
 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 september 2020 
 
 

Aanwezig Bestuur Niels Goudsblom (voorzitter), Els Burger (penningmeester), 
Bas Willemstijn, Arco Kleimeer en Inge Nannes (secretaris). 

Aanwezige(n) 
leden 

Erik Poel, Jos van Baar, Maud Breeuwer, Klaas Komen, Anton Nannes, 
Peter Jongejan, Nynke Barsingerhorn, Hans Bouwes, Sharon Stam,Joost 
Goudsblom, Diana van Duin, Petra Eerland, Frank Swart, Ingrid Poel, 
Teodora Gabor, Inge Ligthart. 
  

Afmeldingen Klaas van Dijk, Jose Been. 
 

 

 

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 01.10.2019  

- De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.  

   

4. Verslag van het seizoen 2019/2020 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. 

Per 1 september 2020 heeft Dinto 266 leden. Per 1 september 2019 
was dit 279. Het aantal jeugdleden is gedaald met 6 leden. De aanwas 
van nieuwe jeugdleden vergt veel energie omdat er aanzienlijk minder 
kinderen zijn. Het aantal leerlingen op de basisschool in Warmenhuizen 
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is met ongeveer 150 kinderen afgenomen in de afgelopen jaren. Het 
aantal seniorleden is met 8 leden afgenomen doordat er een 
herenteam is gestopt. Het aantal recreanten is met 1 toegenomen. 

Er is helaas geen overleg geweest met de seniorencommissie, 
simpelweg omdat het aan mankracht ontbreekt initiatieven hierin te 
ontplooien. 

Het afgelopen seizoen is er weer een scheidsrechtercursus VS2 
georganiseerd. 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, echter het 
blijft onze aandacht vragen. Dinto heeft ook 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. 

De Time Out is drie keer uitgebracht. Door de lock down half maart in 
verband met corona is de uitgave van de maand april komen te 
vervallen .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, echter dit wordt steeds lastiger door het gebruik van 
social media zoals Facebook en Instagram. 

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 is geïnvesteerd in nieuwe netten en een nieuw 
spansysteem. De investering in nieuwe dakisolatie, zonnepanelen en 
technische installatie is afgerond en in gebruik genomen. Ook zijn er de 
nodige aanpassingen gedaan aan het sportcomplex om te kunnen 
voldoen aan de corona regels. 

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. Voor de opbouw van de 
beachvelden werd middels diverse oproepen hulp gevraagd aan de 
ouders. Helaas mocht dit niet baten, voor de opbouw was alleen de 
voorzitter van Dinto aanwezig met 8 vrijwilligers van De Boemel. Het 
overgrote deel van de beachvolleyballers is Dinto leden. 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. Georganiseerd zijn het Fons Goudsblom Toernooi, Holland Top 
Toernooi, bezoek van Zwarte Piet op de training, ouder/kind toernooi in 
de kerstvakantie en de bingoavond. Helaas gingen door de corona de 
volgende activiteiten niet door ondanks dat de organisatie er klaar voor 
was: Volleybal Stuif-es-in, Stoffer en Blik toernooi, kinderdisco, 
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jaarmarkt en de plantenactie. 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 onze jeugd- en seniorenteams waren gaande het 
seizoen erg goed. Trainingen werden goed bezocht en op alle niveaus 
deden we goed mee. Het beloofde een mooie ontknoping van het 
seizoen te worden; diverse teams speelde boven in mee voor de 
prijzen, Dames 1 vocht voor het kampioenschap, 2 jeugdteams waren 
geplaatst voor de finaledag van het open NK en toen…..kwam de lock 
down half maart. De competitie werd niet uitgespeeld en de finaledagen 
van de beker, open NK en gesloten NK zijn niet gespeeld. Heel 
teleurstellend, maar er was geen andere mogelijkheid. D1 is op basis 
van zijn 1e positie op de ranglijst op het moment van de lock down 
alsnog gepromoveerd naar de 2e divisie. Gelukkig maar, want de 
meiden zaten hier al twee jaar tegen aan te hikken. 

Zodra het weer mogelijk was om te trainen is een aantal groepen 
gestart met bootcamps in de buitenlucht. Vanaf augustus kon er weer 
in de zaal worden getraind. 

Op 3 juni 2020 is onze trainer Peter Blokker overleden. Peter, oud 
speler van Dinto, was trainer van de jongens. Ondanks zijn ziekte bleef 
hij zich tot het laatst aan toe inzetten voor de jongens en verzorgde hij 
met veel enthousiasme de trainingen. Wij zullen hem missen. 

