
 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1 oktober 2019 
 
 

Aanwezig Bestuur Niels Goudsblom (voorzitter), Els Burger (penningmeester), 
Anja Verkamman, Bas Willemstijn en Inge Nannes (secretaris) 

Aanwezige(n) 
leden 

Erik Poel, Peter Jongejan, Nynke Barsingerhorn, Klaas van Dijk, Hans 
Bouwes, Maud Breeuwer, Jos van Baar, Joost Goudsblom, Inge Ligthart, 
Diana van Duin, Sharon Stam, Petra Eerland, Jose Been. 
  

Afmeldingen Christa Duijneveld, Lindsey Pronk, Sander van den Berg, Rosa Poel, 
Sammie Poel, Ingrid Poel, Anton Nannes, David van der Welle en Nelina 
Bruin. 
 

 

 

Agenda-
punt 

Onderwerpen Actie 

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 16.10.2018  

- De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.  

   

4. Verslag van het seizoen 2018/2019 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. 
Anja Verkamman, lid (voorzitter jeugdcommissie). 
Bas Willemstijn, lid. 
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Per 1 september 2019 heeft Dinto 279 leden. Per 1 september 2018 
was dit eveneens 279. Het aantal jeugdleden blijft stabiel ondanks dat 
er op de basisschool in Warmenhuizen het aantal leerlingen met 
ongeveer 150 is afgenomen in de afgelopen jaren. Er is dit jaar geen 
schoolvolleybaltoernooi georganiseerd. Dinto zit met het aantal 
jeugdleden van ongeveer 200 aan zijn capaciteitsgrens gelet op de 
beschikbaarheid van de sporthal, het aantal velden en trainers. Daar 
waar vele verenigingen hebben te maken met een terugloop van leden 
door minder jeugd en vergrijzing blijft bij Dinto het ledenbestand op peil. 

Dinto bestaat in 2019 50 jaar. Dit is grootst gevierd op 14 april 2019. De 
feestcommissie had een mooi programma opgezet. De deelname aan 
deze dag overtrof alle verwachtingen. Het feest was een groot succes. 
De organisatie was perfect. Iedereen heeft enorm genoten. 

Er is twee keer overleg geweest met de seniorencommissie, in 
november en in maart. Deze commissie bestaat uit seniorleden die hun 
team vertegenwoordigen en heeft als doel de betrokkenheid met de 
vereniging en tussen de seniorenteams te vergroten. Bespreekpunten 
zijn geweest jaarfeest, bijdrage aan het clubblad en inzet 
scheidsrechters. 

Het afgelopen seizoen is er weer een scheidsrechtercursus VS2 
georganiseerd. De Nevobo heeft de opzet van de scheidsrechtercursus 
aangepast en verkort. De scheidsrechtercoördinator heeft de planning 
van scheidrechters voor de wedstrijden weer keurig verzorgd. Ook dit 
jaar is het een aantal malen voorgekomen dat een scheidsrechter niet 
kwam opdagen voor een wedstrijd. Dit is gelukkig steeds opgelost. 

Dinto heeft het voldoende scheidsrechterpunten aangeleverd. Ook voor 
het nieuwe seizoen kunnen wij voldoende punten aanleveren. 
Desalniettemin moeten we op zoek blijven naar VS3 scheidsrechter of 
personen die daartoe willen worden opgeleid, aangezien onze VS3 
scheidsrechters aardig op leeftijd beginnen te komen. 

Er is hard gewerkt om te voldoen aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherning (AVG), ook wel bekend als de privacywetgeving. 
Een grote klus was het verkrijgen van de toestemmingsverklaringen 
van jeugdleden. Het verwerkingsregister is gereed, het 
privacystatement, de website en het aanmeldformulier zijn aangepast. 
Dinto is nu privacyproof. 

De Time Out is vier keer uitgebracht. De inhoud van de Time Out wordt 
bepaald door de kopij die de leden aanleveren. De redactie verzet veel 
werk om voldoende kopij te verkrijgen. In de Time Out uitgaven van 
februari en april zijn er mooie artikelen geschreven over de 
geschiedenis van Dinto. 

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. 
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Ook is er overleg geweest met de Stichting Sporthal over de faciliteiten 
in de sporthal. Er zijn nieuwe ballenkarren en scheidsrechterstoelen 
aangeschaft. De sporthal heeft geïnvesteerd in nieuwe dakisolatie, 
zonnepanelen en een technische installatie. 

In de zomerperiode is er met name door de jeugd veel gebruik gemaakt 
van de beachvolleybalvelden. Er waren voldoende trainers beschikbaar 
om de trainingen te verzorgen. 

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 weer vele activiteiten georganiseerd; bingoavond, 
plantenactie, Fons Goudsblom toernooi, Holland Top toernooi, Rabo 
Club Kas, een coachclinic, volleybal Stuif-es-in en ouder/kind toernooi. 
Er was dit jaar geen kinderdisco omdat deze activiteit samenviel met de 
viering van het 50 jarig bestaan. Het 2x2 paastoernooi is helaas ook 
niet doorgegaan in verband met tekort aanmeldingen. 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. 

