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Aan de ereleden, leden van verdienste, spelende leden (A-junioren en senioren), steunende leden, 
kaderleden en ouders van jeugdleden van s.v. DIOS 
 
Bij deze nodigt het bestuur van sv DIOS u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden 
Vergadering (jaarvergadering) welke gehouden wordt op 
 

maandag 5 oktober 2015, aanvang 20.30 uur  
 

in de DIOS-kantine op het “Jan Schrama Sportcomplex”. 
 
AGENDA 
           

1. Opening         
2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste   
3. Notulen Algemene ledenvergadering 6 oktober 2014 
4. Notulen Buitengewone vergadering 26 mei 2015    
5. Jaarverslag Algemene -, Technische - en Accommodatie Commissie  
6. Jaarverslag Zaalvoetbal  
7. Jaarverslag Financiële Commissie 
8. Jaarverslag Kascommissie   
9. Décharge verlening bestuur sv DIOS     
10. Bestuursverkiezing 
11. Vaststelling begroting 2015-2016 
12. Vaststelling contributie 2015-2016 
13. Invoering verplichte vrijwilligerswerkzaamheden voor leden 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 

Na de Algemene Ledenvergadering zal door Hugo Muller en Vincent een korte presentatie worden 
gegeven over de werking van de “vrijwilligerstool” op de website van sv DIOS.  
 
Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht om op deze jaarlijkse ledenvergadering 
aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden bij het secretariaat, e-mail 
egm.wessels@ziggo.nl. Afmelden kan ook bij de secretaris van sv DIOS, de heer Erwin Wessels, 
Vivaldisingel 133, 2151 GP te Nieuw-Vennep (06-21152488).  
  
Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van sv DIOS dient een opgave van kandidaatstelling voor de 
bestuursverkiezing door minstens 5 leden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de 
vereniging. De opgave dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de voordragende 
leden en een akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat. De kandidaatstelling dient 48 uur 
voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris van sv DIOS. 
 

 
secretaris sv DIOS de heer E.G.M. Wessels, Vivaldisingel 133, 2151 GP Nieuw Vennep.  
!  06-211 52 488.  E-mail: egm.wessels@ziggo.nl 
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1. Opening door het bestuur         
 
Wederom een enerverend jaar. 
 
Het afgelopen seizoen 2014-2015 begon voor DIOS feestelijk. Net zoals de jaren ervoor kon onze 
vereniging weer rekenen op de steun van onze hoofdsponsor Verstraten en Partners uit Hoofddorp 
die het hoofdsponsorschap verlengde voor drie jaar. Buiten een financiële bijdrage aan de vereniging 
worden jaarlijks alle leden door onze hoofdsponsor uitgenodigd voor een gratis fiscaal advies bij het 
invullen van de belastingpapieren. Tot slot zal Verstraten en Partners haar steentje bijdragen bij de 
organisatie van businessbijeenkomsten. Een eerste bijeenkomst heeft reeds op 25 november jl. in 
onze kantine plaatsgevonden. Het bestuur is Verstraten en Partners zeer erkentelijk voor haar 
vertrouwen in onze vereniging.  
 
Een andere bekende subsponsor van DIOS wenste eveneens haar overeenkomst te verlengen. Met 
DOE fysiotherapie uit Nieuw-Vennep is overeengekomen om niet alleen de inloopsessie voor alle 
leden op zaterdag voort te zetten ook zal DOE fysiotherapie de selectie van DIOS tijdens trainingen 
en wedstrijden begeleiden alsmede het verzorgen van tips voor trainers en begeleiders van alle 
overige elftallen. Dit met als voornaamste reden het voorkomen van sportblessures. Bijzonder hierbij 
is de mogelijkheid die DOE Fysiotherapie en DIOS aan stagiaires van de opleiding fysiotherapie bie-
den voor het opdoen van praktijkervaring binnen een maatschappelijke omgeving. DIOS is dan ook 
trots op de continuering van de overeenkomst met DOE fysiotherapie. 
 
Ook op het gebied van sec financiele sponsoring werd niet stil gezeten. Zo mocht DIOS, buiten 
verschillende nieuwe borden- en shirtsponsors, een bijdrage ontvangen vanuit de Rabobank 
(Bloeiende ledenbank) en het Shell Vrijwilligers Fonds. Tevens werd een driejarig subsponsorschap 
met de ING bank gesloten.  
 
Maar niet alleen op financieel gebied werd DIOS door organisaties ondersteund. Van Reed Elsevier 
NV uit Amsterdam kon voor een sportieve prijs een volledig kantine interieur inclusief leestafels 
worden overgenomen. Het resultaat mag er absoluut zijn: een nagenoeg nieuw en bovenal kleurrijk 
interieur waar wij als vereniging nog vele jaren mee vooruit kunnen.  
 
Ook op organisatorisch gebied zijn er veel nieuwe zaken in de kantine opgepakt. Zo werd, in het kader 
van de nieuwe wetgeving rond sportkantines, een verplicht bestuursreglement horeca sv DIOS 
opgesteld waarin het gebruik van de kantine reglementair wordt vastgesteld. Een uitvloeisel hiervan is 
het door vele vrijwilligers uit de kantine volgen van de NOC-NSF cursus “Instructie Verantwoord 
Alcoho schenken” en het door 17 vrijwilligers volgen van de cursus “AED en veel voorkomende 
sportblessures”. Tevens werd een AED apparaat aangeschaft. In de tweede helft van 2015 zullen tot 
slot enkele leidinggevende binnen de kantine de cursus “Sociale Hygiene Sportkantines” volgen 
waarmee volledig is voldaan aan de gestelde voorwaarden in het reglement.  
 
Halverwege het seizoen ging de nieuwe website van onze vereniging “live”. Onze oude vertrouwde 
site werd hierbij omgezet naar een meer eigentijdse site met onder andere mogelijkheden voor het 
doorgeven van hedendaagse items zoals twitter en facebook en het verwerken van online informatie 
vanuit de KNVB. Het bestuur stelt er prijs op om niet alleen de bedenkers van de nieuwe website 
hartelijk te danken voor hun inzet maar zeker ook al diegene die de afgelopen jaren de oude website 
zonder noemenswaardige problemen in de lucht hebben gehouden. 
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In lijn met de missie van DIOS wordt continu door de vereniging gestreeft naar een omgeving waarbij 
plezier, beleving, veiligheid, saamhorigheid, trots en fatsoen in alle geledingen voorop staan. Een 
belangrijk uitgangspunt om dit te bereiken is FairPlay, wat is verankerd in het beleidsplan Arbitrage. 
Ook bij de KNVB is dit beleidsplan en de uitvoering hiervan niet onopgemerkt gebleven. Op 28 maart 
2015 mocht de commissie Arbitrage uit handen van KNVB betaald voetbalscheidsrechter de heer Tom 
van Sichem hiervoor het FairPlay certificaat ontvangen. Een prachtige waardering voor het gevoerde 
arbitragebeleid.  
 
Ook ging in het seizoen 2014-2015 een lang gekoesterde wens van vele DIOS’ers en trouwe 
supporters in vervulling. Onder aanvoering van onze hoofdtrainer Dave Lange promoveerde DIOS 1 
op 31 mei jl. naar de 4de klasse. Dit na een spannende nacompetitie tegen SDZ en Buitenboys. Ook 
bij de lagere elftallen werden kampioenschappen behaald. Zo eindigden de jongens van de A1, A2, 
B2, B4, D1, E8 en E14 bovenaan. Ook de meiden hadden een prima jaar met de MB1, MC1 en D11M 
als kampioen. Door de promotie van ons eerste elftal wordt niet alleen een volgend sportief niveau 
voor het vlaggeschip van DIOS bereikt ook wordt verwacht dat dit alle elftallen zal motiveren wederom 
het maximaal sportieve doel te behalen in seizoen 2015-2016. 
 
Tot slot de accommodatie. Na de verschillende grote aanpassingen in 2012 en 2013 zijn gesprekken 
gevoerd met de gemeente Haarlemmermeer over het vervangen van het oude kunstgrasveld voor de 
kantine. De redenen om dit veld eerder te vervangen dan volgens planning stond aangegeven lag in 
de slechte staat van de kunstgrasmat alsmede in de ondergrond. Het bestuur was dan ook zeer 
verheugd met het besluit van de gemeente om het vervangen van de kunstgrasmat, qua tijd, naar 
voren te halen waardoor bij de aanvang van seizoen 2015-2016 DIOS beschikt over een nieuwe 
tweede kunstgrasmat op ons Jan Schrama Sportcomplex. 
 
