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Op 11 juli 2022 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van sv DIOS plaatsgevonden. Tijdens 
deze ALV zijn de navolgende besluiten genomen:  
 
Agendapunt 9:   Er is decharge verleend aan het bestuur van sv DIOS voor het gevoerde beleid in 

het seizoen 2021-2022.  

Agendapunt 10: Peter Damen is afgetreden als voorzitter en niet herkiesbaar 
   Bas Bergkamp heeft zijn termijn als penningmeester verlengd  
   Theo Vermeulen was benoemd tot bestuurslid accommodatie en heeft tussentijds 

zijn functie neergelegd. 
   Oscar Romijn de bestuursfunctie senioren is afgetreden 
   René Veltman de bestuursfunctie jeugd is afgetreden volgens rooster en niet 

herkiesbaar. 
   Bart Sloep is benoemd tot voorzitter  
   Bob van der Zwet is benoemd tot bestuurslid Accommodatie, vrijwilligers en 

evenementen. 
Peter van Wees is benoemd tot secretaris 

   Peter Scheltus is benoemd tot bestuurslid commerciële zaken 
   Jeroen Roest is benoemd tot bestuurslid voetbalzaken  
    
   Het bestuur van s.v. DIOS bestaat hiermee vanaf 11 juli 2022 uit de 

bestuursleden: 
 Bart Sloep : voorzitter; 
 Peter van Wees : secretaris; 
 Bas Bergkamp : penningmeester; 
 Peter Scheltus : bestuurslid commerciële zaken 
 Jeroen Roest : bestuurslid voetbalzaken; 
 Bob v.d. Zwet : bestuurslid accommodatie, vrijwilligers 

en evenementen 
 Vacature :bestuurslid communicatie 

 
Agendapunt 11: De begroting voor het seizoen 2022-2023 is goedgekeurd en als zodanig 

vastgesteld.  

Agendapunt 12: Ter stemming ligt voor, te stemmen om seizoen 23/24 de contributie met 5% te 
verhogen en bij grote afwijking (meer dan 4%) t.o.v. de CPI alle huishoudens 
volgende ALV dit te heroverwegen en indien nodig tussentijds de leden te 
informeren. Huidige CPI is 8.6%. Het bestuur wil hiermee de leden tegemoet 
komen. 

   Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de contributie 2022-2023 
waarmee deze, door de ALV, wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld, en 
zal net als komend seizoen bij aanvang van het seizoen worden geïncasseerd. 


