
Onderwerp: Algemene ledenvergadering d.d.  09 september 2013
Gehouden in de kantine op sportpark “De Roode Bleek”.

Aanwezig volgens presentielijst: 26 personen
Afwezig met kennisgeving: R. de Beer, L. de Bresser, T. Hermes sr., T. van Ruremonde,
T. Oerlemans, F. Voets, M. van den Hurck, 

1. Opening.
Voorzitter Rien Schalkx heet alle aanwezige leden van harte welkom en heet ook de 
de besturen van onze supportersvereniging en de Stichting promotie DVG welkom en 
opent de vergadering

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergaderingen  van 10 september 2012.
De notulen worden per bladzijde doorgenomen, daar er verder geen vragen en/of 
opmerkingen zijn worden de notulen aldus vastgesteld en ondertekend.

3. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2012/2013.
Het jaarverslag 2012-2013 wordt voorgelezen door de secretaris. De belangrijkste 
gebeurtenissen van het afgelopen seizoen alsmede de samenstelling en gebeurtenissen 
bij de diverse afdelingen passeren de revue.

4. Financiële verantwoording Stichting Promotie D.V.G..
De voorzitter memoreert nog eens het afscheid van Willy van Zuijlen als voorzitter 
van de stichting en heet de nieuwe voorzitter, Conny Claassen-Meijer, van harte 
welkom en wenst haar veel succes toe.
De opbrengsten en uitgaven worden door haar doorgenomen en ze spreekt de hoop uit 
dat het ledental van de Club van 50 weer een stijgende lijn zal krijgen

5. Financieel verslag 2012-2013 met verslag van de kascommissie.
Aan de hand van een power-point presentatie wordt door penningmeester Corné 
Roovers uitleg gegeven over de inkomsten en uitgaven van het afgelopen seizoen 
afgezet tegen de begroting. De heldere uitleg roept verder geen vragen op en de 
sluitende balans wordt dan ook met tevredenheid vastgesteld.
Het verslag van de kascommissie, gevormd door Jan Smulders en Dien van Iperen, 
wordt voorgelezen. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Jan geeft aan dat alles keurig in orde is en aldus wordt de penningmeester 
decharge verleend over het boekjaar 2012-2013.

6. Verkiezing 2e plaatsvervangend lid van de kascommissie.
Jan Smulders, lid van de kascommissie, is aftredend en niet herkiesbaar.
Dien van Iperen en Theo Oerlemans vormen de kascommissie voor het seizoen 
2013/2014 terwijl Willy van Zuijlen 1e reserve is. Jelle Faber stelt zich vanuit de 
vergadering beschikbaar als 2e reserve.
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7. Vaststellen begroting 2013 / 2014.

De begroting voor seizoen 2013-2014 is in de power-point presentatie al meegenomen 
en wordt akkoord bevonden met dank aan de penningmeester.

       
8. Bestuursverkiezing.

Aan de beurt van periodiek aftreden zijn de bestuursleden Erik van de Laar, Corné 
Roovers, Ria Voets en Kees Voets . Zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld, wel 
met de aantekening dat we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester en als die 
gevonden is Corné overstapt naar de jeugdafdeling en Frank Voets dan stopt als 
hoofdbestuurslid. Tevens zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid technische 
zaken. De voorzitter vraagt de vergadering mandaat om deze wisseling verderop in dit 
seizoen te realiseren. Dit wordt akkoord bevonden. Er zijn door de leden geen 
tegenkandidaten aangedragen dus worden zij met algemene stemmen als bestuurslid 
herbenoemd.  

       
       9. Vaststellen beleidsplan DVG.

Vanuit onze vernieuwde statuten en vanuit onze eigen wens is er een nieuw 
beleidsplan 2013-2012 opgesteld. De voorzitter geeft bij ieder punt een korte 
toelichting over de reden en doelstelling. Door Jelle Faber zijn er vooraf enkele 
vragen gesteld waarvan hij in deze vergadering in het kort de strekking weergeeft. 
Kern van zijn vragen betreft zijn hoop dat het stuk niet te oppervlakkig blijft, maar dat 
er juist gezocht wordt naar meer diepgang. Er dient meer toegespitst te worden op de 
punten die daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Er zullen dan keuzes gemaakt 
moeten worden en diepgang gezocht. Zijn oproep is dan ook aan de leden om positief 
kritisch het beleidsplan te volgen en er met zijn allen voor te zorgen dat we het 
realiseren.
De voorzitter voegt daar nog aan toe dat we de diepgang met name gaan zoeken in 
onze bestuursvergaderingen, waar de punten telkens zullen worden behandeld en 
aansluitend uitgewerkt in de praktijk. 
Het beleidsplan wordt daarmee verder goedgekeurd door de vergadering.

     10. Ingebrachte agendapunten door de leden.
Hier is door de leden geen gebruik van gemaakt

     11. Behandeling schriftelijk gestelde vragen.
              Door het lid Peters Smetsers zijn twee vragen ingediend:

1. Op de vraag om de kantine op donderdagavond bij afgelasting van het trainen 
toch open te houden d.m.v. het organiseren van een activiteit (we hebben immers 
ook een activiteitencommissie), wordt geantwoord dat er in ieder geval het 
streven is om duidelijk te zijn wanneer de kantine wel of niet open is bij 
afgelasting en dat er gekeken zal worden om een activiteit te bedenken die past in 
dit verzoek.

2. Op de vraag of de kantine voortaan de eerste donderdag na Liempdse kermis 
open kan zijn wordt toegezegd dat we daar voor zullen zorgen.

     
12. Rondvraag.

Theo martens sr.
Vraagt of het klokje in het wedstrijdsecretariaat vervangen kan worden door een goed 
lopend exemplaar. 
Annelies Caarls antwoord hierop dat zij nog wel een geschikt klokje heeft, waarvoor 
dank.
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   Wim Braken
   Merkt op dat sinds de verbouwing van de kantine de geluidsboxen op de corridor weg  
   zijn en de geluidskwaliteit dus is verminderd.
   Anton Hermes zegt toe dat hij op korte termijn weer een geluidsbox zal aanbrengen op 
   de corridor, waarop Dien van Iperen aanvult dat man Wim deze wel zal komen  

         hangen.

   Peter Smetsers
   Voorziet problemen op de donderdagavond bij de trainingen v.w.b. de veldbezetting  
   omdat er nog geen verlichting is op veld 4.

    De voorzitter antwoordt dat na afloop van deze vergadering er even een praktisch  
   overleg zal plaatsvinden om e.e.a. op korte termijn goed in te plannen.

  Jan Smulders (Geerakkers)
  Omdat de Stichting Promotie DVG wat actiever mensen wil benaderen voor de “Club    
  van 50” vraagt hij toestemming om het ledenbestand van DVG in te mogen zien om niet 
  uit  dubbele poelen te putten.
  Erik van de Laar zal hiervoor zorgen.

13. Sluiting
             De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid bij de vergadering en sluit  
             daarmee de vergadering.

De secretaris De voorzitter

A. van Abeelen R. Schalkx
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