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. 

 
Technisch hart 
Verslag van het technisch hart 

De prestaties van de jeugd- en seniorenteams zijn het afgelopen 
seizoen weer heel goed geweest. Bij de jeugd zijn er vele 
kampioenschappen gevierd en is de beker gewonnen. De CMV meisjes 
behaalden een tweede plek op het gesloten NK. 

De seniorenteams hebben ook goed gepresteerd. D1 eindigde op een 
mooie tweede plek welke recht gaf op promotiewedstrijden. Helaas 
werd promotie naar de tweede divisie net niet gehaald. Ook stond D1, 
net als vorig seizoen, in de bekerfinale. Het is echter niet gelukt om de 
bekerwinst te prolongeren. 

D3, een jeugdteam, is kampioen geworden in de promotieklasse. 
Hierdoor spelen we komend seizoen met twee teams in de derde 
divisie. 1 team zal bestaan uit alleen maar jeugd, dit zal wellicht een 
van de jongste teams van Nederland zijn die op divisie niveau uitkomt. 

Ons herenteam Relay/Dinto is kampioen geworden en gepromoveerd 
naar de 2e klasse. Een hele mooie beloning van onze samenwerking 
met Relay. 
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D7 was een nagenoeg nieuw gevormd team met een aantal meiden 
met weinig tot geen volleybalervaring. Toch hebben zij het heel goed 
gedaan in de 3e klasse. 

H1, D2, D4, D5 en D6 hebben zich goed weten te handhaven in hun 
klasse. Het aantal recreanten is toegenomen. 

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. Een woord van dank richting de 
TH leden Bert, Nynke, Inge, Hans, Erik en Ingrid over de wijze waarop 
wordt samengewerkt met elkaar met respect voor ieder zijn visie en 
zienswijzen. 

Het technisch hart dankt alle trainers, coaches, jeugdcommissie en 
vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen seizoen. 

 

 Jeugdcommissie  

  
Verslag van de Jeugdcommissie door Anja. 
 
Tijdens de laatste vergadering JC vroeg ik of er nog bijzonderheden 
waren die in het verslag 2018-2019 vermeld dienen te worden. 
“Nee hoor, prima jaar”, “lekker gewerkt”, “mooie resultaten” en de ander 
stak een duim omhoog. 
Wat zijn we alweer snel vergeten hoe rommelig het seizoen begon en 
de aanvang van de CMV training uitgesteld moest worden. Nynke 
Barsingerhorn sprong in het diepe om de coördinatie van deze jeugd op 
zich te nemen. Ze werkt nauw en intensief samen met Inge Ligthart en 
Frank Swart en ook zeker met de trainsters van de allerjongsten leden:  
Nelina Bruin en Kim Swart 
Zij allen staan aan de basis van de jeugd die zo graag het spelletje 
volleybal willen leren. Ook een aantal uit de ABC jeugd en 
jongvolwassen verzorgen de trainingen volgens het Sliedrecht model. 
 
Toen het seizoen eenmaal draaiende was leek alles weer te lopen 
zoals het hoort. Natuurlijk zijn er altijd kritische speelsters en ouders, 
maar met een goed gesprek en aandacht lossen de meeste zaken zich 
weer op. 
 
Aan het einde van het seizoen zijn er vooral bij de A teams veel 
afmeldingen geweest. Dit komt voornamelijk vanwege de opleidingen 
en studies die gevolgd gaan worden. 
Binnen de jeugdcommissie is er ook gevraagd om wat extra aandacht 
voor het jongensteam. Deze trainen twee keer per week, waarvan een 
keer door Bert Goedkoop. Voor komend seizoen willen we dit team aan 
het HTJ toernooi mee laten doen. 
 
Resultaten tijdens de competities en toernooien waren weer talrijk en 
om niemand te vergeten wordt er dan ook geen lijstje opgesomd. 
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De jeugdteams van Dinto blijven graag geziene tegenstanders op 
toernooien ook ver buiten onze regio. 
 
Afgelopen seizoen zijn we volop op zoek geweest naar aanvulling in de 
jeugdcommissie omdat Christa en ik al ruime tijd van te voren hadden 
aangegeven te willen stoppen. 
Diana van Duin en Trudy de Jong zijn m.i. waardevolle aanvullingen. 
 
Vaste opvulling in het bestuur is helaas nog niet gevonden De 
bestuursvergaderingen zullen daarom voorlopig bij toerbeurt vanuit de 
jeugdcommissie worden bijgewoond. 
 
Christa wordt vervangen door Diana van Duin en Trudie de Jong. 
Voor vervanging van de functie van Anja is nu nog geen duidelijkheid. 
 
Er wordt gevraagd of er een algemeen beleid voor de jongens is: er zijn 
geen werving acties, bij de CMV worden er aan talentvolle jongens een 
2e training aangeboden. Bij de C jongens trainen er een aantal mee met 
de training die door Bert gegeven wordt. 
 
