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Aan de ereleden, leden van verdienste, spelende leden (A-junioren en senioren), steunende leden, 

kaderleden en ouders van jeugdleden van sv 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 30 oktober 2017, 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 12 oktober 2016 

4. Jaarverslag Algemene Commissie 

5. Jaarverslag Technische Commissies 

6. Jaarverslag Accommodatie Commissie 

7. Jaarverslag Financiële Commissies 

8. Controleverslag Kascommissie 

9. Décharge verlening bestuur sv DIOS 

10. Stand van zaken omtrent Linking pin 2.0 en het vrijwilligersbeleid (presentatie) 

11. Bestuursverkiezing 

12. Vaststelling begroting 2017-2018 

13. Vaststelling contributie 2017-2018 (incl. additionele verhoging) 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

 

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, p.a:egm.wessels@ziggo.nl. 

Afmelden kan ook rechtstreeks bij 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 het secretariaat 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 het bestuur van sv DIOS. 

 

 

  

mailto:egm.wessels@ziggo.nl
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1. Opening door het bestuur 
 

Voor u ligt het jaarverslag seizoen 2016-2017 van s.v. DIOS, een veelbewogen en sportief succesvol 

seizoen, in het 70e jubileum jaar van onze vereniging. 

 

Een jaar waarin we terugkijken naar hoogte punten als de geboekte sportieve successen bij de senioren 

en jeugd maar zeker ook naar de geslaagde feestelijke activiteiten n.a.v. ons jubileum. Uiteraard zijn het 

niet alleen de hoogte punten wat ons bezig heeft gehouden. Bestuurlijk is ingezet op een verdere aanpak 

van begeleiding en opleiding van trainers en coaches, professionalisering van de operationele processen 

en verduurzaming van de organisatie. 

Zo heeft het begeleiden en opleiden van trainers en coaches ook in 2016-2017 onverminderde aandacht 

gekregen. Dit heeft o.a. geleid tot de aanstelling van een Hoofd Jeugd opleiding, waardoor bij de jeugd 

niet alleen de selectie teams (vanuit het technische hart), maar ook niet selectie teams, de nodige 

ondersteuning krijgen aangeboden. Er is, ondersteunt door een stagiaire van Hogeschool van 

Amsterdam, een start gemaakt met een onderzoek naar het vrijwilligersbeleid. Einddoel hierbij is om 

meer vrijwilligers bereid te vinden taken op zich te nemen. 

 

Afgelopen seizoen zijn we gestart met de toepassing van het VOG beleid.(Verklaring omtrent Gedrag) 

Dit heeft er toe geleid dat bij aanvang van seizoen 2017/2018 alle trainers en begeleiders beschikken 

over een geldig VOG. Voor nieuw instromende trainers en begeleiders wordt de aanvraag direct 

opgestart. 

 

Op 28 januari 2017 zijn al onze vrijwilligers tijdens het vrijwilligersfeest als dank voor hun inspanningen in 

het zonnetje gezet. Ook voor dit afgelopen seizoen wil het bestuur hen weer hartelijk danken voor hun 

inzet, want zonder vrijwilligers geen vereniging. 

 

 

Graag spreken wij ons dank uit aan onze sponsoren en in het bijzonder onze hoofdsponsor Verstraten en 

Partnersen subsponsors De Rustende Jager en Nijssen Recycling voor het ondersteunen van onze 

vereniging het afgelopen seizoen.  

 

 

Dan zijn er uiteraard nog een aantal belangrijke gebeurtenissen om op terug te kijken: 

 

 Op 05 februari is het scorebord op ons hoofdveld officieel in gebruik genomen. 

 Op 08 maart bestond s.v. DIOS 70 jaar, oud-leden, sponsoren en omwonenden zagen hoe 

wethouder Adam Elzakalai de ingelijste shirts van voormalig DIOS jeugd welke naar betaald voetbal 

zijn gegaan onthulde en hoe hij een check t.b.v. stichting Hoogvliegers in ontvangst nam. 

 Het voorjaar stond in het teken van jubileumactiviteiten met als afsluiter het jubileumfeest op 20 mei. 

 DIOS 1 en 2 promoveren beide naar de 3e klasse. 

 JO17-1 en JO15-1 promoveren beiden door kampioenschap naar de Hoofdklasse.  

 

  



 
Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017 

4 van 22 

 

Doelstellingen 

 

Onder het motto “stilstand is achteruitgang” zullen ook dit jaar weer verschillende onderwerpen bij DIOS 

op de agenda staan. Zo wordt met de gemeente gesproken over vervanging van het 3de natuurgrasveld, 

zal de functie Hoofd Opleidingen Jeugd verdere invulling krijgen en is het streven om het Technische Hart 

Jeugd samen te laten gaan met de verantwoordelijke commissieleden Seniorenbeleid binnen de vereni-

ging. Ook op het gebied van het verduurzamen van onze vereniging zal gezocht worden naar nieuwe be-

stuursleden (continuïteit) en kostenbesparende maatregelen zoals LED verlichting rondom de velden. Dit 

allemaal gericht op een gezond en toekomstgericht DIOS. Uiteraard ligt deze verantwoordelijkheid niet 

alleen op de schouders van onze bestuurs- en commissieleden, uw steun en medewerking hierbij is ook 

het komend jaar hard nodig.  

 

Het bestuur  

 

Het bestuur van sv DIOS bestond bij aanvang van het seizoen 2016-2017 uit een viertal 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 bestond (vanaf 12 oktober 2016) uit de navolgende leden. 

 

Voorzitter : Peter Damen (ad Interim) 

Secretaris : Erwin Wessels (benoemd per 12-10-2016) 

Penningmeester : Vacature (ad Interim ingevuld door de heer P. Kinkel) 

Bestuurslid Accommodatie : Cor van der Lans (ad Interim) 

Bestuurslid Jeugd : Vacature 

Bestuurslid Zaalvoetbal : Peter Vermeulen 

 

Het bestuur dankt de heer Peter Kinkel voor het waarnemen van de taken van de penningmeester tussen 

februari en juli, aansluitend is de functie waargenomen door de heer Tom Schrauwers.  

 

 

 

2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste 

 

2.1 Medelingen 

 

2.2 Ingekomen stukken  

Email de heer A. de Ruyter: Rookbeleid DIOS 

 

2.3 Uitreiking aan Lid van Verdienste 
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3. Notulen jaarvergadering 12 oktober 2016 

 
 Algemene Ledenvergadering s.v. DIOS 12 oktober 2016 

NOTULEN(versie 2) 

 

 Locatie:                                             Jan Schrama Sportcomplex te Nieuw-Vennep 

 

Aanwezig namens het bestuur:      Peter Damen 

                                                           Tom Schrauwers 

                                                           Cor van der Lans 

                                                           Arno Zondag 

                                                           Peter Vermeulen 

                                                           Jolanda Kienhorst (notulist) 

 

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 11 leden afgemeld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), het aantal aanwezige 

leden bedraagt 59. Dit inclusief de zes aanwezige bestuursleden. De voorzitter merkt op dat de op-

komst hoger is dan vorig jaar. 

