten te sporten in teamverband, binnensport
was nog niet mogelijk. Weer moest de technische commissie en
jeugdcommissie schakelen. Er werden bootcamps georganiseerd op de
velden van VIOS om de leden sport aan te kunnen bieden.
Trainingsschema’s werden in elkaar gezet. Ook werden er 3 buiten
velden opgebouwd en onderlinge toernooien georganiseerd. Dit alles
binnen de kaders voor wat mogelijk was. Vanaf mei konden we
gelukkig, zo aan het einde van het seizoen, nog een aantal weken
trainen in de sporthal. Wedstrijden werden niet meer gespeeld omdat
de Nevobo de competitie had afgebroken.
De Time Out is twee keer uitgebracht. Door de lock down in december
zijn de uitgaven van februari en april komen te vervallen. De beslissing
is genomen om te stoppen met de Time Out. Er werd onvoldoende
kopij ontvangen. Berichtgeving geschiedt in deze tijd via social media,
zoals website, Facebook en Instagram. Bovendien is een de uitgifte
van een blad niet duurzaam. De sponsorcommissie zal adverteerders
een alternatief bieden.
Er is dit seizoen 1 keer overleg geweest met de Stichting Dinto
Belangen. Dit jaar is er geen beroep gedaan op de financiële
ondersteuning van deze stichting.
Ook is er overleg geweest met de Stichting Sporthal over de faciliteiten
in de sporthal. Er hoefde dit jaar geen investeringen in materieel te
worden gedaan.
In de zomerperiode is er met name door de jeugd veel gebruik gemaakt
van de beachvolleybalvelden. Door de corona perikelen was er veel
belangstelling van de jeugd om te beachen. Er waren voldoende
vrijwilligers aanwezig voor de opbouw van de beach-velden. De
opbouw ging dit jaar heel snel, vele handen maken licht werk. Helaas
werkte het weer deze zomer niet mee om lekker te beachen, de
temperaturen waren vaak laag en er viel regelmatig regen.
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Net als alle andere seizoenen werd er ook dit seizoen weer een groot
beroep gedaan op de vrijwillige inzet van bestuur, commissieleden,
jeugdleden, seniorleden, ouders en andere vrijwilligers. Door de steeds
wijzigende corona restricties werd er een groot beroep gedaan op
creativiteit, inventiviteit en wendbaarheid van alle betrokkenen. De
vereniging heeft binnen de kaders die mogelijk waren steeds
geprobeerd het maximale te bieden aan haar leden. Hierin heeft Dinto
zich onderscheiden en dit is een groot compliment waard.
Helaas zijn door de corona de volgende activiteiten niet georganiseerd:
: Volleybal Stuif-es-in, Stoffer en Blik toernooi, ouder/kind toernooi in de
kerstvakantie, kinderdisco, bingoavond en de jaarmarkt.
Vanaf deze plaats dankt het bestuur alle leden, vrijwilligers, trainers,
commissieleden, materiaalverzorgers, enz. Wij hopen dat wij ook voor
het komende seizoen wederom op deze steun mogen rekenen.
Technisch hart
Verslag van het technisch hart
Het verslag van het technisch hart sluit aan op het verslag van de
voorzitter. Helaas zijn de competities al na een paar weken afgebroken
en is er niet meer gespeeld. Wij hopen op een goede start in het
nieuwe seizoen.
Een punt van zorg is de beschikbaarheid van trainers voor alle niveaus.
Vanuit de leden zal hier een bijdrage van worden verwacht, anders
kunnen we niet meer aan alle trainingswensen voldoen.
Het afgelopen seizoen is het TH een aantal malen bij elkaar gekomen.
Veel zaken worden echter al besproken, afgestemd en opgelost in de
sporthal tijdens de trainingen. Het samenstellen van selecties, het
invallen van speelsters, het mee laten trainen met andere groepen, etc.
wordt onderling met elkaar afgestemd.
Het technisch hart dankt alle trainers, coaches, jeugdcommissie en
vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen seizoen.

