
Onderwerp: Algemene ledenvergadering d.d.  08 september 2014
Gehouden in de kantine op sportpark “De Roode Bleek”.
Aanwezig volgens presentielijst: 38 personen

                          Afwezig met kennisgeving: Jelle Faber, Mari van Zeeland 

1. Opening.
Voorzitter Rien Schalkx heet in zijn laatste jaarvergadering als voorzitter alle 
aanwezige leden van harte welkom en in het bijzonder de  de besturen van onze 
supportersvereniging en de Stichting promotie DVG en opent de vergadering met de 
mededeling dat agendapunt 8 na agendapunt 11 zal worden behandeld vanwege een 
meer logische overgang naar punt 12.
Hierna verzoekt hij om een moment van stilte voor de recent overleden leden Cor de 
Laat en Ad van de Loo

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergaderingen  van 09 september 2013.
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel per bladzijde doorgenomen, daar 
er verder geen vragen en/of opmerkingen zijn worden de notulen aldus vastgesteld en 
ondertekend.
De voorzitter reikt aan ex-bestuurslid Frank Voets nog een bloemetje uit omdat er 
geen officieel afscheid van hem is genomen en bedankt hem voor zijn inzet in het 
hoofdbestuur de afgelopen jaren.

3. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2013/2014.
Het jaarverslag 2013-2014 wordt voorgelezen door de secretaris. Diverse afdelingen, 
personen en gebeurtenissen binnen onze vereniging passeren de revue, zodoende een 
verslag creërend van het afgelopen seizoen. Hier zijn verder geen opmerkingen over.

4. Financiële verantwoording Stichting Promotie D.V.G. .
Voorzitter Conny Claassen neemt kort de inkomsten en uitgaven door van afgelopen 
seizoen. Momenteel telt de “Club van 50” 58 leden. Op korte termijn worden jassen 
aangeschaft voor de jeugdtrainers van DVG. De vraag van haar is om bij de uitreiking
hiervan persaandacht te geven om zo de “Club van 50” onder de aandacht te brengen 
van een breder publiek. Dit wordt toegezegd door het bestuur. 

5. Financieel verslag 2013-2014 met verslag van de kascommissie.
Penningmeester Rick Raaimakers licht in heldere bewoordingen de financiële stukken
toe. Bij de post entreegelden merkt Wout van der Heijden op dat de opbrengst van 
deze gelden hoger waren dan het seizoen daarvoor. 
Bij de uitgaven valt op dat de reiskosten lager zijn geworden, dit m.n. Omdat de 
ouders van de jeugdleden geen reiskosten meer ontvangen. Theo Oerlemans spreekt 
de wens uit dat de reiskosten van de selectie in de toekomst ook ooit zal worden 
afgeschaft zodat er 1 beleid wordt gevoerd.
Jan Claassen vraagt waarom de lening van Rabobank niet vervroegd voor een 
gedeelte wordt afgelost uit eigen middelen. De penningmeester antwoordt hierop dat 
het bestuur dit wel bekijkt, maar dat er ook zeker getracht wordt om reserve te 
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kweken voor (mogelijke) nabije zaken zoals privatisering, verbouwing kleedlokalen 
en kunstgras
Het verslag van de kascommissie, gevormd door Dien van Iperen en Theo Oerlemans,
wordt door Theo toegelicht. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in 
orde bevonden. Theo geeft aan dat alles keurig in orde is en aldus wordt de 
penningmeester decharge verleend over het boekjaar 2013-2014.

6. Verkiezing 2e plaatsvervangend lid van de kascommissie.
Dien van Iperen, lid van de kascommissie, is aftredend en niet herkiesbaar.
Theo Oerlemans en Willy van Zuijlen vormen de kascommissie voor het seizoen 
2014-2015 terwijl Jelle Faber 1e reserve is. Henk Keijsers stelt zich vanuit de 
vergadering beschikbaar als 2e reserve.

             
7. Vaststellen begroting 2014 - 2015.

De begroting voor seizoen 2014 – 2015 is in de power-point presentatie al 
meegenomen door de penningmeester. De voorgestelde contributieverhoging wordt 
toegelicht (o.a. vanwege een nominale verhoging door de KNVB). Tevens wordt 
goedkeuring gevraagd voor het direct laten incasseren van boetes die zijn opgelopen 
in wedstrijden door leden. Frank Voets vraagt of hier een melding van komt richting 
het bewuste lid? Corné Roovers antwoordt dat er bij alle incasso's vooraf een melding
wordt gegeven wat er geïncasseerd gaat worden, ook de contributie.
Na deze toelichting wordt de begroting verder goedgekeurd door de aanwezige leden.

       
8. Bestuursverkiezing.

Aan de beurt van periodiek aftreden zijn de bestuursleden Rien Schalkx en Anton 
Hermes en tevens hadden de bestuursleden Erik van de Laar en Corné Roovers te 
kennen gegeven ook te gaan stoppen. Omdat Anton Hermes doorgaat met zijn 
bestuursfunctie draagt het bestuur drie nieuwe bestuursleden voor in de personen van 
Toon van Ruremonde, Monique Knoops en Tammo Quinten. Voor Monique geldt dat
zij als interim-bestuurslid deelneemt in het bestuur totdat er een nieuwe jeugd-
voorzitter is gevonden. Het bestuur vraagt mandaat om deze bestuursfunctie te 
wisselen zodra dit rond is. Dit wordt akkoord bevonden.
De procedure voor het zoeken naar een nieuwe voorzitter (breed profiel, kandidaten 
zoeken, polsen en diverse gesprekken voeren) wordt door Rien Schalkx verder 
toegelicht en ook licht hij toe dat conform onze statuten er in de jaarvergadering dus 
niet expliciet meer de voorzitter hoeft te worden gekozen. Jo van Beers geeft aan dat 
hij met name moeite heeft met het feit dat er al (sponsor)facturen en brieven met de 
handtekening van de nieuwe beoogde voorzitter de deur uit zijn gegaan.
Rien Schalkx antwoordt hierop dat er vanwege de tijdsdruk deze brieven de deur uit 
moesten en dat het bestuur het goed leek dat de naam van de nieuwe voorzitter 
eronder zou staan. Die zal namelijk ook op die sponsoravond onze vereniging 
vertegenwoordigen en niet de “oude” voorzitter. Hij geeft toe dat er beter “Beoogd” 
voorzitter bij de ondertekening gezet had moeten worden. 
Omdat er geen tegenkandidaten zijn ingebracht wordt goedkeuring gevraagd voor de 
nieuwe bestuursleden wat wordt bekrachtigd door de vergadering. 