Uiteraard zijn er nog vele andere mooie momenten geweest, te veel om hier allemaal op te noemen. 
Zonder iemand te kort te willen doen danken wij alle vrijwilligers, leden van de VUT ploeg, sponsoren 
en zij die DIOS een warm hart toedragen voor hun bijdrage aan het mooie voetbalseizoen 2014-2015. 
Graag zet het bestuur van DIOS samen met al haar leden, VUT ploegleden, sponsors, familieleden 
van onze sporters en supporters ook in het komende jaar weer de schouders onder onze fantastische 
vereniging en maken we van seizoen 2015-2016 weer een sportief, leuk en gezellig jaar.  
 
Erwin Wessels 
 
Het bestuur  
 
Het bestuur van sv DIOS bestond bij aanvang van het seizoen 2014-2015 uit een zestal personen. 
Hiermee werd voldaan van hetgeen in de statuten van de vereniging onder artikel 9 lid 1 sub a en b 
staat omschreven. Verder is in de statuten geregeld dat bestuursleden voor een periode van drie jaar 
worden benoemd en aftreden volgens een door het bestuur op te stellen rooster. In verband met de 
continuiteit is het streven om maximaal 1/3 van het aantal bestuursleden jaarlijks af te laten treden.  
 
Het bestuur van sv DIOS bestaat (vanaf 6 oktober 2014) uit de navolgende leden. 
Voorzitter:    Peter Damen  
Secretaris:    Erwin Wessels (ad interim) 
Penningmeester:   Tom Schrauwers 
Bestuurslid TC:    Cor van der Lans  
Bestuurslid Jeugdzaken   Arno Zondag 
Bestuurslid Zaalvoetbal   Peter Vermeulen 
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2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste   
 

• Ingekomen stukken  
• Uitreiking aan Lid van Verdienste     

 
3. Notulen jaarvergadering 6 oktober 2014 
 

 Algemene Ledenvergadering sv DIOS 6 oktober 2014 
 

NOTULEN 
 
Locatie:                                             Jan Schrama Sportcomplex te Nieuw-Vennep 
 
Aanwezig namens het bestuur:      Peter Damen                      
                                                           Tom Schrauwers                
                                                           Cor van der Lans   
                                                           Arno Zondag   
                                                           Peter Vermeulen 
                                                           Erwin Wessels (notulen) 
 
Aanwezigen namens de leden:       zie lijst met aanwezigen (bijlage) 

 Onderwerpen 
 

1 Opening  
  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
Er hebben zich 10 leden afgemeld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), het aantal aanwezige le-
den bedraagt 23. Dit inclusief de zes aanwezige bestuursleden. De voorzitter geeft aan de zeer lage op-
komst te betreuren. 
  
De voorzitter constateert dat de oproeping tot deze vergadering middels de website van de vereniging op 
22 september 2014 heeft plaatsgevonden. Hiermee is voldaan aan de formele eisen van geldige oproe-
ping, zoals neergelegd in de statuten. 
 

2 Mededelingen, ingekomen stukken en Lid van Verdienste  
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen 
 
Aan de hand van een korte presentatie kijkt de voorzitter terug op het afgelopen voetbalseizoen.  
 
Na het zeer enerverende seizoen 2012-2013, waarin vele werkzaamheden aan onze accommodatie 
werden verricht, startte het nieuwe voetbalseizoen in september met een aantal festiviteiten. Het eerste 
feest vond plaats rond de opening van het nieuwe kunstgrasveld op ons complex op 1 september door 
wethouder Michel Bezuijen. Veertien dagen later was het de beurt aan Ruud van Hecke (directeur 
Rabobank) en Michael van Praag (voorzitter Schipholfonds – KNVB) om respectievelijk de nieuwbouw en 
het Schipholfonds Jeugdveld officieel in gebruik te nemen. Twee, voor onze vereniging, mooie mijlpalen. 
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2.2 
 
 
 
2.3 

 
Gelijktijdig met de ingebruikname van de vernieuwde accommodatie startte DIOS ook met de speciaal 
ontworpen kledinglijn bij MUTA. Buiten de gebruikelijke tenue’s werd het vanaf dat moment ook mogelijk 
om DIOS truien, trainingspakken e.d. via de webshob aan te schaffen. Al met al een mooie aanvulling op 
het assortiment. 
Een ander hoogtepunt voor de vereniging werd in oktober van 2013 bereikt, de start op zondagochtend 
van de AZ school voor jeugdspelers op ons complex. Verschillende DIOS spelers zijn hiervoor al 
geselecteerd en leren de fijne kneepjes van het voetbalvak. Ook de trainers van DIOS krijgen hierbij de 
gelegenheid technische ervaring op te doen.  
 
Ook dit jaar werd er weer volop aandacht besteed aan zaalvoetbal bij sv DIOS. Dat dit met zo veel 
enthousiasme door onze leden als ook door niet leden werd ontvangen ging de verwachtingen te boven. 
Inmiddels spelen er 7 zaalvoetbalteams in geelblauwe tenue’s en is het animo nog stijgende. We kunnen 
dus stellen dat deze tak van voetbal een serieus onderdeel binnen onze vereniging is geworden.  
 
In het nieuwe jaar werd gestart met het wedstrijdsecretariaat. Iedere zaterdagochtend en -middag wordt 
door een enthousiaste groep vrijwilligers van de C en D teams de organsiatie rond de wedstrijden in goede 
banen geleid en administratief verwerkt. Een mooie uitwerking van het gastvrije-gevoel dat de vereniging 
graag wil uitstralen. 
 
Ook het afgelopen seizoen kon DIOS weer rekenen op de steun van onze hoofdsponsor Verstraten en 
Partners. Buiten een financiële bijdrage aan de vereniging werden onze leden door onze hoofdsposnor 
weer uitgenodigd voor een gratis fiscaal advies bij het invullen van de belastingpapieren. Het was voor 
DIOS dan ook fantastisch nieuws om te horen dat Verstraten en Partners zich thuis voelt bij onze 
vereniging en haar verbintenis voor een periode van drie jaar heeft verlengd.  
 
Op 7 maart jl. was het weer feest voor onze club, DIOS werd verkozen tot Sportvereniging van de 
Haarlemmermeer 2014. Een mooie erkenning voor alle vrijwilligers die onze vereniging maken tot wie we 
zijn. Een prachtige sportvereniging waar niet alleen sporten hoog in het vaandel staat maar ook het 
clubgevoel een prominete plek binnen de vereniging heeft. 
 
Het laatste heugelijke feit dit seizoen was het nieuwe interieur in de kantine. Een robuuste en vooral 
fleurrijke aanvulling in ons sfeervolle onderkomen. Speciale dank hiervoor aan het adres van Wouter 
Oosting.    
 
Uiteraard zijn er nog vele andere mooie momenten geweest, te veel om op te noemen. Zonder iemand te 
kort te willen doen danken wij alle vrijwilligers voor hun bijdrage aan een mooi voetbalseizoen 2013-2014.      
 
Ingekomen stukken 
 
• Geen  

 
Lid van Verdienste 
 
Geheel volgens een jarenlange traditie wordt ook dit jaar weer het “Lid van Verdienste” in de ALV aange-
wezen. De titel “Lid van Verdienste” wordt aan die persoon toegekend die door haar of zijn inzet veel voor 
de vereniging, in de afgelopen jaren, heeft betekend.  
Met veel genoegen draagt het bestuur de heer en mevrouw Janneke en Joost van Leeuwen voor. Zowel 
Janneke als Joost verzorgt en coördineert alweer een aantal jaren de ledenadministratie.  
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De voor de vereniging zeer belangrijke werkzaamheden worden door het tweetal zeer nauwkeurig en altijd 
op tijd uitgevoerd. Een absoluut steunpunt voor sv DIOS en de penningmeester in het bijzonder. 
 
 De ALV keurt, met veel enthousiasme, de voordracht goed waardoor zowel Janneke als Joost worden 
benoemd tot Lid van Verdienste 2013-2014. 
 

3. Notulen jaarvergadering 16 november 2013 
 

• De notulen van de jaarvergadering d.d. 16 oktober 2013 zijn voor de vergadering aan een ieder 
(digitaal) beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de notulen waarmee 
deze, door de ALV, worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 
 

4.  Jaarverslagen Algemene commissie 
 

• Het verslag van de Algemene commissie is voorafgaand aan de vergadering aan een ieder (digi-
taal) beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de notulen waarmee deze, 
door de ALV, worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

 
5. Jaarverslagen Technische commissie 

 
• Het verslag van de Technische commissie is voorafgaand aan de vergadering aan een ieder (di-

gitaal) beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de notulen waarmee 
deze, door de ALV, worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

 
6. Jaarverslagen Accommodatiecommissie   

 
• Het verslag van de Accommodatiecommissie is voorafgaand aan de vergadering aan een ieder 

(digitaal) beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de notulen waarmee 
deze, door de ALV, worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

 
7.  Jaarverslag Zaalvoetbalcommissie 

 
• Het verslag van de zaalvoetbalcommissie is voorafgaand aan de vergadering aan een ieder (digi-

taal) beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de notulen waarmee deze, 
door de ALV, worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

 
8. Jaarverslagen Financiele commissie 

 
• Het financiele verslag over het boekjaar 2013-2014 is voorafgaand aan de vergadering aan een 

ieder (digitaal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 4 leden c.q. ouders van leden van deze mo-
gelijk gebruik gemaakt door een exemplaar bij de penningmeester op te vragen. Verder worden 
ter vergadering exemplaren beschikbaar gesteld. De penningmeester geeft, aan de hand van de 
jaarstukken, een korte toelichting op de cijfers.  

• Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiele verslag 2013-2014. 
• De voorzitter dankt de penningmeester voor de volledigheid en nauwkeurigheid waarmee de jaar-

stukken tot stand zijn gekomen.  
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9. 
 

Jaarverslag controle kascommissie 
 
De heer Peter Duwêl wordt door de penningmeester verzocht de bevindingen van de kascommissie, die 
tijdens de controle van de jaarstukken zijn waargenomen, aan de ALV kenbaar te maken.  
 
De heer Peter Duwêl leest de volgende verklaring voor: 
  
             V E R S L A G   K A S C O M M I S S I E   s v   D I O S   s e i z o e n   2 0 13 – 2 0 1   
  
De kascommissie heeft de boeken over het jaar 2013-2014 van onze vereniging gecontroleerd. 
Het doel van deze commissie is om vast te stellen of de financiele stukken een getrouw beeld geven, zoals 
aan de ALV gepresenteerd. 
  
De financiele administratie wordt op correcte wijze uitgevoerd. Alle benodigde bescheiden zijn aanwezig, 
saldi zijn kloppend, alles ziet er prima verzorgd uit. 
  
Positief is ook de aanschaf van het kassasysteem en het pinapparaat in de kantine. 
  
De administratie werkt ook met software van Sportlink, wat ondersteund wordt door de KNVB, wat duidelijk 
en overzichtelijk is. 
  
Een blijvend terugkerend punt van zorg en ergernis, is het niet betalen van de contributiegelden. 
Ook dit jaar is deze post weer met EURO 500.- opgelopen t.o.v. het vorige jaar. Per saldo staat er nu EU-
RO 7934.- open . Wij vinden dat die leden hier harder op aangepakt mogen en moeten worden. 
  
Als laatste willen wij het bestuur complimenteren voor het gevoerde beleid, en adviseert de kascommissie 
aan de ALV de financiele stukken over 2013-2014 van het verenigingsjaar goed te keuren en in te stem-
men met dechargeverlening van het bestuur. 
  
Ab van Sluijs   en   Peter Duwel 
 
Einde verklaring. 
 
 
F. Degenaars      : De kascommissie stelt voor om werk te maken van achterstallige betalingen. Neemt het 

bestuur deze aanbeveling over? 
                            Beantwoording: De penningmeester geeft aan op verschillende manieren aandacht 

hieraan te geven. Zo worden leden aangesproken op hun betalingsgedrag en worden in-
cassoprocedures door een externe partij opgestart. Basis afspraak is niet betalen is niet 
voetballen. 

 
B. Duwêl            : Bernie constateert dat er een vervuiling qua gegevens in Sportlink aanwezig is. Zo zijn er 

nog steeds gegevens van oud spelers van DIOS opgenomen.  
Beantwoording: De penningmeester geeft aan dat dit enigszins een bewuste keuze is. 
Helaas behoren enkele achterstallige betalingen aan personen toe die niet meer bij 
DIOS voetballen. Door ze aan te houden in Sportlink bestaat de mogelijkheid dat als 
men zich aanmeldt bij een andere club, DIOS deze inschrijving kan tegenhouden i.v.m. 
contributieachterstand.  
 

S. v NIeuwland:   In hoeverre zijn er voorzieningen opgenomen voor oninbare contributies? 
                            Beantwoording: De penningmeester geeft aan dat deze zijn voorzien.  
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T. v Ewijk           : Kunnen de leiders/begeleiders worden ingezet bij het innen van achterstallige betalin-
gen? 

                            Beantwoording: De penningmeester geeft aan dat dit uiteraard kan echter vele lei-
ders/begeleiders hebben aangegeven dit niet te willen.  

 
T. v Ewijk           : In hoeverre kan voorafgaand aan het nieuwe seizoen vastgesteld worden wie nog een 

achterstand heeft in zijn/haar betaling van de contributie? Diegene met een achterstand 
zal vervolgens niet worden ingedeeld.  

                            Beantwoording: De penningmeester geeft aan dit in overweging te zullen nemen.  
 

Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de verslag van de kascommissie.  
 
De heren Peter Duwêl en Ab van Sluijs worden hartelijk bedankt voor de uitgevoerde controle.  
 
De heer Peter Duwêl heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Mevrouw J. Muller stelt zich 
staande de vergadering kandidaat. De ALV stemt unaniem in met de kandidatuur van mevrouw J. Muller 
waardoor vanaf 6 oktober 2014 de kascommissie bestaat uit mevrouw J. Muller en de heer A. van Sluijs.  

 
10. Décharge bestuur 

 
• Onder verwijzing van hetgeen in de vergadering is besproken wordt de ALV gevraagd décharge 

aan het bestuur te verlenen voor het door haar, in het seizoen 2013-2014, gevoerde beleid.  
 
De ALV stemt hiermee unaniem in waarmee aan het bestuur van sv DIOS décharge wordt ver-
leend voor het, in seizoen 2013-2014, gevoerde beleid.  
 

11. Bestuursverkiezing 
 

Volgens de statuten van de vereniging bestaat het bestuur uit tenminste drie personen waaronder een 
voorzitter, secretaris en penningmeester.   
Verder is in het reglement geregeld dat jaarlijks 1/3 van het aantal bestuursleden volgens rooster af-
treedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 
• Bij aanvang van het seizoen 2013-2014 bestond het bestuur uit zes personen: 

Voorzitter                                         : Peter Damen 
Secretaris                                        : Erwin Wessels 
Penningmeester                              : Tom Schrauwers 
Bestuurslid Technische commissie : Cor van der Lans 
Bestuurslid Jeugdvoetbal                : Arno Zondag 
Bestuurslid Zaalvoetbal                   : Peter Vermeulen 

• Volgens schema treedt de heer Erwin Wessels tijdens de ALV 2014 af. Erwin heeft aangegeven 
beschikbaar te zijn voor herbenoeming echter als ad interim. Dit ter overbrugging van de periode 
voor de benodigde selectieprocedure van zijn opvolger in het bestuur van sv DIOS.  

 
• Met meerderheid (twee stemmen tegen) wordt Erwin Wessels door de ALV (her)benoemd als se-

cretaris (ad interim) van het bestuur van DIOS.   
 
• De samenstelling van het bestuur is, per 6-10-2014, als volgt. 

Voorzitter                                    : Peter Damen 
Secretaris                                   : Erwin Wessels 
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Penningmeester                         : Tom Schrauwers 
Bestuurslid Accommodatie         : Cor van der Lans 
Bestuurslid Jeugd                       : Arno Zondag 
Bestuurslid Zaalvoetbal              : Peter Vermeulen  
 
De voorzitter dankt de ALV voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. 
 

12. Vaststelling begroting 2014-2015 
 

• De begroting over het boekjaar 2014-2015 is voorafgaand aan de vergadering aan een ieder (digi-
taal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 4 leden c.q. ouders van leden van deze mogelijk ge-
bruik gemaakt door een exemplaar bij de penningmeester op te vragen. Verder worden ter verga-
dering exemplaren beschikbaar gesteld. De penningmeester geeft, aan de hand van de begroting, 
een korte toelichting op de cijfers. Met name de komende investeringen t.b.v. de wasruimte, koel-
opslag, opslagruimte materialen en plafond in de nieuwbouw krijgen hierbij speciale aandacht.  

 
K. Bus               : In de begroting is onder de post “representatiekosten” een budget ter grootte van € 

10.000,= opgenomen. Is dit budget niet te hoog ingeschat? 
                            Beantwoording: De penningmeester geeft aan dat dit inderdaad iets aan de hoge kant 

is. Voorstel is wel om het aangegeven budget aan te houden hetgeen door de ALV una-
niem wordt geaccordeerd.  

 
• Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de begroting 2014-2015 waarmee deze, door de 

ALV, wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 
 

13. Vaststelling contributie  
 

• Tijdens de ALV 2011 is besloten om jaarlijkse indexering van de contributie gelijk te stellen aan de 
consumentenprijsindex (CPI).  

• Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de voorgestelde contributie 2014-2015 waarmee de-
ze, door de ALV, wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld 

 
14. Rondvraag 

 
T. v Ewijk          : Omdat er op generlei wijze een scheiding op veld 3 is aangebracht tussen speelveld en 

publiek wordt het bestuur gevraagd na te denken over het plaatsen van een extra hek-
werk. Hierdoor wordt een gemakkelijke inloop van publiek op het veld voorkomen. 
Beantwoording: C. van der Lans (accommodatie) geeft aan dit te zullen beoordelen.  
 

T. v Ewijk          : Helaas moet geconstateerd worden dat de inname en verdeling van tenues aan het be-
gin van het seizoen niet vlekkeloos is verlopen. Het bestuur wordt gevraagd maatregelen 
te nemen zodat herhaling wordt voorkomen.  

                            Beantwoording: De oproep wordt door het bestuur ondersteund en zal hieraan de no-
digde aandacht schenken. Ook zal gekeken worden naar de benodigde capaciteit van 
het uitvoerend team. Wel merkt Cor van der Lans op dat het afgelopen jaar te laat is ge-
start met de inname en herverdeling van de tenues en er onvoldoende controle heeft 
plaatsgevonden bij inlevering van teamtenue ‘s. Dit zal bij aanvang van het komend sei-
zoen strakker worden georganiseerd. 
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J. Vastenhout    : In de beschikbaar gestelde ALV jaarstukken worden Jeugdzaken gemist.  
                            Beantwoording: Arno Zondag geeft aan dat dit onderdeel onder hoofdstuk 5: Jaarver-

slag Technische commissie is opgenomen.  
 

15. Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en bijdragen en vraagt de penning-
meester om het traditionele eerste rondje aan te bieden. Hierop wordt positief gereageerd. De vergadering 
wordt gesloten. 

 

4. Notulen Buitengewone Vergadering 26 mei 2015 
 

  
 

Buitengewone Algemene Vergadering sv DIOS  
d.d. 26 mei 2015 
 

NOTULEN 
 
Locatie:                                             Jan Schrama Sportcomplex te Nieuw-Vennep 
 
Aanwezig namens het bestuur:      Tom Schrauwers                
                                                           Cor van der Lans  
                                                           Peter Vermeulen 
                                                           Erwin Wessels (notulen) 
 
Afwezige bestuursleden                  Peter Damen 
                                                           Arno Zondag 
 
Aanwezigen namens de leden:       zie lijst met aanwezigen (bijlage 1) 
 

 Onderwerpen 
 

1 Opening  
  

Erwin Wessels opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.   
 
Omdat de voorzitter vanavond verhinderd is is Erwin Wessels als plaatsvervanger aangewezen.  
 
Arno Zondag heeft eveneens aangegeven verhinderd te zijn.  
 
Voor de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) hebben twaalf leden zich schriftelijk bij de secretaris 
afgemeld waarvan acht leden eveneens hun stemming op de in de agenda aangegeven vragen (agenda-
punt 3 en 4) schriftelijk kenbaar gemaakt. Het aantal aanwezige leden bedraagt 13, dit inclusief de vier 
aanwezige bestuursleden.  
 
Erwin geeft aan dat de oorsprong voor het beleggen van de BAV in het verzoek van verschillende  
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stakeholders van onze vereniging ligt om de juridische status van de nieuwbouw en het Schipholfonds 
Jeugdveld onderling op een juiste manier vast te leggen. Dit, in verband met onderlinge borgstellingen, op 
een korte termijn. Het bestuur van DIOS heeft, mede vanuit gemaakte afspraken, aangegeven hier gehoor 
aan te willen/moeten geven.  
  
Erwin constateert dat de oproeping tot deze BAV (uitnodiging, agenda en toelichting op de agenda) mid-
dels de website van de vereniging op 7 mei 2015 heeft plaatsgevonden. Hiermee is voldaan aan de forme-
le eisen van geldige oproeping, zoals neergelegd in de statuten van de vereniging. 
 
Van de vergadering zullen notulen worden gemaakt die tijdens de Algemene Vergadering in het najaar van 
2015 zullen worden behandeld / vastgesteld.  
 
Genomen besluiten zullen op de website van de vereniging worden gepubliceerd. 
 

2 Mededelingen, ingekomen stukken 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen 
 
Erwin neemt de agenda van de BAV door. Door het bestuur is gekozen om aan de hand van een korte 
inleiding/presentatie te komen tot het in stemming brengen van de voorliggende goedkeuringsverzoek 
(agendapunt 3 en 4).  
 
Er zijn voorafgaande aan de vergadering geen andere agendapunten ingebracht waarmee de agenda, als 
zodanig, wordt vastgesteld.  
 
Ingekomen stukken 
 
• Diverse e-mails van leden m.b.t. persoonlijke afmeldingen en schriftelijke stemming. 

 
3. 

 
Vestiging recht van opstal nieuwbouw / Schipholfonds Jeugdveld.  
 

• Erwin Wessels geeft aan de hand van enkele sheets een korte toelichting op de voorliggende 
vraagstellingen. 

• Na de presentatie worden de aanwezigen de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. 
 

Vincent Koning: Wat is het belang van DIOS om medewerking te verlenen aan het opstellen van 
de voorgestelde opstalrechten? 

Erwin Wessels: Omdat DIOS hiermee 1) niet alleen het economische maar eveneens de juridische 
eigendom verkrijgt en 2) dit bij de verkregen goedkeuring voor realisatie van de 
nieuwbouw en aanleg Schipholfonds Jeugdveld vanuit de gemeente als eis door 
de gemeente is gesteld. Ditzelfde geldt voor het SWS en Rabobank bij het aan-
gaan van de borgstelling en hypotheekakte. 

Vincent Koning: De overeenkomst opstalrecht voor de nieuwbouw spreekt over een oppervlakte 
van 142 m2. Is dit juist, de uitbouw is immers groter? 

Erwin Wessels: Het klopt dat de nieuwbouw groter is dan de genoemde 142 m2 echter er wordt 
uitgegaan dat dit het benodigde oppervlak is dat extra aan het bestaande opstal-
recht moet worden toegevoegd. De juiste m2 zullen aan de hand van een inmeting 
door het Kadaster worden vastgesteld en als zodanig (oppervlakte incl. retributie) 
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aangepast in de overeenkomst. Ditzelfde geldt voor het Schipholfonds Jeugdveld. 
 

Er zijn geen verdere vragen waarna Erwin het navolgende voorstel (agendapunt 3) aan de BAV ter stem-
ming/goedkeuring (middels handopsteking) voorlegt: 

 
ter stemming ligt voor het voorstel om toestemming aan het bestuur te verlenen om al dat-
gene te doen dat noodzakelijk is voor het aannemen van een recht van opstal voor de uit-
breiding van de nieuwbouw. De gemeente Haarlemmermeer zal dit perceel, welke vooraf 
door het Kadaster uitgemeten zal worden, in recht van opstal aan DIOS uitgeven. Het per-
ceel betreft thans een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmer-
meer sectie N nummer 4149. Het perceel waarop het recht van opstal gevestigd zal worden 
voor de uitbreiding van het clubgebouw zal ongeveer 142 m2 bedragen. 

 
• Alle aanwezigen zijn voor het aannemen van bovengenoemd recht van opstal mbt de nieuwbouw. 

Ook de acht uitgebrachte (schriftelijke) stemmen zijn voor waarmee het voorstel unaniem wordt 
aangenomen.  

 
Ter stemming legt Erwin het tweede voorstel (agendapunt 4) aan de BAV ter stemming/ goedkeuring 
(middels handopsteking) voor. 
 

ter stemming ligt voor het voorstel om toestemming aan het bestuur te verlenen om al dat-
gene te doen dat noodzakelijk is voor het aannemen van een recht van opstal ten behoeve 
van het kunstgras voetbalveld (Schipholfonds Jeugdveld). De gemeente Haarlemmermeer 
zal dit perceel, welke vooraf door het Kadaster uitgemeten zal worden, in recht van opstal 
aan DIOS uitgeven. Het perceel betreft thans een gedeelte van het perceel kadastraal be-
kend gemeente Haarlemmermeer sectie N nummer 4149. Het perceel waarop het recht van 
opstal gevestigd zal worden voor een kunstgras voetbalveld zal ongeveer 800 m2 bedragen. 

 
• Alle aanwezigen zijn voor het aannemen van bovengenoemd recht van opstal mbt het Schip-

holfonds Jeugdveld. Ook de acht uitgebrachte (schriftelijke) stemmen zijn voor waarmee het voor-
stel unaniem wordt aangenomen.  