Jeugdcommissie
Verslag van de Jeugdcommissie door Dennis Stam.
Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest en werd volledig
gedomineerd door alle perikelen rond het Coronavirus. Het seizoen
startte hoopvol. De eerste wedstrijden konden gewoon doorgang
vinden, met de op dat moment geldende corona-regels. Maar na een
paar speelronden werd dat anders. De wedstrijden mochten niet meer
doorgaan, maar met af en toe wisselende regelgeving hebben we de
trainingen door kunnen laten gaan. Tot het moment rond Sinterklaas
dat zelfs de trainingen niet meer toegestaan waren.
Dit betekende uiteraard ook dat er geen activiteiten konden
plaatsvinden als het ouder en kind toernooi. Gelukkig werd er nog wel
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een manier gevonden om met het Sinterklaasfeest pieten te ontvangen
in de sporthal. Het schoolvolleybal hebben we helaas ook moeten
annuleren. Hopelijk kunnen we daar dit seizoen weer een vervolg aan
geven.
Inmiddels was wel het 200ste jeugdlid aangemeld. Bij de ALV van 2020
werd deze hoop al uitgesproken, en dit heugelijk feit werd al voor de
kerst bereikt. Hiervoor hebben we een speciaal shirt gemaakt om het
200ste lid in het zonnetje te zetten. Door de corona-restricties is het
uitdelen in december echter niet gelukt.
Met de nodige creativiteit en met het in acht nemen van de regelgeving,
zijn er in januari bootcamps opgezet. Op de velden van VIOS kon de
jeugd wekelijks aan de slag onder leiding van Bert Goedkoop. We
wilden vooral dat de jeugd elkaar wekelijks kon zien en met elkaar
bezig kon zijn. Zondags 3 groepen met de jongsten en de oudsten, en
op donderdag 2 groepen met de B- en C-jeugd. Ruim 180 leden onder
de 18 jaar. De opkomst was verrassend goed en heeft ervoor gezorgd
dat iedereen toch binding heeft kunnen houden met elkaar en de
vereniging. Naast de bootcamps hebben we een paar zaterdagen in de
buitenlucht onderlinge wedstrijden gespeeld. Met de speciaal hiervoor
aangekochte buitennetten, konden we 3 speelvelden creëren tussen de
voetbalvelden. Duidelijk werd in ieder geval dat buiten volleyballen heel
anders is dan binnen. Vooral het omgaan met de wind en de kou was
een uitdaging. Maar er waren bovenal positieve reacties. Helaas
hebben we door het slechte weer een keer moeten afblazen.
Aan het einde van het seizoen mochten we eindelijk weer naar binnen.
Het seizoen was echter al volledig in duigen gelopen en werd niet
hervat. We hebben de trainingen binnen weer opgepakt en hebben de
periode voor de trainingen verlengd tot aan de zomervakantie. De
jongste jeugd ging in die periode weer aan de slag bij de Zandbak.
Al met al een gedenkwaardig jaar. Niet een jaar dat je vooraf kunt
voorspellen. Maar wel een jaar waarin we met de inzet van alle leden,
vrijwilligers en iedereen die zich ingezet heeft, hebben laten zien dat we
ons niet uit het veld laten slaan door de gevolgen van Corona. En voor
al die inzet, klein en groot, willen we iedereen heel hard bedanken.

Sponsorcommissie
Verslag van de Sponsorcommissie door Joost Goudsblom.
De Sponsorcommissie bestaat uit:Jos van Baar, Peter Jongejan, Jan
Lichthart, Martin Komen, Anton Nannes en Joost Goudsblom.
De Sponsorcommissie heeft geen actief jaar gehad. Door de corona
was er geen lootjes verkoop en kon ook de bingo avond niet worden
georganiseerd. De bord sponsoring liep gewoon door, de meeste
ballensponsors ook.
De plantenactie – op bestelling – is wel gedaan en met dit concept wil
de sponsorcommissie doorgaan. Deze werkwijze was goed bevallen.
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Plannen:
Een speculaaspop actie in samenwerking met bakkerij Slijkerman in de
week van 22 november. Er zijn 500 poppen besteld waarvoor de jeugd
A tot en met C wordt gevraagd om deze tegen de gewone verkoopprijs
te verkopen.
De jaarlijkse bingo is gepland op 11 maart 2022.
Aan het eind van het seizoen een bad-eendjes race bij het speelveldje
bij de Remmerdel. Er zijn 3.000 bad-eendjes gekocht en die krijgen een
nummer waar je een prijs mee kan winnen.
4