 

Verder constateert de voorzitter dat de oproeping tot deze vergadering middels de website van de ver-

eniging op 28 september 2016 heeft plaatsgevonden. Hiermee is voldaan aan de formele eisen van 

geldige oproeping, zoals neergelegd in de statuten. Ook zijn dit jaar alle leden, per email, persoonlijk 

uitgenodigd voor de ALV.  

 

2 Mededelingen, ingekomen stukken en Lid van Verdienste  

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mede dat deze ALV mogelijk een memorabele/historische uitkomst met zich mee 

kan brengen. Hij wijst de aanwezigen op de ernst van agenda punt 11 “bestuursverkiezingen”. Zoals 

het er bij aanvang van de ledenvergadering uitziet, blijft alleen dhr. P. Vermeulen (bestuurslid Zaal) als 

enig bestuurslid over. De voorzitter vraagt de aanwezigen hier in aanloop naar agendapunt 11 over na 

te denken. 

 

Aan de hand van een korte presentatie kijkt de voorzitter voorts terug op het afgelopen voetbalseizoen.  

 

Het afgelopen seizoen 2015-2016 is begonnen met wederom de steun van onze hoofdsponsor 

Verstraten en Partners uit Hoofddorp. Daarnaast heeft DOE fysiotherapie uit Nieuw-Vennep haar steun 

aan DIOS gecontinueerd in de vorm van een contractverlenging van 3 jaar. Het bestuur is hen zeer 

erkentelijk voor hun vertrouwen in onze vereniging.  
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Bij de start van het seizoen is de openingswedstrijd van het vernieuwde veld 2 gespeeld, door de 

match “Oud DIOS” vs. “Oud Nieuw-Vennep”. Het vernieuwde veld is een zeer positieve ontwikkeling 

voor DIOS en is vanaf opening volop in gebruik. 

 

De RIVM is naar buiten getreden met het bericht dat de granulaatkorrels (rubberkorrels) op de 

kunstgrasvelden mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. 

Sv DIOS heeft dit direct opgepakt en heeft de gemeente gevraagd om dit nader te onderzoeken. Naast 

de aangekondigde onderzoeken door RIVM onderneemt sv DIOS zelf ook actie en onderzoekt de 

mogelijkheden bij externe partijen voor een eigen materiaal onderzoek van de gebruikte korrels op het 

soccercourt. De leden worden over deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden via de site van sv 

DIOS. 

 

Helaas zijn er het afgelopen seizoen ook een aantal trieste momenten geweest. Zo hebben wij kennis 

moeten nemen van het overlijden van DIOS coryfeeen Gerrit van Groenigen, Martin Langedijk en Jos 

van Hensbergen.Ook was het het seizoen waarin Nederland afscheid heeft moeten nemen van 

voetbalicoon Johan Cruyff. De voorzitter wenst familieleden en vrienden van de overledenen sterkte bij 

de verwerking van het verlies. 

 

Seizoen 2015-2016 was ook het jaar van het 1e DIOS damesteam in de zaalcompetitie. Zij deden 

goede zaken in de eindstand en gaan volgend jaar op voor het kampioenschap. 

Dios 1 prolongeerde zijn positie in de 4e klasse en het technisch hart van sv DIOS richtte succesvol zijn 

pijlen op de werving van jeugdtrainers vanuit de eigen gelederen. Zij zijn er o.a. overeenkomsten 

afgesloten met hoofdselectietrainers als Daan Klinkenberg (O17), Boris van der Top (O15), Marc de 

Koker (O10) en Abdullah Yussupov (O9). Maar ook voor de niet selectie spelende teams hebben we 

trainers uit eigen gelederen bereid gevonden de trainingen op zich te nemen. Een positieve 

ontwikkeling welke dit seizoen verder zal worden opgepakt.  

 

16 mei 2015 scoort DIOS G-jeugd trainer Roel Surink met van zijn steunteam via het programma 

Matchwinner van de vriendenloterij een enorm bedrag van €10.000,-- voor sv DIOS. Sv DIOS dankt 

hen voor deze prestatie en zal een juiste bestemming voor het bedrag zoeken. 

 

Uiteraard zijn er nog vele andere mooie momenten geweest, te veel om hier allemaal op te noemen. 

Zonder iemand te kort te willen doen dankt de voorzitter alle vrijwilligers, leden van de VUT ploeg, 

sponsoren en zij die DIOS een warm hart toedragen voor hun bijdrage aan het mooie voetbalseizoen 

2015-2016.  

2016-2017 wordt een jubileum jaar voor sv DIOS en zal in het teken staan van div. festiviteiten rondom 

het 70 jarig bestaan van de vereniging. Wij hopen met behulp van u, alle leden en betrokkenen weer 

een sportief, leuk en gezellig jaar in te gaan. 

 

 

2.2 

 

 

Ingekomen stukken 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 
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2.3 

 

Lid van Verdienste 

 

Geheel volgens een jarenlange traditie wordt ook dit jaar het “Lid van Verdienste” door het bestuur aan 

de ALV voorgesteld. De titel “Lid van Verdienste” wordt aan die persoon/personen toegekend die door 

haar/zijn of hun inzet veel voor de vereniging, in de afgelopen jaren, heeft/hebben betekend. Met veel 

genoegen draagt het bestuur de heer René Veltman voor. René is al jaren betrokken bij sv DIOS en zet 

zich in op vele vlakken, zo is hij coördinator, trainer, lid toernooiencommissie en heeft hij zich ingezet 

voor de correcte wijze van inleveren van de verstrekte kleding/tassen. Al met al een grote prestatie 

waaraan het bestuur de titel “lid van verdienste” graag wilt verbinden.  

 

De ALV keurt, met veel enthousiasme, de voordracht goed waardoor de heer René Veltman wordt be-

noemd tot Lid van Verdienste 2015-2016. 

 

3. Notulen Algemene jaarvergadering 05 oktober 2015 

 

De notulen van de jaarvergadering d.d. 05 oktober 2015 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. Jaarverslag 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 verslagen waarmee deze, door de ALV, worden 

goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag 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 verslagen waarmee deze, door de ALV, worden 

goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 
 

Arno Zondag geeft een uitleg over de nieuwe opzet pupillenvoetbal – KNVB. 

Dhr. John Spreeuw vraagt of de KNVB het sv DIOS verplicht stelt om hier aan mee te doen. Dit 

zou een enorme impact op de planning van de velden, kleedkamers, trainers en materialen heb-

ben. De voorzitter geeft aan dat dit nog niet is beslist. 

 

6. Jaarverslag Accommodatie commissie 

 

Het verslag van de Accommodatie commissie is voorafgaand aan de vergadering aan een ieder 

(digitaal) beschikbaar gesteld.  
 

Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de verslagen waarmee deze, door de ALV, worden 

goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 
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7. Jaarverslagen Financiële commissie 

 

 Het financiële verslag over het boekjaar 2015-2016 is voorafgaand aan de vergadering aan een 

ieder (digitaal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 3 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.  

 Dhr. F. Degenaars merkt op dat er een verdubbeling van de kosten in materiaal/kleding en ballen 

is opgenomen, echter maakt hij uit het stuk van materiaalcommissie (C. v/d Lans) een ander ver-

haal op. 