John Berkhout was dit jaar voor het laatst actief als speler voor Dinto. 
John is het langst spelende lid dat Dinto ooit heeft gehad. Er was, in 
overleg met zijn gezin, een mooie afscheid gepland tijdens de laatste 
competitiewedstrijd echter dit heeft niet kunnen plaatsvinden door de 
lock down. Gelukkig blijft John als scheidsrechter en erelid betrokken 
bij Dinto. 

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

 

  Jeugdcommissie  

  
Verslag van de Jeugdcommissie door Inge Ligthart. 
 
Verslag Jeugdcommissie seizoen 2019-2020 
Nou, tja, het verslag van afgelopen seizoen. Ik denk dat we in alle jaren 
nog nooit zo’n raar jaar gekend hebben. Althans het einde ervan. 
Maar laten we eens beginnen met iets leuks van vorig seizoen. En dat 
was het ouder-tegen-kind toernooi in de kerstvakantie. Een nieuwe 
opzet voor de B & C jeugd om eens een keer tégen de ouders te ballen 
dan mét je ouder. Dit toernooi werd goed ontvangen en er werd toen 
ook gesproken van: “Dat doen we volgend jaar weer!” Helaas, een virus 
gooit mogelijk roet in het eten. We moeten dat dus nog even bekijken 
voor dit seizoen, maar we achten de kans helaas klein voor vervolg. 
Zeker na gisteravond. Als we het toch over roet hebben, dan pakken 
we gelijk de zwarte pietenmiddag er even bij, die elk jaar georganiseerd 
wordt bij de CMV op een vrijdagmiddag richting pakjesavond. 3 Pieten 
hebben voor een middag vertier en snoepgoed gezorgd. Het zag zwart 
van de kids. En hoe dat dit seizoen zal gaan? Hopelijk wordt dit feest 
niet van tafel geveegd en staat het wel degelijk in de planning. 
Dan proberen we ieder jaar ook het scholenvolleybal te organiseren. 
Echter de laatste 3 jaar is dat helaas niet gelukt en dat konden we 
duidelijk merken in het aantal CMV leden, maar gelukkig is de 
organisatie weer hard bezig geweest en hebben we de 1e ochtend al 
achter de rug met een recordaantal nieuwsgierige kinderen die 
afgelopen vrijdag kwamen proefdraaien. En zonder de anderen tekort 
te doen, gaat er toch wel een bedankje uit naar Kim Swart voor de 
nieuwe opzet, het pakt zéér goed uit!  
Dit zijn geweldige nevenactiviteiten bij de jeugd. Laten we nu even naar 
de reguliere competitie gaan en naar overige zaken, hoe dat vorig jaar 
verlopen is. 
Dan begin ik graag met de Jongens. Jongens B, welteverstaan. We 
hebben toch wel bewondering voor dit team. Het bestaat uit een mix 
van leeftijden en inmiddels karakters, maar ze zíjn goed samen, en ze 
hébben het goed samen. Spelend in de 1e klasse deden ze goed mee. 
Daarnaast hebben ze meegedaan aan Holland Top toernooi. Hoe mooi 
was het om deze jongens te zien volleyballen tegen grote namen. En 
dan even een korte blik naar nu, aangevuld met een 4 tal jongens van 
de Boemel staat er een flink Jongens A-team. Wat geweldig dat we 
weer een jong herenteam hebben voor in de toekomst. Plaats ik wel 
gelijk nog een oproep: deze jongens verdienen het om een 2e keer 
training te krijgen, dit was het geval. Maar na het overlijden van Peter 
Blokker staan ze enigszins met lege handen. Gelukkig is Linda 
Schipper voor tijdelijk in het gat gesprongen, maar iemand voor 
structureel zou zéér welkom zijn! 
Dan gaan we even terug naar de A-jeugd van vorig jaar. Daar hadden 
we alleen de Meiden A1.  Onder leiding van Sydney Paula hadden de 
meiden het de 1e helft zwaar in de hoofdklasse. De 2e helft was een 
stuk fijner volleyballen en deden ze goed mee in de 1e klasse. 
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Bij de B-jeugd speelden we met 3 teams. 1 team heb ik hiervoor al 
genoemd. De B1 speelden onder de bezielende leiding van Hans 
Bouwes in de hoofdklasse. De ene wedstrijd was een grotere uitdaging 
dan de andere, maar ze deden zeer zeker hun best.  
De B2, een vriendinnenteam met aan het roer een wisselende ouder, 
deed het zeer verdienstelijk in de 2e klasse. Kan ook niet anders als je 
training krijgt van Joop Schut. Joop draait zijn hand er niet voor om en 
nam ook de C4 onder zijn hoede. Zij speelden in de rayon-competitie 
van Gerard Witte en zorgden voor de nodige punten.  
Zijn we al stiekem uitgekomen bij de C-jeugd. Ik noemde net de C4, 
laten we dan ook de C5 noemen, zij speelden eveneens in de 
rayoncompetitie en hadden de grootste lol met elkaar. De C6, of Mixc6 
moet ik zeggen. Een team dat nog maar redelijk recent is gaan 