 
  4.  Invoering vrijwilligerswerkzaamheden door leden 

 
• Erwin Wessels geeft voor agendapunt 5 het woord aan Cor van der Lans. Aan de hand van een 

tweetal sheets schetst Cor het in toenemende mate te kort aan vrijwilligers in een groter wordende 
vereniging. Hierdoor moet telkenmale een beroep worden gedaan op een kleine groep loyale 
DIOS’ers wat niet alleen de kwetsbaarheid van de organisatie vergroot maar ook een onrecht-
vaardigheidsgevoel te weeg brengt bij de groep vrijwilligers. Ten einde een duurzame vereniging 
te zijn en te blijven is door het bestuur nagedacht of invoering van (verplichte) vrijwilligerswerk-
zaamheden door alle leden binnen de vereniging kan worden ingevoerd.  
 
Aan de vergadering wordt haar mening hieromtrent gevraagd. 
• Na een inhoudelijke discussie over nut en noodzaak, de vrijwilligersweek, ethische principes, 

uit te voeren werkzaamheden, verantwoordelijkheden van de leden en het al dan niet invoeren 
van een sanctiebeleid wordt door de vergadering het navolgende aan het bestuur gevraagd. 
Hierbij opgemerkt dat, in de basis, de vergadering het eens is met de invoering van (het uit-
voeren van) verplichte vrijwilligerswerkzaamheden. 
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1. Het opstellen van een concept beleidsplan “invoering vrijwilligerswerkzaamheden door leden” 
waarbij de besproken punten nader zijn uitgewerkt. 

2. Het agenderen van het genoemde concept beleidsplan in de Algemene Vergadering in het na-
jaar van 2015. 

3. Het conceptueel uitwerken van een bewakingsmechanisme (automatisering) mbt de door le-
den uit te voeren vrijwilligerswerkzaamheden. 

4. Nagaan of een spoedige invoering van vrijwilligers voor werkzaamheden in de kantine op “vrij-
willige” basis bij aanvang van het seizoen 2015-2016 kan plaatsvinden.  

 
  5. 
 

Rondvraag 
 

• Erwin geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Aad Faas           : Waarom wordt de veldverlichting ’s middag aangedaan terwijl dit nog 
                            niet nodig is?  
Tom Schrauwers: Ook het bestuur vraagt hier doorlopend aandacht voor echter  
                            vanuit gemak doen de trainers veelal voor de training de lichten aan.     
                            Blijft een punt van aandacht.  
Cees vd Woude : Regelmatig klimt jeugd via de regenpijpen van de nieuwbouw 
                             het dak op. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden 
                             wordt gevraagd hier maatregelen tegen te nemen.  
Cor vd Lans       : Het probleem is onderkend, anti-klimbeugels worden aangebracht.   
                            Verder zullen vanaf 7 juni a.s. tot aan het begin van het nieuwe  
                            voetbalseizoen (datum volgt) de toegangshekken worden afgesloten.  
                            Dit m.u.v. de donderdagavonden. 
  

 8. Sluiting   
 

• Erwin dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en constructieve bijdragen aan de gevoerde 
discussie tijdens de BAV en sluit om ca. 21.30 uur de vergadering.  

 

5. Jaarverslag van de Algemene commissie 
 
Jaarverslag van de Algemene commissie 
 
Ledenbestand 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni en loopt gelijk met het statutaire verenigingsjaar 
van de KNVB. Het aantal ingeschreven leden (spelende leden en niet spelende leden) is als volgt te 
specificeren: 
 

 
sep-11 okt-12 sep-13 aug-14 aug-15 

 jeugdleden 554 671 726 773 904 (incl. G-teams, TT, CL, WL en DL) 
senioren 151 162 193 206 267 (incl. zaalvoetbal, dames, halve leden) 
niet-spelend 79 78 90 120 209 (vrijwilligers, donateurs, steunende) 

 
663 784 911 1009 1380  
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Al twee seizoenen heeft sv DIOS een ledenstop. Slechts instroom via de Trapturfjes of gezinsleden 
van reeds bestaande leden. We zitten tegen de grenzen van onze accommodatie aan en hier en daar 
gaan we er noodgedwongen overheen. Komend seizoen zullen wij ons verder moeten beramen over 
onze toekomst en wat we onze leden nog kunnen bieden, zeker ook in het licht van de benodigde 
vrijwilligers. De takken die wel groeien zijn de meiden/dames teams, omdat we deze wel iets willen 
bieden na jarenlang lidmaatschap hebben we een MA1 en dames1 kunnen oprichten, helaas is ook 
daar nu een ledenstop, want meer teams kunnen we niet kwijt. Een alternatief kan zijn de zaalvoetbal-
teams, want afgelopen seizoen werd met 7 teams gespeeld en komend seizoen zijn dat er 10, inclu-
sief een damesteam.   
 
Commissie Communicatie 
 
In het afgelopen seizoen is de DIOS website vernieuwd en hebben we afscheid genomen van de oude 
website en van DIOS Inside. Inmiddels heeft de nieuwe website dit jaar al 230.000 bezoekers gehad, 
waarbij 29% de homepage artikelen las, 8% het programma en 5% het Gastenboek. Naast deze 
mooie nieuwe website is met name het gedeelte m.b.t. de arbitrage een zeer welkome aanvulling op 
onze vereniging en organisatie, we zijn hiermee voorloper en een voorbeeld voor vele andere vereni-
gingen. Op dit moment wordt onderzocht of deze applicatie is uit te breiden met een algemene vrijwil-
ligers kalender, waarvan we hopen dat er met de presentatie tijdens de Algemene Leden Vergadering 
e.e.a. duidelijk wordt. 
 
Ook onze Facebook-pagina wordt steeds populairder, op 1-1-2014 waren er 270 FB-vrienden, inmid-
dels zijn dat er zo’n 602. Opvallend is dat onze 1 aprilgrappen 2477 personen bereikten, terwijl de 
promotie van het 1e elftal “slechts” 1151 personen bewogen om op onze FB-pagina te kijken. 
  
Jaarverslag Evenementencommissie & Toernooien 
 
Eindelijk een E-pupillen toernooi kunnen organiseren, op 30 en 31 mei speelden al onze E-teams van 
de E1 t/m E17 een thuistoernooi samen met zo’n 23 tegenstanders in drie dagdelen. Komend seizoen 
hopen we dit verder uit te breiden naar 4 dagdelen met op de ME aanwezig! 
 
Evenementen 
 
De volgende evenementen werden o.a. georganiseerd: 
• Nieuwjaarsontbijt 
• Oliebollentoernooi 
• Nieuwjaarsreceptie 
• Boerenkoolfuif 
• Superstar 
• Weekend Ter Aar 
• Klaverjas 6-daagse 
• Klaverjasmarathon 
• Sinterklaasfeest 
• Het zwemfestijn 
• Seizoen eindfeest  

 
De laatste was nieuw en zeker voor herhaling vatbaar! Daarnaast zijn er wat kleine evenementen 
geweest voor specifieke groepjes, bv de A-B-jeugd, “Keezen”, waarvan het bestuur heeft aangegeven 
voor iedere vorm van initiatief open te staan mits dit in overleg met het bestuur plaatsvindt. 
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GOPA (Gezamenlijke Oud Papier Ophaalregeling) 
 
Ook dit jaar heeft DIOS weer meegedaan met het oud papier ophalen. 
Samen met 4 andere verenigingen wordt elke week het papier opgehaald in Nieuw Vennep 
Elk elftal is gemiddeld één keer per jaar aan de beurt. Je zou dus denken dat moet goed te regelen 
zijn. Helaas is het dikwijls voorgekomen dat de opkomst niet compleet was. Jammer, het moet toch 
doordringen dat de opbrengst erg belangrijk is voor de financiën van de club. Ik wil in dit geval Hans 
Lauter noemen die samen met mij regelmatig de opengevallen plaatsen heeft kunnen invullen. 
De opbrengst per kilo bedraagt momenteel € 0,05 per kg. Dit is al een jaar lang constant.  
Jammer is dat de papier hoeveelheden een dalende tendens vertonen. Dit heeft ook consequenties 
voor de opbrengsten. Vorig jaar is er 1.061.317 kg opgehaald. Ter vergelijking: 2012: 1.116.090 kg, 
2011: 1.197.968 kg. Voor 2015 wordt weer een daling verwacht. Het oude dorp blijft constant, echter 
Getsewoud loopt terug. Het is jammer dat het daar maar niet goed van de grond komt. Het is jammer 
om te zien als wij langs rijden, dat de mensen dan toch het papier in de papierbakken van de gemeen-
te gooien. Ik hoop dat het komende jaar de opkomst beter is dan afgelopen jaar. 
 