Cor v/d Lans geeft een toelichting op de actuele situatie m.b.t. de materialen; veel materiaal is 

zoek, kleding en tassen worden, ook na meerdere oproepen, slecht of soms helemaal niet meer 

ingeleverd en de aanwezige voorraad ballen zijn ondanks het nieuwe sleutelplan nog steeds een 

veelbesproken punt. Hij benoemt het voornemen van het bestuur om het kledingbeleid aan te 

passen en m.u.v. bepaalde categorieën teams, geen kleding meer te verstrekken. Het voorstel 

tot aanpassing van het kledingbeleid wordt door het bestuur nader uitgewerkt. 

 Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiële verslag 2015-2016. 

 De voorzitter dankt de penningmeester voor de volledigheid en nauwkeurigheid waarmee de 

jaarstukken tot stand zijn gekomen.  

 

8. 

 

Jaarverslag controle kascommissie 

 
Voorafgaand aan de toelichting van de kascommissie licht de penningmeester de samenstelling van de 

kascommissie toe.  

Mevrouw Judith Muller leest de volgende verklaring voor: 

 

........ 

V E R S L A G   K A S C O M M I S S I E   D I O S seizoen 2015-2016. 

 

De kascommissie heeft de boeken over het jaar 2015-2016 van onze vereniging gecontroleerd. Het 

doel van deze commissie is om vast te stellen of de financiële stukken een getrouw beeld geven, 

zoals aan de ALV gepresenteerd. 

 

De financiële administratie wordt op correcte wijze uitgevoerd. Alle benodigde bescheiden zijn aan-

wezig en ingezien door de kascommissie. Saldi kloppen, alles ziet er goed verzorgd uit. De aan ons 

gepresenteerde documenten en gegevens zijn gecontroleerd en correct bevonden. 

Wij hebben een aantal punten welke wij ter overweging willen meegeven: 

 

 Afgelopen jaar is vastgesteld dat een werkkapitaal tussen de 45.000 – 50.000 een positie is die 

past bij de omvang van exploitatie. Wij hebben vorig jaar geadviseerd het bestuur er op toe te 

zien dat het niveau van werkkapitaal rondom dit niveau zou blijven gehandhaafd. Het werkkapi-

taal is 33.593 euro. Dit heeft o.a. te maken met de keuze voor een extra aflossing van 19.500 

euro. De verwachting is dat het werkkapitaal de komende maanden weer zal stijgen tot accepta-

bel niveau. Wij vragen het bestuur hierop toe te zien; 

 De vrijwilligersbijdrage blijft substantieel. Het is iets van deze tijd om vergoedingen te vragen en 

te geven. Wij doen wederom een sterke oproep richting de leden om de vrijwilligersbijdrage in te 

leveren teneinde deze kosten te reduceren; 
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 Wij geven het bestuur de prijzen in de kantine te heroverwegen om zo meer kantine omzet te ge-

nereren.  

 

Hiermee adviseert de kascommissie aan de ALV de financiële stukken over 2015-2016 van het ver-

enigingsjaar goed te keuren en in te stemmen met dechargeverlening aan het bestuur. 

 

Kees Bus en Judith Muller  

 
 

Einde verklaring  

 

 

Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de verslag/toelichting van de kascommissie. 

Mevrouw Judith Muller treedt na 2 jaar uit de kascommissie, de heer R. Veltman biedt zich aan als 

nieuw commissie lid. De ALV stemt unaniem in met zijn benoeming. 

 

Mevrouw Judith Muller en de heer Kees Bus worden hartelijk bedankt voor de uitgevoerde controle.  

 

9. 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 2015-2016, gevoerde beleid.  

 Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiële verslag 2015-2016. 

 

De ALV stemt unaniem met het verzoek in waarmee aan het bestuur van DIOS décharge wordt ver-

leend voor het, in seizoen 2015-2016, gevoerde beleid.  

 

10. Presentatie Linking pin 2.0 

 

De heer Erwin Wessels geeft namens de RVA een presentatie over het organisatie model Linking pin 

2.0. De presentatie bevat een voorstel om een verenigingsmanager (nader weergegeven als VM) aan 

te trekken en de daarbij horende rol/betekenis voor de vereniging. Uitgangspunten zijn hierbij o.a. de 

beleidsmatige-, operationele taken en coördinatie beter te verdelen / verbeterde verdeling van taken ter 

voorkoming overbelasting bestuur en vaste kern door o.a. meer focus voor commissies en inzet vrijwilli-

ger en de verduidelijking van de organisatiestructuur voor de leden. 

 

Hierover de volgende vragen/opmerkingen:  

J. Spreeuw: Wie stuurt de VM aan? Antwoord: het dagelijks bestuur. 

 

F. Degenaars: Is er een vastgestelde doelstelling? Antwoord: Ja, er komt een takenpakket/profiel. 

F. Steegman: - Is deze functie voor 1 persoon? Antwoord: Ja 

 - Is het geen optie om de taken genoemd voor de VM, bij de coördinatoren neer te leg-

gen? Antwoord: Het betreft een bredere functie, bij navraag om ervaringen bij andere 

verenigingen blijkt een positieve inzet. Zo blijft de VM structureel leden enthousiasmeren 

een taak op zich te nemen en kan hij snel inspringen op ad hoc situaties die zich voor 

doen. 

R. Pauel geeft aan de oplossing beter “Bottom up” aan te pakken. Er moeten meer taken worden neer-

gelegd bij de leden, welke best bereid zijn om iets te doen. Een van die taken is bv. de planning/rooste-

ring welke nu door de voorzitter wordt gedaan. 
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B. v.d. Zwet ziet uitingen van drukte/overbezetting bij de bestuursleden. Daarom ziet hij voor de VM, 

als extra functionaris naast het bestuur, wel een verbindende taak voor het geheel (als WD40). Info 

welke blijft hangen kan hij oppakken en doorzetten. 

J. Spreeuw: de VM is slechts een deel van de oplossing. Leden vertonen in 1e instantie consumenten-

gedrag (nemen i.p.v. geven). Een goede oplossing zou zijn de VM te combineren met een gestructu-

reerd vrijwilligersbeleid, wat als gereedschap kan functioneren voor de VM.  

E. Wessels geeft aan niet op zoek te zijn naar incidentele inzet (bv. bar of wedstrijdtafel .etc.)  

A. Zondag vult daarbij aan dat er een vrijwilligersbeleid is, echter ontbreekt de aansturing op de uitvoe-

ring. De VM kan hier, als 1 van zijn taken, op worden aangesproken. Een verplichting waar hij voor 

wordt betaald. Bij de vrijwilliger moet/mag dit geen verplichting zijn. 

M. Bakker: - Hoe is dit bij andere verenigingen gegaan? Antwoord: bij DSS had de VM ook andere ta-

ken. Nu, na 3 jaar loopt e.e.a. dusdanig gestructureerd dat zij zich afvragen of en in welke vorm de be-

taalde VM moet worden aangehouden. 

 

De voorzitter vraagt aan de ALV of het voorstel van de RVA de instemming van de ALV krijgt en als zo-

danig kan worden uitgewerkt. De ALV gaat hier unaniem mee akkoord. 