De Penningmeester met verslag van de kascommissie
Winst- en verliesrekening seizoen 2020/2021
Els Burger doet verslag over het seizoen 2020/2021.
Het financieel verslag 2020/2021, de opbouw van het ledenbestand en
de contributie wordt op een scherm weergegeven. De laatste twee zijn
in dit verslag opgenomen. Els licht de cijfers toe. Het seizoen
2020/2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 625,00.
Er is in het resultaat een reservering opgenomen voor het verlenen van
korting op de contributie voor seizoen 2021/2022. Deze zogenaamde
“corona” korting wordt gegeven omdat er door de corona het afgelopen
seizoen nagenoeg geen wedstrijden zijn gespeeld en er minder is
getraind.
Opbouw ledenbestand
01-09-21

01-09-20

169

175

Recreanten

15

15

Seniorleden >= 18 jaar

53

55

Totaal spelende leden

237

245

24

21

261

266

Jeugdleden tot 18 jaar

Verenigingsleden

Totaal leden

Begroting 2021/2022
De begroting 2021/2022 wordt op het scherm weergegeven en door Els
toegelicht. Voor het seizoen 2021/2022 wordt een tekort begroot van
€ 550. De begroting wordt goedgekeurd.
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Verslag kascommissie
Sjaak Komen meldt dat hij en Sharon Stam de gehouden boekhouding
en de daarbij behorende bescheiden hebben gecontroleerd en de staat
van de baten en lasten over het verenigingsjaar 2020/2021 hebben
beoordeeld. Deze staat van baten en lasten geeft een getrouw beeld
van het exploitatieresultaat van de vereniging en heeft de
kascommissie akkoord bevonden.
De kascommissie vond dat het er goed uit zag. Het e.e.a. is besproken
en alle vragen konden beantwoord worden. De begroting zit goed in
elkaar en er wordt benoemd dat het wel heel veel werk is voor de
penningmeester. Complimenten voor Els. De Algemene
Ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur. Sjaak en Sharon
worden bedankt voor hun inzet als kascommissie.

5.

Benoemen kascommissie 2021/2022
De kascommissie voor het komend seizoen bestaat uit Sjaak Komen
en Nikki Landman.

6.

Contributietarieven m.i.v. seizoen 2022/2023
In het voorstel is verwerkt de jaarlijkse indexering en de verplichte
afdracht aan professionaliseringsbijdrage aan de Nevobo van € 5 per
lid.
Voorstel contributie m.i.v. seizoen 2022/2023

D1 (2e divisie)

€ 285,00

D2 (3e divisie)

€ 268,00
e

D3/D4/H1 (promotie klasse + 1 klasse)
e

e

D5/D6/D7 (2 en 3 klasse)

€ 253,00
€ 239,00

Recreanten

€ 119,00

A/B/C jeugd

€ 178,00

CMV

€ 123,00

Jeugdleden die spelen bij de senioren of
meedoen in een dubbele competitie betalen
extra

+ € 40,00

De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging met
ingang van het seizoen 2022/2023.

7.

Aftreden en (her)verkiezen van bestuursleden
Verkiesbaar:
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Dennis Stam, wordt unaniem gekozen en benoemd voor 2 jaar.
Aftredend en direct herkiesbaar:
Bas Willemstijn, wordt unaniem herkozen en benoemd voor 2 jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar:
Els Burger, penningmeester.
Els wordt bedankt met een prachtige bos bloemen en een cadeau.
Er is helaas (nog) geen vervanger (M/V) voor Els en deze is dringend
nodig. Els heeft aangeboden om voorlopig te blijven assisteren.

8.

Rondvraag
Joost vraagt of er een clinic komt voor nieuwe trainers, omdat er
eigenlijk te weinig trainers zijn. Ja, er is een clinic georganiseerd op 31
oktober 2021.

9.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter om 19:50 uur.
Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en zijn/haar inbreng.
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