Kees	  Bus	  
 
Grote Clubactie 
	  
Afgelopen jaar hebben wij weer meegedaan met de Grote Club Actie. 
Alle jeugdelftallen hebben aan het begin van de actie een boekje ontvangen met het verzoek om loten 
te verkopen. Wij hadden ingezet om dit jaar 2.500 loten te verkopen. Na de sluiting bleek dat wij dit 
jaar 2.263 loten hebben verkocht. Een mooi resultaat, de concurrentie in het dorp is hevig, dus we 
mogen niet mopperen met dit aantal.  
Onderstaand een specificatie per elftal. 
 
Senioren     175   G – team 26 
A-junioren           33   Trapturfjes   0 
B-junioren           8   Meisjes B1 34 
C-junioren         94   Meisjes C1        64 
D-junioren     261   Meisjes D1 36 
E-junioren     779   Meisjes E1   0 
F-junioren + 
World en Champ league   745   Onbekende        8 
  
TOTAAL 2.263 LOTEN 
 
Kees Bus 

6. Jaarverslag van de Technische Commissie  
 
Jeugd 
 
Trots  
 
Voor het eerst sinds vele jaren, is de doorstroom van de Jeugd naar de Senioren groot te noemen. 
Komend seizoen heeft DIOS weer een Senioren Selectie, bestaande uit 3 teams, waarvan het groot-
ste gedeelte van de nieuwe instroom afkomstig is uit de Jeugd.  
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Afgelopen seizoen is ook ongekend succesvol gebleken, met wederom een nieuwe mijlpaal als ge-
volg: het record aantal kampioenschappen (11 in totaal) heeft ervoor gezorgd dat al onze hoogste 
jeugdteams 1e klasse (A categorie) spelen, met daarnaast  de E1 en de D1 (door kampioenschap 
afgelopen seizoen) op Hoofdklasse niveau, wat nog niet eerder gebeurd is in de geschiedenis van 
onze club. Daarnaast zijn de A1 en A2 kampioen geworden, wat ook een prestatie van formaat ge-
noemd mag worden, aangezien we jarenlang nauwelijks genoeg leden hadden om een selectieteam 
in de A in te schrijven….. 
 
Ook binnen de recreatieteams is sprake van een uitstekende beleving van onze geliefde balsport: de 
122 trainers en coaches (vrijwilligers die wekelijks minimaal 4 uur voor de club bezig zijn) binnen onze 
jeugdafdeling groeit aankomend jaar waarschijnlijk naar de 130, mede door de geweldige ambiance, 
de uitstekende materialen en faciliteiten en de geweldige inzet van de vele coördinatoren, bestuursle-
den en andere vrijwilligers. Ook de prestaties van onze recreatie teams zijn bijzonder te noemen: het 
afgelopen seizoen heeft 65% van alle recreatieteams middenmoot of hoger gespeeld, met als mooiste 
blijk van waardering: zeer weinig spelers zijn gestopt met voetballen, of naar een andere vereniging 
gegaan. Een mooier compliment kan je als trainer, coach, coördinator of vereniging niet krijgen, toch ? 
 
Schitterende ontwikkeling dus, die nieuwsgierig maakt naar aanstaand seizoen !  
 
Vooruitkijken 
 
De 2 belangrijkste taken van een verenigingsbestuur bestaan uit: beleid creëren zodat de dagelijkse 
gang van zaken soepel en naar tevredenheid van je leden verloopt, en beleid maken zodat dat dit ook 
in de toekomst goed blijft lopen.  
 
Onze vereniging is een plezierige vereniging om te voetballen, te trainen en te coachen, dat blijkt wel. 
Het 'succes' heeft echter ook een keerzijde: mede door deze bindende factoren ontstaat er bij DIOS 
een substantieel probleem, waar we als bestuur op moeten reageren: waar vroeger spelers, trainers 
en coaches rond de C junioren afhaakten, blijft men nu graag lid. En dat is mooi, dan doen we dus iets 
erg goed binnen de club ! 
Gevolg is echter dat we 'te groot' worden om iedereen te bieden wat hij/zij graag wilt en wat andere 
voetbal verenigingen wel gewoon kunnen bieden: voldoende voetbaltijd ! We hebben namelijk maar 3 
velden om te voetballen, waarvan er slechts 2 hele velden + soccer court geschikt zijn om te trainen, 
en zijn dus gebonden aan grenzen….. 
 
Zolang die grenzen blijven, moeten we dus helaas een ledenstop hanteren voor alle leden ouder dan 
6 jaar. 
 
Als gevolg van bovenstaande omstandigheid krijgen we voortaan structureel te maken met het feit dat 
de teams vanaf de D in de regel uit 15 leden bestaan. Dit betekent dat deze teams per wedstrijd 8 ( !!) 
wissels hebben, dus elke speler staat om de week 'wissel'…... Daarnaast is de 'warming up' komend 
seizoen korter dan iedereen gewend is (voor vele jeugdteams maximaal 15 minuten), en moeten 
teams na de wedstrijd direct van het veld. Wanneer een wedstrijd uitloopt (door blessuretijd o.i.d.) 
hebben alle wedstrijden erna direct veel last, aangezien onze thuiswedstrijden zeer dicht op elkaar 
gepland moeten worden. 
 
Verder kunnen de F en E pupillen geen penalty's meer nemen na de wedstrijd (voor velen een hoog-
tepunt na de wedstrijd), en zijn de trainingsmogelijkheden voor onze jeugdleden behoorlijk ingeperkt. 
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Als gevolg hiervan ontstaat er een regulier weekendprogramma waardoor de kantine (zowel op zater-
dag als op zondag) geopend zal moeten blijven tot 1900-1930 uur (lees: impact op de kantine bezet-
ting), wanneer de laatste spelers na hun wedstrijden (die rond 17.00 beginnen) weggaan. 
 
Bovenstaande vinden sommigen een luxe probleem, maar heeft in mijn ogen een negatieve impact op 
de 'kwaliteitsbeleving' van zowel de spelers, als de trainers/coaches, en alle andere mensen die zich 
wekelijks met veel enthousiasme inzetten voor DIOS.  
 
Naar mijn mening zit een kind op voetbal om te voetballen en trainen, niet om 'wissel' te zitten, of wei-
nig te kunnen trainen. Datzelfde geldt voor de trainers en coaches. Hen staat wekelijks de zware taak 
te wachten om 8 jongetjes/meisjes 'wissel' te zetten, en creatief om te gaan met hun opstellingen en 
de teleurstelling op te vangen + uitleg te geven aan spelers en ouders. De spelers en de trai-
ners/coaches zijn in mijn ogen degenen die het meest getroffen worden door deze ontwikkeling bin-
nen DIOS.  
 
Daarom is het essentieel dat we dit probleem het komend jaar prominent op de agenda hebben staan 
en gezamenlijk met alle leden, gemeente en maatschappelijke instanties aan oplossingen werken 
zodat onze club maximaal kan bieden wat we met elkaar graag willen.  
 
Arno Zondag 
 
Senioren 
 
De selectie stond voor het 2e seizoen onder leiding van hoofdtrainer Dave Lange. Na een slopend 
seizoeneinde werd ternauwernood de na-competitie gehaald en middels twee ellenlange wedstrijden 
was promotie naar de 4e klasse een feit en dat met een hele jonge groep, hulde!  
Het 2e elftal, onder leiding van Peter Stroms eindigde netjes in de middenmoot in de reserve 4e klasse. 
Met kunst en vliegwerk hield deze trainer/coach het elftal op de been, waarvoor onze dank.   
Voor komend seizoen starten we met een vernieuwde technische staf, want zowel Bertus Spreeuw als 
Peter Stroms gaven aan te willen stoppen. Gelukkig gingen Oscar Romeijn (keeperstrainer) en Joop 
van Os (leider 1e elftal) wel door. Martin Langendijk is komend seizoen de assistent trainer die ook het 
2e elftal gaat begeleiden en Johan Gomes zal de training voor de het 3e elftal op zich nemen. Met 
Fysio van der Doe is afgesproken dat zij komend seizoen ook de verzorging rondom de trainingen en 
wedstrijden op zich zal nemen. 
 
De overige senioren hebben een rustig seizoen gespeeld en we zijn met de volledige 6 teams, plus 2 
veteranenteams geëindigd zonder veel problemen, kampioenen of degradanten. Komend seizoen 
spelen we met 3 selectieteams, 2 overige seniorenteams, 3 veteranenteams en een damesteam in de 
competitie.   
 
De extra aandacht die we hebben gegeven aan zowel de A-, als B-junioren hebben in ieder geleid tot 
een kampioenschap van de A1, A2, B2 en de B4, maar zeker ook tot het behoud van de spelers uit 
deze leeftijdsgroepen, waardoor we niet alleen een 3e elftal in de selectie hebben, maar ook een uit-
breiding van 2 naar 3 A-junioren teams en van 4 naar 5 B-juniorenteams, waarvoor de dank uit gaat 
naar de trainers en begeleiders van die teams. 
 