 

De heer E. Wessels doet een oproep voor leden in een klankbordgroep. 

De voorzitter sluit dit punt af met het verzoek aan de RVA om tijdens een volgende bijeenkomst een 

presentatie van de resultaten te geven. 

 

11. Bestuursverkiezing 

 

Volgens de statuten van de vereniging bestaat het bestuur uit ten minste 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 2015-2016 bestond het bestuur uit zes personen: 

Voorzitter                                         : Peter Damen 

Secretaris                                        : Erwin Wessels (ad interim t/m 31-12-15) 

Penningmeester                              : Tom Schrauwers 

Bestuurslid TC/Accommodatie        : Cor van der Lans(ad interim) 

Bestuurslid Jeugdvoetbal                : Arno Zondag 

Bestuurslid Zaalvoetbal                   : Peter Vermeulen 

 

 Tom Schrauwers legt, na een eerdere periode van 12 jaar in de jaren 90 nu na een periode van 

9 jaar penningmeester te zijn geweest, zijn functie als bestuurslid bij sv DIOS neer. De voorzitter 

dankt hem voor zijn inzet. 

Tom geeft aan dat de recente uitbreiding van ondersteuning door de dames Jansen en Vermeu-

len wel een positieve inbreng op de hoeveelheid werkzaamheden hebben gebracht. Hij geeft 

aan, bij aanvang van zijn 2e termijn als penningmeester, te zijn geschrokken van de stijging in 

kosten voor de vrijwilligersbijdrage en doet een beroep op die vrijwilligers om hun bijdrage in te 

leveren. 

 Arno Zondag treedt, na zijn toetreding tot het bestuur in mei 2012, af. Op dit moment omhelst 

deze bestuursfunctie zoveel uren (ca.20) dat het voor Arno niet langer te combineren valt. Hij 

heeft zich in die periode gericht op de afdeling Jeugd, is grondlegger van het Technisch Hart en 

heeft zich als jeugdleider en trainer ingezet. Wel blijft Arno voorzitter van het Technisch Hart-

Jeugd. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet. Arno geeft aan dit graag te hebben gedaan en dat 

het gaat om de mensen die er staan. Hij hoopt dat zijn opvolger de ingezette weg zal doortrek-

ken. 
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 Volgens schema treedt Peter Damen tijdens de ALV 2016 af. Peter geeft aan dat hij inmiddels 

wat taken heeft afgestoten wat hem iets meer ruimte geeft. Dit is voor hem doorslaggevend om 

zich wederom beschikbaar te stellen voor herbenoeming. 

 

 De samenstelling van het bestuur zou nu als volgt zijn; 

Voorzitter                                    : Peter Damen (ad interim) 

Secretaris                                   : Vacature 

Penningmeester                         : Vacature 

Bestuurslid TC/Accommodatie   : Vacature 

Bestuurslid Jeugd                       : Vacature 

Bestuurslid Zaalvoetbal              : Peter Vermeulen  

 

Conform de statuten is sv DIOS nu stuurloos en kunnen er geen besluiten worden genomen. De voor-

zitter doet een beroep op de aanwezige leden. Om dit kracht bij te zetten, worden taakomschrijvingen 

van 4 van de bestuursleden ter bespreking rondgedeeld en wordt een 10 min. pauze ingelast. 

 

Om 22:00u hervat de voorzitter de vergadering met de vraag of er leden mogelijkheden zien voor invul-

ling van een bestuursfunctie, echter blijven reacties uit. 

Veel geluiden bevestigen dat het bestuur te veel zelf doet en dat deze taken beter bekend moet worden 

gemaakt. O.b.v. de rondgedeelde omschrijvingen accepteert men geen bestuursfunctie. R. de Rooij 

geeft aan deze taakomschrijvingen verder uitgewerkt te willen zien. Ook ziet hij graag meer druk op de 

aanstelling van de VM, zodat deze veel taken kan overnemen. De voorzitter geeft aan het hier op lange 

termijn mee eens te zijn, maar op korte termijn is er geen bestuur om besluiten te maken en is sv DIOS 

nu stuurloos. 

R. de Rooij stelt voor dat hij met behulp van anderen de profielen van de bestuursleden wil gaan uit-

werken.  

Onder de 800 jeugdleden (=1600+ ouders/pleeg/stiefouders) moeten toch vrijwilligers zitten welke mo-

gelijk een bestuursfunctie of andere taken tot zich willen nemen. Echter ervaren de aanwezigen de hui-

dige hoeveelheid taken op de taakomschrijvingen als afschrikkend en zien hier de noodzaak van in om 

de taken te verdelen/specificeren.  

De motivatie, “niet te weten hoeveel tijd een vrijwilligerstaak in beslag neemt”, geeft ook bij de  

oproep van R. de Rooij om bijstand in een tijdelijke commissie wat weerstand. 

Na afstemming wat de werkzaamheden inhouden dat er slecht een aantal uurtjes mee gemoeid zijn, 

reageren; Bart Sloep, Esther Kroon, Chantal Roubos, Ursula Masmeijer, René Veltman, Hugo Muller 

en Ronald Pauel. Zij gaan in de vorm van een tijdelijke commissie de functieprofielen verder uitwerken. 

Zij komen binnen nu en 6 weken met een datum om de uitkomsten te presenteren.  

 

 Erwin Wessels geeft hij aan ook een bijdrage te willen leveren en stelt zich weer beschikbaar 

voor de functie secretaris. 

 

 Ook Cor van der Lans geeft aan beschikbaar te zijn voor herbenoeming (ad interim). 

 

 Ook Leon van Elk geeft aan het bestuur actief te willen ondersteunen. 

 

 Met meerderheid worden Peter, Cor en Erwin door de ALV (her)benoemd als respectievelijk be-

stuurslid TC/accommodatie(ad interim) en secretaris van het bestuur van DIOS. 
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 De ALV stemt in met wijziging van artikel 9.1b uit de statuten en geeft zijn goedkeuring aan de 

volgende samenstelling van het bestuur per 12-10-2016; 

Voorzitter                                    : Peter Damen (ad interim) 

Secretaris                                   : Erwin Wessels 

Penningmeester                         : Vacature 

Bestuurslid TC/Accommodatie   : Cor van der Lans (ad interim) 

Bestuurslid Jeugd                       : Vacature 

Bestuurslid Senioren                  : Vacature 

Bestuurslid Zaalvoetbal              : Peter Vermeulen  

 

 De voorzitter dankt de ALV voor het in het bestuur gestelde vertrouwen en ziet de presentatie 

van de (tijdelijke) Profielen Commissie graag tegemoet. 

 

12. Vaststelling begroting 2015-2016 

 

 De begroting over het boekjaar 2016-2017 is voorafgaand aan de vergadering aan een ieder (di-

gitaal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 3 leden c.q. ouders van leden van deze mogelijk 

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 be-

groting, een korte toelichting op de cijfers.  

 

B. v.d. Zwet: Is het niet nodig om een reservering op te nemen voor de VM?  

Antwoord: dat is voor de volgende begroting pas aan de orde, daarbij hoeft uitbetaling van het in de 

presentatie genoemde bedrag niet volledig aan de orde te zijn. 