volleyballen, maar Ton Holtes gaat de uitdaging niet uit de weg en ging 
ermee aan de slag. Het rayon werd onveilig gemaakt. Maar dan zijn we 
er nog niet. De C7, een team dat dubbele competitie speelt. Zowel 
spelend in de CMV als in de C-rayon competitie, om daar alvast kennis 
mee te maken. Menigeen klein van stuk in het team, maar dat zei niets. 
Goed gedaan! Maar na nr. 7 kwam er in januari een nummer 8. Het 8e 
C-team kwam van de grond. Officieel nog spelend in niveau 5 van de 
CMV mochten deze meiden ook aan de C wedstrijden ruiken. En het 
rook zeker goed! 
Maar voor de C4, komen nog 3 andere C teams. De C1, met Nynke 
aan het roer. Werd de 1e helft kampioen in de hoofdklasse en mocht 
zich gaan wagen in de Topklasse. Het hoogste niveau op C-gebied. De 
C2, werd de 1e helft kampioen in de 1e klasse en mocht de 2e helft in de 
hoofdklasse aan de gang. Tja, hoe dat zou eindigen, weet niemand, 
maar de meiden deden prima mee.  
En dan de C3, heeft hun hoofd bijna letterlijk boven water moeten 
houden. Vaak met te weinig speelsters de wedstrijden gespeeld, maar 
promoveerden ook naar de hoofdklasse en konden echt wel een potje 
breken. 
Dan hebben we natuurlijk als laatsten, maar zeker niet de minsten, de 
CMV teams. Met 20 teams had Gerard Witte echt zijn handen vol aan 
het schema en was het iedere keer 1 blauwe waas in de sporthal. Maar 
wat prachtig om te zien, bijna 80 – 100 fanatieke kinderen die er alles 
aan deden om die bal van de grond te houden. En dan zie je dat het 
aanleren van de juiste techniek duidelijk zijn vruchten afwerpt. Dan wil 
ik namens de Jeugdcommissie wel even een grote dank je wel 
uitspreken naar de oudere jeugdleden. Zij zijn namelijk de trainsters 
van onze CMV kroost. Iedere vrijdagmiddag staan deze meiden klaar 
om de fijne kneepjes aan te leren. Hoe mooi is deze constructie? Dinto 
mag hier zeer trots op zijn. 
Naast de reguliere competitie, heeft Dinto ook aan menig toernooi en 
kampioenschap meegedaan. Het Holland Top toernooi (daarbij kan je 
kampioen worden van regio west, Nholland, Zholland, Utrecht) en het 
NOJK. Helaas is de mogelijkheid er nooit geweest om het toernooi af te 
maken. 
Want wat niemand ooit verwachtte, gebeurde wel. De algehele 
plotselinge Lock down. Dat was een ontzettende streep door de gehele 
sportwereld. Vanaf begin maart t/m augustus geen volleybal. Bizar 
einde, of eigenlijk mag je het niet echt een einde noemen. Geen 
kampioenen, geen degradanten. Bij de jeugd  bleef alles gelijk. En de 
meeste leden hebben het spelletje gemist, maar we hoorden ook 
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geluiden dat het stiekem toch wel even fijn was, leven zonder 
verplichtingen. In augustus en officieel per 1 september mochten we 
weer aan de gang. Alle kinderen stonden ook weer te springen om een 
mep tegen die bal te geven en elkaar weer te zien en samen te spelen. 
Maar wat gaat het virus met dit seizoen doen? Laten we hopen voor 
onze jeugdleden dat zij een ‘normaal’ seizoen kunnen draaien, al dan 
niet zonder publiek.. 
En natuurlijk hebben we ook nog wat overige, belangrijke zaken. De 
jeugdcommissie kan hulp gebruiken. We zijn hard op zoek naar nieuwe 
mensen die mee willen denken en werken aan de vereniging. Je moet 
daarbij denken aan hulp bij de CMV (coördinatoren). 
We zijn ook als TH en JTC ook altijd op zoek naar trainers. Zeker voor 
de C & B jeugd. Een volwassene voor deze groep is wel een pré. Ook 
zoeken we een lid voor in de jeugdcommissie zelf. Enige kennis van 
volleybal is gewenst, maar zeker geen pré. Inmiddels heeft Dennis 
Stam aangeboden om eens een vergadering bij te wonen. Daar zijn wij 
zeer blij mee. Maar dat lid blijft nog steeds van harte welkom. 
Daarnaast heeft de JTC een directe lijn met het TH. En een directe lijn 
met het bestuur van de club. We komen elke maand bij elkaar en 
zorgen dat het een nuttige, maar ook zeker een gezellige avond is. 
Wat het aantal jeugdleden vorig jaar was, weet ik niet, maar nu zitten 
op 183 stuks. We verwachten nog wel aanwas bij de CMV… wie weet 
weer een keer het 200e jeugdlid?? Zou mooi zijn. 
Wil ik als laatste zeggen dat we met zijn allen, leden, commissies, 
vrijwilligers, scheidsrechters die voor Dinto klaar staan,  ontzettend trots 
mogen zijn op onze vereniging. Een ieder die zich daar voor inzet, 
vrijwillig of niet, een groot dank je wel! 
 