 

 Sponsorcommissie  

 Verslag van de Sponsorcommissie door Joost: 
 
De Sponsorcommissie bestaat uit: 
Jos van Baar, Peter Jongejan, Jan Lichthart, Martin Komen, Anton 
Nannes en Joost Goudsblom. Karin Komen is overgestapt naar de 
Time Out. 
 
Het gaat elk jaar redelijk goed, ook dit jaar weer. De inkomsten komen 
uit de adverteerders, de loterij, de ballensponsors, de reclameborden, 
de bingo en dit jaar de jubileum bingo, de plantenactie, de Rabo Club 
Kas, de donateurs actie. Misschien dat er aan het eind van het seizoen 
weer een leuke actie “waar schijt de koe” komt. 
 
Bij nieuwe leden wordt er ook gepolst of zij iets kunnen betekenen in de 
vorm van sponsoring. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 De Penningmeester met verslag van de kascommissie  

- 
 

Winst- en verliesrekening seizoen 2018/2019 
 
Het financieel verslag 2018/2019, 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 
2018/2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.553. Het 
resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
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Opbouw ledenbestand 

 
01-09-18 01-09-17 

   

Jeugdleden tot 18 jaar  181 190 

Recreanten 14 10 

Seniorleden >= 18 jaar   63 59 

   

Totaal spelende leden 258 259 

   

Verenigingsleden 21 20 

   

Totaal leden 279 279 

  
Begroting 2019/2020 
De begroting 2019/2020 wordt op het scherm weergegeven en door Els 
toegelicht. Voor het seizoen 2019/2020 wordt een tekort begroot van 
€ 250. De begroting wordt goedgekeurd. 
 

 

 Verslag kascommissie 
Hans Bouwes meldt dat hij en Co Jonker het verslag hebben 
gecontroleerd en akkoord bevonden.  
De heren hebben alles bekeken en besproken en alle vragen konden 
beantwoord worden. Het was hen opgevallen dat het wel heel veel 
werk is voor de penningmeester. Hans en Co worden bedankt. 
 

 

   

5. Benoemen kascommissie 2019/2020  

 Als kascommissie voor het komend seizoen worden benoemd Hans 
Bouwes en Sharon Stam. 
 
 

 

6. Vaststellen contributie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(M.i.v. het seizoen 2016/2017 wordt de contributie geïndexeerd met 
minimaal 3%). 
 
De contributies zijn met 3% verhoogd. Alleen de toeslag voor de 
jeugdleden die spelen bij de senioren of meedoen in een dubbele 
competitie is verhoogd van € 35,00 naar € 37,50. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Notulen Algemene Ledenvergadering Dinto d.d. 1 oktober 2019 7/8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging met 
ingang van het seizoen 2020/2021. 

Voorstel contributieverhoging  seizoen 2020/2021  

 
€ 

D1/D2 (3
e

 divisie) 
246,00 

D3/H1/H2 (promotie klasse + 1
e

 klasse) 
231,00 

H3/D4/D5/D6/D7 (2
e

 + 3
e

 klasse) 
218,00 

Recreanten 111,00 

A/B/C jeugd  160,00 

CMV 109,00 

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

+ 37,50 

  

   

7. Aftreden en (her)verkiezen van bestuursleden  

 Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar:  
Anja Verkamman, sinds 2015 in het bestuur en al vanaf 2009 in de 
weer voor Dinto. Heel veel gedaan, in de jeugdcommissie, toernooien 
organiseren, training inval regelen, problemen oplossen, verbindende 
factor. Altijd op zoek naar een oplossing die goed is voor alle partijen. 
Het is jammer dat je afscheid neemt na ruim 10 jaar inzet voor Dinto. 
We weten dat we altijd nog een beroep op je kunnen doen bij de 
organisatie van activiteiten.   
 
Anja bedankt het bestuur en de leden. Ze blijft zich nog wel inzetten 
voor de organisatie van het Holland Top toernooi en de donateursactie 
(samen met Esther).  
 
Aftredend en direct herkiesbaar:  
Bas Willemstijn, wordt unaniem herkozen en weer benoemd voor 2 
jaar. 
 
Els Burger, wordt unaniem herkozen en weer benoemd voor 2 jaar. 
 
Niels geeft aan dat hij na dit seizoen 8 jaar voorzitter is geweest, dat 
het tijd wordt voor een opvolger en zal aftreden. 
 
Er is een Vacature voor Bestuursleden.  
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Er wordt een beroep gedaan op de leden om toe te treden tot het 
bestuur. Een ouder met een kind spelend in de CMV zou heel welkom 
zijn voor de doorstroom en de informatie vanuit de jongste jeugd. 
 

 Inge Nannes blijft Scheidsrechter coördinator.  

   

8. Rondvraag  

 
 

Geen vragen en/of opmerkingen voor de rondvraag. 
 

 
 

   

9. Sluiting  

 De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. Iedereen wordt 
bedankt voor zijn aanwezigheid en zijn/haar inbreng. 

 

 