-Moet in de begroting geen rekening worden gehouden met de problemen met het kunstgras? Ant-

woord: Nee, het is niet bekend of de kosten dan voor sv DIOS zijn, daarbij, als het soccercourt moet 

worden vervangen zal het om een groter bedrag gaan (=investering). 

 

Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de begroting 2016-2017 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 verhoging van de contributie 2016-

2017 waarmee deze, door de ALV, wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

 

14. Rondvraag/w.t.t.k. 

 

A. Faas: Worden de velden op zaterdag en zondag nog wel gekeurd en door wie? Antwoord: dit ge-

beurd door Jan Blom en Jan Schrama 

 

U. Masmeijer: Als de leden zelf tenues moeten gaan bekostigen, is er dan wel over nagedacht dat 

teams misschien zelf voor sponsoring gaan zorgen en sv DIOS daardoor sponsorinkomsten misloopt? 

Antwoord: Hier is over nagedacht, dit zal in een verder uit te werken beleid worden opgenomen. Voor-

alsnog geldt het vigerend kledingbeleid. 
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F. Degenaars: Het online platform werkt uitstekend voor/bij DIOS, naar verluid zijn de heren Koning en 

Muller hier ook mee naar de KNVB gegaan. Gaat dit voor sv DIOS financieel nog wat opleveren nu dit 

product naar buiten wordt gebracht? 

Antwoord: De heren Koning en Muller hebben het product verder uitgewerkt voor andere verenigingen 

en bij de KNVB gepresenteerd. Naast de functionele waarde zijn er geen financiële voordelen voor 

DIOS. 

 

P. Vermeulen: de grote Clubactie is weer gestart, dit wordt middels posters en mails kenbaar gemaakt. 

Vorig jaar leverde dit de club iets meer dan €5000 op. Van de €3,-- per lot, gaat €2,40 direct naar de 

clubkas. Er liggen nog veel lotenboekjes in de bestuurskamer welke nog aan div. teams moeten wor-

den uitgereikt. PV pakt dit deze week op. 

M. Bakker Kunnen de senioren ook meedoen? PV pakt dit ook op. 

 

M. Möhler: Als veld 3 vrij ligt en wij moeten spelen op veld 1, kan dit dan geruild?  

Antwoord: Het is wenselijk om het gras zo veel mogelijk te sparen. Om de dag geordend te laten verlo-

pen, wordt iedereen verzocht zich aan de veld/kleedkamer indeling te houden. 

 

D. Wijnschenk: De vereniging wil op hoog niveau spelen, echter middelen en trainingscapaciteiten zijn 

onvoldoende om aansluiting te houden op niveau. Het gat wordt groter t.o.v. clubs welke meer trai-

ningscapaciteit hebben. 

Antwoord: Het bestuur wil de selectie zo hoog mogelijk laten spelen, maar niet ten koste van alles. Vol-

doende trainingscapaciteit is niet direct beschikbaar, dit heeft de aandacht. 

 

15. Sluiting  

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en bijdragen en vraagt de “oud” 

penningmeester om het traditionele eerste rondje aan te bieden. Hierop wordt positief gereageerd. De 

vergadering wordt gesloten. 

 

 

Opmerkingen en aanvullingen t.a.v. het concept verslag 

 
ad. 5: Inmiddels is duidelijk dat alleen de JO08-1, JO09-1, JO09-2 en JO09-3 spelen volgens de nieuwe 

opzet pupillenvoetbal –KNVB, de overige teams uit deze leeftijdscategorieën spelen in de DIOS 

League. 

ad.8: Het advies van de kascommissie is overgenomen. De tarieven (kantine) zijn inmiddels verhoogd. 

ad.10: Binnen de taken van het HJO vallen werkzaamheden welke eerder bij de taakomschrijving van 

de verenigingsmanager waren ondergebracht. Het punt Linking pin 2.0 komt terug op de agenda 

van ALV 2017 en zal door de heer Erwin Wessels kort worden toegelicht. 

ad.13: Ondanks de instemming met de indexatie van de contributie 2017 is deze tot op heden abusieve-

lijk nog niet doorgevoerd. Derhalve zal indexatie plaatsvinden m.i.v. september en januari. 

ad.14: De senioren kunnen ook dit jaar mee doen met de Grote Club Actie. Peter Vermeulen heeft deze 

teams geïnformeerd. 
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4. 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-13 aug-14 aug-15 aug-16 aug-17 

 
Jeugdleden 726 773 904 808 817 (incl. G-teams, TT, CL, WL en DL) 

Senioren 193 206 267 324 324 (incl. zaalvoetbal, dames, halve leden) 

Niet-spelend 90 120 209 200 195 (vrijwilligers, donateurs, steunende) 

 
1009 1099 1380 1332 1336  

 

Al vier seizoenen heeft sv DIOS een ledenstop, echter er zijn van de zomer gelukkig weer enkele nieuwe 

leden bij kunnen komen, met die aantekening dat we op moment van schrijven nog weinig of geen 

nieuwe aanmeldingen Trapturfjes hebben ontvangen. De grootste groei lijkt dus achter de rug, waarbij 

aangetekend moet worden dat we met name op de zondag nu uit ons jasje gaan groeien, omdat we 

steeds meer leden krijgen die lid blijven daar waar men vroeger van zaterdag naar zondag nog wel eens 

de voetbalschoenen aan de wilgen hing. 

 

Commissie Communicatie 

In het afgelopen seizoen is de DIOS website verder door ontwikkeld en werd de Vrijwilligers Tool in ge-

bruik genomen. Middels deze tool worden teamtaken als Oud-papier ophalen, Wedstrijdsecretariaat en 

Bardienst aan teams toegewezen op een dusdanige manier dat ieder team evenveel aan de beurt komt. 

 

Ook onze Facebook-pagina wordt steeds populairder, op 1-1-2014 waren er 270 FB-vrienden, medio 

2015 stonden we op 602, medio 2016 zijn dat er 734 en inmiddels gegroeid naar 818 in 2017.  

 

Jaarverslag Evenementencommissie & Toernooien 

Alles stond in het teken van ons 70-jarig jubileum, de start met het Kampioenschap van NV was vals, 

want helaas liet VVC het afweten, maar het Husseltoernooi was een leuk alternatief. In de herfstvakantie 

was er een gratis Ladru-school-evenement, een FIFA voetbalavond O14-O17 eind 2016, op 28 januari 

het Vrijwilligersfeest, het Verjaardagsfeestje op 8 maart, de Jubileumbingo, de Jubileum Voetbalquiz, 

Footgolf voor alle elftallen en natuurlijk het slotfeest op 20 mei. Op zondag 23 april een BVO toernooi op 

ons complex gewonnen door Sparta voor Everton, PSV en DIOS! Op 27 en 28 mei vond het O11 en O10 

jeugdtoernooi plaats. 

 

Overige Evenementen 

De volgende evenementen werden o.a. georganiseerd: 

 

 

 

erenkoolfuif 

 

 

-daagse 
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GOPA (gezamenlijke Oud Papier Ophaalregeling) 

 

Ook dit jaar heeft DIOS weer meegedaan met het ophalen van oud papier. Gezamenlijk met 3 andere 

verenigingen (VVC, hockeyclub De Kikkers en drumband Irene) wordt elke week, op zaterdagochtend, 

het papier opgehaald in Nieuw Vennep. Drumband Irene is gestopt en daar komt nu Tennisvereniging 

Nieuw Vennep voor in de plaats. 