       
         9. Ingebrachte agendapunten door de leden.

Hier is door de leden geen gebruik van gemaakt.

       10. Behandeling schriftelijk gestelde vragen.
              Hier is door de leden geen gebruik van gemaakt.
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11. Rondvraag.
Theo Oerlemans.

 Vraagt of er iets gedaan kan worden met de vele mooie oude foto's in het archief.
       Antwoord: Het bestuur wil sowieso het archief eens goed opruimen en zal in de e.v. 
       Bestuursvergadering bespreken wat te doen met de foto's en kijken of we daar een     

             plek voor kunnen vinden. Theo zal hierover worden ingelicht
 Geeft aan dat scheidsrechter René de Beer vanwege fysieke ongemakken 

genoodzaakt is te stoppen als scheidsrechter. 
      Antwoord: het bestuur zal hier aandacht aan geven.

Joop Onink
     Geeft aan dat de beloofde grensrechter voor DVG 2 nog niet gevonden is.
     Antwoord: Het bestuur geeft aan dat dit in de technische commissie zal worden           

           meegenomen

     Peter Smetsers
 Verzoekt om de sloten uit te maaien, zeker om de voetballen niet kwijt te raken.

Antwoord: 1x per jaar wordt dit gedaan door de WSD, maar er is nu recent een bosmaaier
aangeschaft waardoor we dit zelf extra kunnen en ook zullen doen.

 Vraagt om nieuwe ballen voor de trainingen van de overige senioren want de huidige 
kwaliteit van een flink aantal ballen is niet goed.
Antwoord: De kwaliteit zal worden gecontroleerd en in de e.v. bestuursvergadering wordt
besloten wat er mee te doen.

 Vraagt waarom scheidsrechters bij de kerst een extra attentie krijgen. Zijn zij meer dan de
overige vrijwilligers?

       Antwoord: Theo Oerlemans (scheidsrechterscoördinator) legt zijn motivatie hiervoor uit. 
Rien Schalkx geeft aan dat dit jaren geleden in het bestuur is besloten om de destijds zeer 
krappe bezetting van scheidsrechters een extra steuntje in de rug te geven. Toch begrijpt 
het bestuur het signaal en zal het standpunt hierover in de e.v. bestuursvergadering 
innemen en laten weten.

Eric van der Heijden
      Vraagt of er naar aanleiding van de recente ontwikkelingen bij de Hockeyclub HGC er bij 

DVG ook wordt nagedacht om bij het aantrekken van (nieuwe) trainers/leiders van 
buitenaf een “verklaring van goed gedrag” te laten afgeven. 
Antwoord: Het standpunt hierover en de procedure daarvoor zal ook in de eerstvolgende 
bestuursvergadering worden geagendeerd.

Jan Peijnenburg
Heeft bij de selectie behoefte aan een z.g. oefenmuur, die overigens ook goed bij de jeugd
gebruikt zou kunnen worden.
Antwoord: Het bestuur beslist hierover in de e.v. bestuursvergadering. Toon Hermes sr. 
geeft aan dat die dan wel elke keer door de gebruikers dient te worden opgeruimd.

Wout van der Heijden
Vraagt of er al nieuwe ledenkaartjes zijn, een nieuwe ledenlijst en de ontbrekende 
seizoenskaarten.
Antwoord: Het nieuwe bestuurslid Tammo Quinten is momenteel bezig deze te 
verspreiden en de ledenlijst te maken. Adrie van Abeelen zorgt voor de seizoenskaarten
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12. Afscheid stoppende bestuursleden en sluiting
             De inmiddels oud-voorzitter Rien Schalkx deelt met de vergadering zijn ervaringen de 

afgelopen 6 seizoenen bij DVG waarvan hij met een goed gevoel afscheid neemt. In 
mooie bewoordingen neemt hij afscheid van de stoppende bestuursleden Corné Roovers 
en Erik van de Laar en memoreert hun inzet en betekenis voor de club. Beiden worden 
verrast net een passend afscheidscadeau.
Vervolgens verzorgt vicevoorzitter Adrie van Abeelen een afscheidswoordje voor Rien 
zelf. Aan de hand van een terugblik op de afgelopen 6 seizoenen worden enkele highlights
aangestipt en de betekenis van Rien daarin voor DVG. Met een blijvende herinnering 
wordt ook hij verrast en tenslotte vindt de symbolische overdracht van de 
voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Toon van Ruremonde plaats.

Toon tenslotte bedankt iedereen voor het vertrouwen en geeft aan er zin in te hebben en 
doet toch nog een praktische oproep aan alle leiders en m.n. spelers om zich niet te snel af
te melden voor de wedstrijden op zondag.

Verder niets aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten

De secretaris De voorzitter

Adrie van Abeelen Toon van Ruremonde
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