Dank aan Leon van Elk, Coördinator Elftalcommissie, die samen met de aanvoerders weer voor de 
organisatie van afgelopen seizoen stond. Er zijn aanvoerderswisselingen geweest en sommige teams 
hadden moeite compleet te zijn, maar DIOS heeft niet verzaakt en dat is te prijzen. Helaas heeft DIOS 
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5 besloten als team te stoppen en zijn de overgebleven spelers inmiddels verdeeld over de overige 
teams! DIOS 3 is in zijn geheel VE3 geworden en het nieuwe DIOS 3 zal uit jonge spelers van de 
selectie bestaan. 
 
Peter Damen 
 
G-team 
 
Spelers met een beperking 
 
We hebben een groep van 18 spelers sterk variërend in leeftijd (9-20 jaar) en soort beperking (fysiek, 
geestelijk of beide). Het verloop is relatief groot binnen het G-team. Spelers zeggen op om verschil-
lende redenen (moeilijk of niet te combineren met thuissituatie of andere interesses) maar gelukkig 
hebben we het afgelopen seizoen 3 nieuwe spelertjes mogen begroeten en aan het begin van dit 
nieuwe seizoen alweer een nieuwe speler. De spelers zijn in 2 teams onderverdeeld naar leeftijd en/of 
beperking: de JG1 junioren en de JG2 pupillen. Bijna alle spelers doen actief mee aan wedstrijden 
maar het is dikwijls lastig om een volledig team (inclusief reserves) op de been te krijgen. In dat op-
zicht zouden we graag nog meer nieuwe spelers willen verwelkomen. 
 
JG1 – junioren 
 
Sinds het afgelopen seizoen spelen de oudste kinderen (JG1) in de officiële KNVB-competitie voor G-
jeugd met om de 2 weken een wedstrijd op zaterdag. Na een onwennig begin hebben de JG1 junioren 
zich uitstekend gepresenteerd met een verdienstelijke 4e plaats voor de winterstop terwijl we na de 
winterstop tot aan de laatste speeldag om het kampioenschap hebben gestreden. 
 
JG2 – pupillen 
 
De pupillen (JG2) hebben weer deelgenomen aan de Friends League; een zelf georganiseerde reeks 
maandelijkse toernooien met clubs uit de regio West I. Door jonge aanwas en het feit dat een paar 
oudere spelers zijn overgeplaatst naar de JG1 junioren, heeft de JG2 een zwaar seizoen gehad waar-
in slechts sporadisch een puntje werd gepakt. 
 
Trainingen 
Op woensdagavond en de zaterdagochtenden dat er geen wedstrijden zijn gepland, wordt er getraind. 
Zeker de woensdagavond trainingen worden goed bezocht. 
 
Technische staf 
  
Het heeft onze voorkeur om tijdens de trainingen op elke 4 spelers 1 trainer in te zetten. Dat is in het 
afgelopen seizoen goed gelukt, mede door de aanwezigheid van een stagiair. In het lopende seizoen 
is dit door blessures en absenties van de huidige trainers vooralsnog een probleem. We streven er 
naar om dit in eerste instantie intern op te lossen maar staan open voor suggesties vanuit de club. 
 
Mogelijkheden tot CIOS-stage 
 
Het afgelopen seizoen heeft de technische staf een CIOS-stagiair begeleid gedurende bijna het gehe-
le seizoen en een grotere groep CIOS-studenten de gelegenheid gegeven een evenement te organi-
seren voor de G-jeugd. De coördinatie van deze stage-opdrachten is rommelig verlopen, mede door-
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dat de taakverdeling binnen de technische staf niet duidelijk is gecommuniceerd. In het lopende sei-
zoen willen we opnieuw CIOS-studenten de mogelijkheid geven om stage-opdrachten bij ons te ver-
vullen; aanvragen daartoe graag richten aan de coördinator G-voetbal (Bibiane Meijer). 
 
Van G-jeugd naar G-senioren 
 
Tot op heden hebben we enkel G-jeugd binnen onze club. We hebben al wel een aantal keren van 
gedachten gewisseld (intern en met individuele bestuursleden) over het opzetten van een G-
seniorenteam maar tot concrete initiatieven is dit nog niet gekomen. De door de KNVB gehanteerde 
leeftijdsgrens tussen G-junioren en G-senioren is 16 jaar! In ons huidige JG1 juniorenteam zitten in-
middels 3 spelers die deze leeftijd hebben bereikt. In overleg met de andere clubs in de KNVB-
competitie hebben we vooralsnog toestemming om deze spelers mee te laten spelen in de jeugd-
competitie maar onze inschatting is dat dit voor 2 van deze 3 spelers niet meer mogelijk is na dit sei-
zoen. Uiteraard willen we deze spelers wel voor sv DIOS behouden dus we zijn op zoek naar mogelij-
ke alternatieven (denk aan: doorstroming naar reguliere seniorenvoetbal). Deze alternatieven zullen 
per speler/situatie moeten worden beoordeeld.  
 
Integratie 
 
Het afgelopen jaar heeft het G-team niet deelgenomen aan door de club georganiseerde activiteiten. 
Om de integratie van het G-team binnen sv DIOS te vergroten is het wenselijk dat de leden mee doen 
aan activiteiten die door sv DIOS worden georganiseerd zoals bv. de Sinterklaasfestiviteiten, het  
Ouderjaarstoernooi en het voetbalkamp. 
 
Visie 
 
Na 2 seizoenen bij sv DIOS wordt het zaak om een gezamenlijke visie op G-voetbal te definiëren en 
deze uit te dragen (via de website). Wat wil sv DIOS bieden aan mensen met een beperking? 
 
Bibiane Meijer 
 
Zaalvoetbal sv DIOS 
 
We gaan al weer het vierde seizoen in met DIOS zaalvoetbal. Inmiddels met 10 senioren teams en 1 
dames team. Daarnaast de succesvolle KNVB Scholencompetitie die onder de vlag van DIOS wordt 
gespeeld waaraan afgelopen seizoen 10 teams mee deden. 
Inmiddels kennen we al meerdere kampioens-teams in de zaal en spelen inmiddels 2 teams in de 3e 
klasse! Verder spelen er 2 teams in de 4e klasse, 2 in de 5e klasse en 4 in de 6e klasse. Met name in 
de 6e klasse uitkomende teams zijn er kampioen aspiraties.  
Voor het eerst dit jaar een dames zaalteam! Bestaande uit dames met een voetbal verleden op het 
veld en in de zaal die dit jaar in de competitie gaat uitkomen in de 3e klasse 
Zaalvoetbal is dus een bloeiende activiteit binnen DIOS. De meeste teams bestaan uit voor DIOS 
nieuwe leden die bij andere clubs veldvoetballen. De Scholencompetitie bevestigt dat DIOS de jeugd 
in de Haarlemmermeer meer laat bewegen. Een gegeven waar we trots op mogen zijn. 
Zaalvoetbal in de Haarlemmermeer is sterk groeiend, niet alleen bij DIOS maar ook bij andere clubs. 
Er is echter een gebrek aan ruimte in de zalen in de directe omgeving van de desbetreffende vereni-
gingen, dit ondanks de mooie accommodaties binnen de gemeente. Thuiswedstrijden van onze teams 
worden dan ook gespeeld in het Sportcomplex Koning Willem Alexander en de Fanny Blankert-Koen 
hal beide in Hoofddorp en de Vosse in Hillegom. 
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De groei blijkt ook uit het enthousiasme waarmee de scholencompetitie ook al weer het 4e seizoen in 
gaat. Afgelopen jaar streden 10 teams om de begeerde Haarlemmermeer Cup voor Scholen. Teams 
van het HVC, Kaj Munk en KSH speelden hun wedstrijden dit jaar in de Estafette. Voor komend sei-
zoen verwachten we 12 team te hebben vanuit nog meer scholen. 
Al met al weer een tak van de voetbalsport waarmee DIOS bekendheid heeft in de Haarlemmermeer 
en daarbuiten.... 
 
Peter Vermeulen 
 
7.    Jaarverslag van de Accommodatie Commissie  
	  
In het jaar 2012 stond er in mijn jaarverslag de volgende tekst: 
 
Wij mogen ook heel blij zijn met alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat de jeugd en de senioren 
wekelijks kunnen spelen. Natuurlijk gaat er dan wel eens iets niet goed en komen we handjes tekort 
op sommige momenten. Maar laten wij deze mensen vooral steunen en hulp aanbieden in plaats van 
commentaar te leveren. Deze mensen besteden hun kostbare vrije tijd om iets voor DIOS te beteke-
nen. Laten de mensen die vrijwillig allerlei werk verzetten binnen DIOS zich niet laten demotiveren 
door individuen die alleen maar kritiek hebben. Laten we positief dit seizoen en de komende seizoe-
nen tegemoet zien. 
 