Elk elftal is gemiddeld één keer per jaar aan de beurt. Je zou dus denken: “dat moet goed te regelen zijn”. 

Helaas, een aantal elftallen denken nog steeds “dat is niet voor ons bestemd” en geven geen gehoor 

aan het verzoek om mee te helpen. Jammer, het moet toch bij een ieder bekend zijn dat de opbrengst erg 

belangrijk is voor de financiën van de club. Ook wordt de organisatie bij het niet verschijnen voor een las-

tige opgave gesteld. Dit heeft er nu wel toe geleid dat het ophaalschema is gewijzigd. Nu hoeft een elftal 

alleen op de eerste zaterdag oud papier te lopen als het hun beurt is en niet meer 3 zaterdagen. De ove-

rige zaterdagen worden nu zo ingedeeld dat er een beroep wordt gedaan op de ouders van de jeugd. 

Maar gelukkig zijn er ook vele teams die wel gehoor hebben geven aan de oproep en helpen met veel 

enthousiasme mee om zo veel mogelijk papier op te halen. Onze dank gaat dan ook uit naar al die teams 

die hun steentje het afgelopen jaar hebben bijgedragen. Met elkaar is voor bijna 1 miljoen kg oud papier 

opgehaald.    

 

Wat feiten op een rijtje: 

De opbrengst per kilo bedraagt momenteel € 0,05 per kg. Dit is al een jaar lang constant.  

Helaas zijn de opgehaalde papier hoeveelheden nog steeds dalende . Dit heeft dan ook consequenties 

voor de opbrengsten. Vorig jaar is er 968.925 kg opgehaald. Ter vergelijking: 2015: 979.950 kg, 2014: 

1.061.317 kg, 2013: 1.116.090 kg, 2012: 1.197.968 kg, 2011: 1.277.075 kg. Voor 2017 wordt er wederom 

een daling verwacht. Het oude dorp blijft constant, echter de opgehaalde hoeveelheid in Getsewoud loopt 

terug. Het is jammer dat het daar maar niet goed van de grond wil komen. Spijtig om te zien, wanneer wij 

langs rijden, dat de bewoners in Getsewoud toch het papier in de papierbakken van de gemeente gooien. 

Laten we gezamenlijk nadenken hoe we dit kunnen veranderen en de dalende trend kunnen ombuigen. 

Misschien is het een idee om de leden dit onder de aandacht te brengen, zodat zij de buren erop wijzen 

etc.  

 

Ik hoop dat het komende jaar de opkomst nog beter is dan afgelopen jaar zodat we deze belangrijke in-

komstenbron op niveau kunnen houden.  

 

Kees Bus  

 

5. Jaarverslag van de Technische Commissies 

 

Jeugd 

Seizoen 2016-2017 

 

Jeugd DIOS, samen met plezier presteren  

Het was net als afgelopen jaar een zeer succesvol seizoen voor onze DIOS Jeugd. Niet alleen door het 

aantal kampioenen echter ook door het promoveren van diverse teams naar de hoofdklasse.  

Daarnaast is het aantal jeugdleden zo goed als gelijk gebleven.  

Door de zeer goede presentaties van de diverse elftallen, heeft dit een positieve uitstraling en  aantrek-

kingskracht naar buiten toe, waardoor er veel spelers van buitenaf geïnteresseerd zijn in het voetballen 

bij DIOS. Tevens is de trainersstaf door de komst BVO voetballers naar een hoger plan getrokken waar 

de gehele vereniging van zal profiteren. 

Echter we moeten als vereniging oppassen dat we niet alleen aandacht hebben voor de prestaties van de 

selectie elftallen.  
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Het merendeel van onze leden speelt in recreantenteams en zijn mede afhankelijk van de bereidwilligheid 

van ouders om hun steentje bij te dragen aan het goed functioneren van deze teams. Ook hier dient door 

DIOS aandacht aan geschonken te worden zodat we een goede balans vinden binnen onze vereniging 

tussen recreatie en selectie voetbal met als uitgangspunt; samen met plezier presteren. 

 

Ongekend aantal jeugdteams 

We hebben binnen sv DIOS Jeugd nog steeds een wachtlijst en of ledenstop voor diverse leeftijdscatego-

rieën. Het is en blijft een feit dat 2 kunstgrasvelden en 1 grasveld het aantal leden beperkt in zijn omvang. 

Tevens is door het aantal teams, wat over gaat naar het spelen  op een heel veld ook een beperkende 

factor.  

Wel signaleren wel een terugloop aan nieuwe leden binnen de aanwas van de Trapturfjes  (vanaf 4 jaar). 

Hiervoor is reeds een wervingscampagne gestart tijdens de avond 4-daagse.  

We gaan het nieuwe seizoen in met maar liefst 57 jeugdteams, bestaande uit 2 G-teams, 8 Meiden teams  

en 47 Jongens teams.  

 

Groei recreatie voetbal en aanstelling Hoofd Jeugd Opleiding 

Een andere positieve ontwikkeling, betreft het steeds hogere niveau waarop onze niet-selectieteams spe-

len: het is zonder meer erg positief hoeveel Dios teams vertegenwoordigd zijn in de 2e, 3e en 4e klasse. 

Toch ook een punt van kritiek vanuit de jeugdcoördinatoren en recreatie-elftallen inzake de aandacht die 

deze teams krijgen vanuit DIOS. 

We zullen hier aankomend seizoen meer aandacht aan schenken. Dit zal plaatsvinden middels het aan-

stellen van een Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) welke in het eerste jaar zich zal focussen op het ondersteu-

nen van de trainers en begeleiders van de recreantenteams. De HJO, in de persoon van Johan Gomes, 

brengt met zijn jarenlange ervaring als trainer, begeleider en lid van het Technisch Hart een grote toege-

voegde waarde op zowel voetbaltechnisch- als  begeleidings- gebied. De HJO zal vele uren fysiek op de 

vereniging aanwezig zijn om  ondersteuning te verlenen.  

De HJO werkt zeer nauw samen met het Technisch Hart (TH) om de uitgezette voetbaltechnische visie 

ook binnen de recreanten groep in aangepaste vorm uit te zetten  

Tevens zal de HJO  trachten, met name op de Zaterdagen, ouders/verzorgers/leden te enthousiasmeren 

om een vrijwilligerstaak op zich te nemen.  

Nogmaals DIOS is een vereniging waar we SAMEN zaken voor elkaar krijgen 

 

Meiden voetbal 

Het komend seizoen hebben we weer 6 meiden teams in de jeugd. Ook komend seizoen hebben we in 

elke leeftijdscategorie vanaf 11 jaar een team, en in de O11 en O17 categorie zelfs 2 teams. Al deze 

teams staan onder de uitstekende leiding van coördinator Ingrid de Weerd, die samen met de betrokken 

trainers/leiders en coaches onze Meidentak met veel enthousiasme aansturen ! 