 Sponsorcommissie  

 Verslag van de Sponsorcommissie door Anton Nannes. 
 
De Sponsorcommissie bestaat uit:Jos van Baar, Peter Jongejan, Jan 
Lichthart, Martin Komen, Anton Nannes en Joost Goudsblom. 
 
Er is niet heel veel te melden want door de corona maatregelen kon er 
veel niet doorgaan: de jaarlijkse bingo en de planten actie gingen niet 
door en er werden veel inkomsten gemist doordat er geen loterij bij de 
wedstrijden was.  
 

 
 
 

 
 
 

4 De Penningmeester met verslag van de kascommissie  

- 
 

Winst- en verliesrekening seizoen 2019/2020 
 
Els Burger doet verslag over het seizoen 2019/2020. 
 
Het financieel verslag 2019/2020, 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 
2019/2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 250. 
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Opbouw ledenbestand 

 
01-09-20 01-09-19 

   

Jeugdleden tot 18 jaar  175 181 

Recreanten 15 14 

Seniorleden >= 18 jaar   55 63 

   

Totaal spelende leden 245 258 

   

Verenigingsleden 21 21 

   

Totaal leden 266 279 

-  
Begroting 2020/2021 
De begroting 2020/2021 wordt op het scherm weergegeven en door Els 
toegelicht. Voor het seizoen 2020/2021 wordt een tekort begroot van 
€ 1.500. De begroting wordt goedgekeurd. 
 

 

- Verslag kascommissie 
Hans Bouwes meldt dat hij en Sharon Stam het verslag gecontroleerd 
en akkoord bevonden hebben.  
Zij hebben alles bekeken, het zag er goed uit en 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. Hans en Sharon worden 
bedankt. 
 

 

   

5. Benoemen kascommissie 2020/2021  

- De kascommissie voor het komend seizoen bestaat uit Sharon Stam en 
Sjaak Komen. 
 

 

6. Contributietarieven m.i.v. seizoen 2021/2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D1 is gepromoveerd en is in de 2e divisie komen te spelen. Hier zijn 
hogere kosten aan verbonden. Deze kosten zijn deels verrekend in een 
hogere contributie bijdrage voor D1. 
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De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging met 
ingang van het seizoen 2021/2022. 
 

Voorstel contributie m.i.v. seizoen 2021/2022  

D1 (2e divisie)       € 275,00 

D2 (3e  divisie) € 258,00 

D3/D4/H1 (promotie klasse + 1
e

 klasse) 
€ 243,00 

D5/D6/D7/D8 (2
e

 en 3
e

 klasse) 
€ 230,00 

Recreanten € 115,00 

A/B/C jeugd  € 170,00 

CMV € 117,00 

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

+ € 40,00 

  

   

7. Aftreden en (her)verkiezen van bestuursleden  

- Verkiesbaar:  
Arco Kleimeer, wordt unaniem gekozen en benoemd voor 2 jaar. 
 
Aftredend en direct herkiesbaar:  
Inge Nannes, wordt unaniem herkozen en benoemd voor 2 jaar.. 
Niels Goudsblom, wordt unaniem herkozen en benoemd voor 2 jaar. 
 

 

   

8. Rondvraag  

- 
 

Streamen van de wedstrijden voor de thuiswedstrijden: wie zou dit 
kunnen verzorgen voor Dinto?  
 

 
 

- Sjaak stelt de vraag hoe de binding met Dinto moet zijn om bij de 
Recreanten lid te kunnen worden. Iedereen kan lid worden, er hoeft dus 
niet een binding te zijn. 

 
 

   

- Teodora vraagt over D5 of er getraind kan worden met D4. Hun team 
heeft te weinig dames om wedstrijden te spelen en zij zouden er vaste 
dames bij willen om een goed team te krijgen. Ze zijn wel blij met de 
trainer voor het team. Maar ze missen om een samenhorigheidsgevoel 
en willen een systeem leren. 
Verder biedt zij aan dat ze alles met zwaar materiaal kan stikken / 
naaien met een professionele naaimachine. 

 

   

9. Sluiting  

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

 

 