Samen kunnen we de club gezond houden door onder andere:  

- zuinig te zijn op de spullen die beschikbaar worden gesteld door de club; 
- de kleedkamers heel en netjes achter te laten na een training of een wedstrijd, en vergeet dan 

ook niet even te kijken naar de kleedkamer van de tegenstander;  
- de doelen op de daarvoor bestemde plek terug te zetten of in te klappen na een wedstrijd of 

een training; 
- niet altijd te denken ‘dat doet de volgende wel die na mij komt. 
- de hoekvlaggen op te ruimen 

 
Over het jaar 2014 kan ik precies hetzelfde schrijven. Er zijn heel veel mensen die op een positieve 
manier vrijwilliger zijn binnen DIOS waar wij als vereniging bijzonder trots op zijn. Maar er is nog 
steeds een groep mensen binnen DIOS die ervan uitgaan dat de regels en de normen en waarden die 
DIOS na probeert te streven niet voor hun gelden. Laten we dit seizoen elkaar aanspreken op elkaars 
gedrag als dit niet in de lijn is zoals bijvoorbeeld hoe je om dient te gaan met de spullen van een an-
der.  
Zoals u misschien ook heeft kunnen lezen is het bestuur ook blij met de komst van train de trainer. 
Naast het begeleiden van de niet selectie teams spreken zij ook de trainers aan op hoe ze dienen om 
te gaan met materialen, verlichting, kleedkamers enz. Hopelijk brengt ons dat weer een stapje verder 
naar de ideale situatie. 
 
VUT ploeg  
 
Vorig jaar schreef ik mijn bezorgdheid uit over de Vut-ploeg.  
 
Op het moment dat ik dit schrijf realiseer ik mij dat dit misschien wel de laatste keer is dat ik over de 
VUT ploeg kan schrijven. De heren van de VUT ploeg die altijd op zondagochtend, maandag en vrij-
dag schoonmaken hebben aangegeven dat als er niets veranderd zij stoppen met de werkzaamhe-
den. Zoals eerder al aangegeven op de site en gecommuniceerd aan de leiders en trainers maken 
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een aantal leden er een enorme klerezooi van en wordt dit niet gecontroleerd door de leiders en trai-
ners. Van flesjes in de wc-pot tot wc-papier aan het plafond. Het kan toch niet zo zijn dat een groep 
gerespecteerde vrijwilligers gaan stoppen omdat een aantal leden zich niet aan de regels kunnen 
houden. Leiders, trainers, ouders en spelers veeg na iedere training en wedstrijd netjes de kleedka-
mer aan en controleer ook de kleedkamer van jullie tegenstander. Hopelijk kunnen wij nog jaren 
schrijven over de Vut ploeg en hun dankbaar zijn voor al het werk wat ze verzetten. Dus Leiders, trai-
ners, spelers en ouders neem jullie verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat wij onze Vut ploeg niet 
verliezen. 
 
De Vut ploeg is gelukkig voor DIOS behouden gebleven. Niet omdat de problemen zijn opgelost, inte-
gendeel. Het bestuur overlegt intensief met de vut ploeg en bij constatering van ongeregeldheden of 
vernieling wordt dit direct opgepakt door het bestuur en de verantwoordelijke hierover aangesproken.  
De vut ploeg heeft aangegeven voorlopig op deze wijze door te willen gaan. Mijn waardering is dan 
ook zeer groot voor deze fantastische groep mensen van de VUT PLOEG. Laten wij nogmaals bena-
drukken dat zowel de trainers tijdens de trainingen als de leiders bij uit- en thuiswedstrijden in de 
kleedkamer blijven als de spelers omkleden en douchen. En er voor zorgen dat de kleedkamer netjes 
wordt achtergelaten.   
 
Wat betreft de velden zal het u opgevallen zijn dat veld 2 een nieuwe kunstgrasmat heeft gekregen 
van de gemeente, waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. Ook de buisleuning op veld 3 is gerealiseerd op 
verzoek van de arbitragecommissie. We zijn nog in onderhandeling met de gemeente om de buisleu-
ning door te trekken langs het asfalt achter het doel. Ook gaan we dit jaar de brommers aanpakken. 
Er wordt gereden terwijl wij twee jaar geleden een bord hebben geplaatst dat je op het terrein niet mag 
brommen.  
 
Cor van der Lans 
 
8.    Jaarverslag van de Financiële commissies    
 
Financiële jaarverslag 2014-2015 
 
Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is digitaal op te vragen bij de penningmeester van 
de verening Tom Schrauwers, tomschrauwers@snelnet.net 

 
Op de avond van de vergadering zullen deze ook in de kantine voor belangstellende leden te lezen 
zijn.  
 
Jaarverslag Sponsorcommissie  
 
Zoals in het voorwoord reeds is aangegeven heeft onze vereniging dit jaar de samenwerking met onze 
hoofdsponsor Verstraten en Partners en DOE fysiotherapie langjarig kunnen verlengen. Buiten een 
financiële bijdrage aan de vereniging worden door deze sponsors ook additionele zaken aan de leden 
/ vereniging aangeboden zoals het door Verstraten en Partners verzorgen van een gratis fiscaal 
advies bij het invullen van de belastingpapieren als het mede organiseren van 
businessbijeenkomsten. DOE fysioterapie zal buiten de inloopsessie voor alle leden op zaterdag ook 
de selectie van DIOS tijdens trainingen en wedstrijden begeleiden als ook het verzorgen van tips voor 
trainers en begeleiders van alle overige elftallen. DIOS is dan ook trots op de continuering van deze 
overeenkomsten. 
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Ook op het gebied van sec financiele sponsoring werd niet stil gezeten. Zo mocht DIOS, buiten 
verschillende nieuwe borden- en shirtsponsors, een bijdrage ontvangen vanuit de Rabobank 
(Bloeiende ledenbank) en het Shell Vrijwilligers Fonds. Tevens werd een driejarig subsponsorschap 
met de ING bank gesloten.  
 
Onderstaand een opgave van borden- en shirtsponsors die DIOS aan zich wist te binden c.q. de 
overeenkomst mee mocht verlengen. 
 
Kinop Haarlemmermeer 
Recycling.nl 
Autobedrijf de Wildt 
Van der Kwaak 
Baars 
Verstraten en Partners 
Autobedrijf Cartoes 
Thunissen Onderhoud 
Hutter Veiligheid 
Intermail- PrePost 
Duidelijke Verzekeringen 
Horizon International Cargo 
BBalt 
RVH Timmerwerken 
 
Het bestuur dankt alle sponsors hartelijk voor haar steun het afgelopen jaar.  
 
Erwin Wessels 
 
Jaarverslag Kantinecommissie 
	  
Dit jaar is de koelcel aangebracht en de wasmachine draait inmiddels. Achter de bar is het u mis-
schien ook opgevallen dat er vorig jaar naast Astrid en noodgedwongen door afwezigheid van Truus 
een groep enthousiaste vrijwilligers de kantine draaiende heeft weten te houden. Waar we hun enorm 
dankbaar voor zijn. Dit jaar hebben wij deze lijn voortgezet, dit omdat er op zaterdag en zondag van 
8.30 uur tot 18.00 gevoetbald wordt en het niet voor Truus en Astrid alleen te behappen is. Ook is de 
kantinecommissie een plan aan het uitwerken waarin dit jaar ook enkele veranderingen worden door-
gevoerd om het voor het personeel achter de bar gemakkelijker en werkbaar te maken. 
 
Cor van der Lans 
 
9.  Verslag controle kascommissie   
      
10.  Decharge verlening bestuur sv DIOS   
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11.  Bestuursverkiezing   
 
Het bestuur van sv DIOS bestond (vanaf 6 oktober 2014) uit de navolgende leden. 
 
Voorzitter:    Peter Damen  
Secretaris:    Erwin Wessels 
Penningmeester:   Tom Schrauwers 
Bestuurslid TC:    Cor van der Lans  
Bestuurslid Jeugdzaken   Arno Zondag 
Bestuurslid Zaalvoetbal   Peter Vermeulen 
 
Aftredend volgens rooster in 2014  Erwin Wessels  (ad interim) 
                                              2015 Cor van der Lans 
 
Verkiesbaar zijn                           Erwin Wessels  (ad interim) 
     Cor van der Lans (ad interim)  
 
12.  Vaststelling begroting 2015-2016  
 
13.  Vaststelling contributie 2015-2016  
 
14.  Rondvraag 
 
15.  Sluiting   
 
 