 

Vrijwilligers Jeugd 

Afgelopen jaar hebben binnen de jeugd weer vele vrijwilligers bijgedragen aan het reilen en zeilen van 

onze vereniging. Dit willen we uiteraard in de toekomst ook graag zien. Helaas moeten we constateren 

dat zeker binnen de jeugd welke op zaterdag speelt er zich steeds minder vrijwilligers  aanmelden om iets 

voor DIOS te betekenen.  

Het kan en mag toch niet zo zijn dat vanuit de jongste spelersgroepen welke de toekomst hebben binnen 

DIOS er zich zo weinig ouders/verzorgers/leden aanmelden.  

Dios wil dan ook heel graag zien dat er vanuit deze grote groep personen  zich velen aanmelden voor di-

verse functies we moeten het SAMEN doen. Dit kan zijn van trainer en teambegeleider tot administratieve 

en allerlei andere taken. 

We zijn trots dat we de op een na grootste vereniging van Haarlemmer meer zijn. Maar nog meer op het 

DNA van onze vereniging, gezelligheid, familiegevoel en met plezier presteren en vooral SAMEN. Deze 

kernwaarden mogen nooit verloren gaan. 
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Onze dank gaat dan ook uit naar alle jeugdleden en betrokken jeugdvrijwilligers voor hun bijdrage aan het 

succes en de gezelligheid binnen DIOS van het afgelopen jaar  

 

Seizoen 2017-2018 

Na het afgelopen seizoen heeft Arno Zondag besloten zijn functie als voorzitter van het Technisch Hart te 

beëindigen. Als bestuur willen wij Arno heel erg bedanken voor zijn vele jaren inzet voor DIOS en het 

Technisch Hart(TH) in het bijzonder en de wijze waarop hij  deze de afgelopen jaren vorm heeft gegeven. 

Mede gezien het voorgaande is er binnen het bestuur een wens om een Technisch Hart samen te stellen 

welke zowel verantwoordelijk is voor de jeugd als senioren. Gezien de zeer goede prestaties van de 

jeugdelftallen is het belangrijk om een soepele en op Technisch niveau een aangesloten doorstroom te 

hebben naar de senioren.  

Hierin is een algemeen technisch ondersteunend beleid noodzakelijk. Achter de schermen wordt er op dit 

moment hard gewerkt om het nieuwe technisch hart samen te stellen. De verwachting is dat komend sei-

zoen de basis wordt gelegd voor de senioren, waarna een volgend seizoen een samensmelting zou kun-

nen plaatsvinden 

Ook zal er in dit seizoen gewerkt worden aan een verduidelijking qua aannamebeleid van spelers van 

buitenaf voor het seizoen 2018-2019. Voor het seizoen 2017-2018 zijn er door onduidelijke of niet be-

kende regels spelers van buitenaf gehaald waarbij soms eigen leden het slachtoffer zijn geworden. Dit 

mag nooit meer gebeuren, dit past niet binnen onze cultuur en is DIOS onwaardig.  

 

Wij als bestuur zullen al het mogelijke doen om het voetbal op zowel recreatief als selectie niveau te faci-

literen waarbij alle leden zich terug kunnen vinden in het DNA van DIOS, SAMEN MET PLEZIER PRES-

TEREN  

 

Bestuur Jeugd en Technisch Beleid 

 

 

Senioren 

De selectie stond voor het 4e seizoen onder leiding van hoofdtrainer Dave Lange. En wat een succes in 

ons jubileumjaar. Want in het jaar dat DIOS 70 jaar bestaat wist ons 1e elftal te promoveren naar de 3e 

klasse. Een laatste wedstrijd tegen Leidsche Boys werd in winst omgezet en door de regels bij de KNVB 

promoveerde ook het team dat op de 3e plaats in de competitie is geëindigd, in dit geval DIOS. Een 

enorme meevaller was tenslotte dat ook ons 2e elftal, onder leiding van Herman van Hoek, ook is gepro-

moveerd naar de 3e klasse zodat komend seizoen zowel ons 1e als 2e elftal op dit niveau spelen. Een uni-

cum voor DIOS. 

Het 3e elftal was wat minder succesvol en dit had mede te maken met het feit dat Peter Stroms halver-

wege het seizoen te kennen gaf de taak van trainer/leider niet meer te kunnen combineren met zijn werk. 

Mede hierdoor vielen de prestaties dit jaar minder uit. 

Voor komend seizoen starten we met een ingewerkte en bekende technische staf. Het bestuur is tevre-

den dat het de overeenkomsten met Dave Lange, Herman van Hoek heeft kunnen verlengen en gaan 

ook Ruben Kienhorst (assistent trainer 1), Oscar Romeijn (keeperstrainer) en Joop van Os (leider 1e elf-

tal) door. Leider Hans van de Jagt van het 2e elftal is gestopt en Oscar Romeijn is bereid gevonden het 

leiderschap van het 2e elftal op zich te nemen en daar zijn wij heel blij mee. Beide leiders zullen samen 

met Teammanager Andre van Wees alle randzaken voor hun rekening nemen. 

Er is komend seizoen geen 3e selectie elftal. De reden hiervoor is dat er onvoldoende jeugd doorstroomt 

dat zich op selectie niveau kan meten. De verwachting is dat dit komende jaren zeker wel weer het geval 

zal zijn en dat is een ontwikkeling die wij als bestuur toejuichen. 

Met Fysio van der Doe is afgesproken dat zij komend seizoen ook de verzorging rondom de trainingen op 

zich zal nemen, terwijl de begeleiding voor de zondag zal worden gedaan door Jim Houwaart. 
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De overige senioren hebben op zich een rustig seizoen gespeeld. Echter bleek dat er bij DIOS 4 zeer re-

gelmatig spelers tekort kwamen en is tot de conclusie gekomen voor komend seizoen te stoppen. Een 

aantal van deze spelers is gestopt maar ook zijn er spelers ingedeeld bij DIOS 5. Ook DIOS 3 is uit elkaar 

gevallen en is gestopt. Echter is een nieuw 3e elftal gekomen, spelers vanuit de selectie die lager wilden 

gaan voetballen met wat oud spelers van het “oude DIOS 3” en ook is er een nieuw 4e team wat bestaat 

uit overkomende spelers van de O19-2. We zijn zeer blij dat deze spelers doorgaan bij de senioren en 

zijn zeer benieuwd naar hun ervaringen komend jaar. Komend seizoen naast dus de 2 selectieteams, 4 

seniorenteams, 1 veteranenteam en een damesteam in de competitie.   

 

Afgelopen seizoen is er een commissie senioren geformeerd, die bestaat uit enkele leden van technisch 

hart jeugd en (oud)spelers. Deze commissie houdt zich bezig met alle taken rondom alle senioren, inclu-

sief de doorstroom van de jeugd naar de senioren. Deze commissie wordt dit seizoen echt operationeel 

en gaat zich o.a. richten op een beleidsplan voor de senioren, de contacten met de aanvoerders en de 

doorstroom van de jeugd in de komende jaren naar de senioren. Dank aan alle mensen die zich hebben 

ingezet voor deze vrijwilligerstaken.  

 

Leon van Elk 

 

 

Jaarverslag G-voetbal, seizoen 2016 – 2017 

G-voetbal, ook wel Passend voetbal, voetbal voor spelers met een beperking: 

We hebben een groep van 20 spelers sterk variërend in leeftijd (9-21 jaar) en soort beperking (fysiek, 

geestelijk of beide). 

Het afgelopen seizoen hebben we 4 nieuwe leden (waarvan 1 uit de Olympic League) mogen verwelko-

men maar hebben we ook van 1 lid afscheid moeten nemen. De spelers zijn onderverdeeld in 2 teams 

naar leeftijd en/of beperking: de JG1 junioren en de JG2 pupillen. 

Alle spelers doen actief mee aan wedstrijden. Ondanks dat is het vooral bij de junioren dikwijls lastig om 

een volledig team (inclusief reserves) op de been te krijgen. Voor deze groep hopen we nog steeds 

nieuwe spelers te kunnen verwelkomen. 

 

JG1 - junioren 

Het JG1 juniorenteam  kwam dit seizoen voor het derde achtereenvolgende jaar uit in de officiële KNVB-

competitie voor G-jeugd. Zij spelen om de 2 weken een wedstrijd op zaterdag. 

De resultaten in de 1 helft van de competitie waren erg goed, het team eindigde op een mooie 3e plaats 

(van de 8). 

Na de winterstop ging het, mede door een beperkte bezetting, een stukje minder en eindigde zij op de 5e 

plaats. 

In het komende seizoen begint JG1 met dezelfde 10 spelers. Het team kan zo dus door gaan op de inge-

slagen weg en op jacht gaan naar de prijzen. 

 

JG2 - pupillen 

De JG2 pupillen heeft dit seizoen een overstap gemaakt van de Friends League 7x7 naar de Friends 

League 4x4 (zonder keeper). De opzet is hetzelfde maar het veld en het aantal spelers is kleiner waar-

door de spelertjes meer aan voetballen toekomen. De kinderen genieten zichtbaar en komen veel beter 

tot hun recht. Ook komend seizoen zullen zij, wellicht met 2 teams, meedoen aan de FL 4x4.  

 

Trainingen 

Op woensdagavond en de zaterdagochtenden dat er geen wedstrijden zijn gepland, wordt er getraind. 

We zijn zeer tevreden over de opkomst op de trainingen en het enthousiasme van de kinderen om op de 

trainingen iets te leren. 
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Technische staf 

Het heeft onze voorkeur om tijdens de trainingen op elke 4 spelers 1 trainer in te zetten. Dit lukt helaas 

niet altijd. 

Het afgelopen seizoen hebben we een aantal avonden bezoek gehad van Erik Jansen van fysiotherapie 

Teding van Berkhout die voor onze kinderen een looptraining heeft verzorgd. Dit initiatief werd gespon-

sord vanuit een Shell Vrijwilligersbijdrage die in 2014 door Shell Nederland BV aan de club is geschonken 

en zal in het nieuwe seizoen worden voortgezet. 

 

Activiteiten 

Het afgelopen jaar heeft het G-team deelgenomen aan het Sinterklaasfeest en het Oudejaarstoernooi in 

De Estafette. Gedurende een uur heeft de G-jeugd een onderlinge wedstrijd gespeeld.  

Dit jaar is het G-team voor het eerst een weekend op kamp geweest. Van 16 t/m 18 juni zijn zij te gast 

geweest bij kampeerboerderij De Hollandse Boerderij in Bodegraven. Het kamp werd mede mogelijk ge-

maakt door een financiële gift van Handbalvereniging HVN. Voor veel kinderen was dit de allereerste 

keer dat zij überhaupt op kamp gingen. Best wel spannend dus! Samen met een groep begeleiders heb-

ben zij, onder geweldige weersomstandigheden, een fantastisch weekend mogen beleven. Op de zon-

dagmiddag werden de kinderen opgehaald door de ouders en brusjes maar eerst hebben ze samen nog 

wat (water)spelletjes gedaan en is het seizoen afgesloten met een gezellige BBQ.  

 

Bibiane Meijer-Veeger 

 

 

Zaalvoetbal sv DIOS 

We gaan al weer het zesde seizoen in met DIOS zaalvoetbal. Inmiddels met 10 heren senioren teams en 

1 senioren dames team. Helaas hebben we moeten concluderen dat het jeugd team O15-1 geen toe-

komst had in verband met reistijden en speel locaties boven Alkmaar en is er besloten dit team op te hef-

fen. In totaal een kleine 100 zaalleden waarvan er 11 ook veld-lid zijn bij DIOS. Daarnaast nog de suc-

cesvolle KNVB Scholencompetitie die onder de vlag van DIOS wordt gespeeld waar aan afgelopen sei-

zoen 8 teams mee deden. (ca. 60 spelers) 

Inmiddels kennen we al meerdere kampioensteams in de zaal en speelt het zaal vlaggenschip in de 2e 

klasse en speelde nacompetitie voor de promotie naar de 1e 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 Haar-

lemmermeer meer laat bewegen. Een gegeven waar we trots op mogen zijn. Inmiddels is er een volledig 

team ingeschreven als senioren team dat voorheen in de scholencompetitie meespeelde. 

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 verenigingen, dit 

ondanks de mooie accommodaties binnen de gemeente. Buiten de gebruikelijke zalen die we gebruiken 

spelen we komend / dit seizoen voor het eerst echt thuiswedstrijden in Nieuw Vennep en wel in de Esta-

fette. Andere wedstrijden worden nog steeds gespeeld in de SKWA, FBK en het Spectrum, allen in 

Hoofddorp. 

De groei blijkt ook uit het enthousiasme waarmee de scholencompetitie ook al weer het 6e seizoen in 

gaat. Afgelopen jaar streden 8 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 seizoen ver-

wachten we 10 teams te hebben vanuit nog meer scholen. 

De betrokkenheid van de zaalteams bij de grotere club DIOS is nog steeds beperkt. Wij nodigen met 

enige regelmaat de aanvoerders uit bij DIOS en soms ook noodzakelijk team overleg vind plaats in de 

kantine maar een grote binding met sv DIOS is er nog niet helaas. Om die reden betrekken we de zaalle-

den meer en meer in de activiteiten van de club zoals het oliebollen toernooi, 70 jarig jubileum maar ook 

de teamtaken. Hier kan nog veel in verbeteren en de eerste stappen zijn gezet. 
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Al met al weer een tak van de voetbalsport waarmee DIOS bekendheid heeft in de Haarlemmermeer en 

daarbuiten.... 

 

Peter Vermeulen 

 

 

6. Jaarverslag van de Accommodatie Commissie  
 

Inmiddels zijn we weer gestart met de trainingen en de wedstrijden. Het wedstrijdsecretariaat gaat ieder 

jaar weer beter op zaterdag. Op zondag zal deze nu ook ingevuld worden komend seizoen. Goed te zien 

dat de leiders en trainers goed met de beschikbare spullen omgaan. De ervaren leiders en trainers wil ik 

vragen de nieuwe trainers en leiders te helpen met de regels uit te leggen binnen DIOS zoals: hoe om-

gaan met trainingsballen, pionnen, doeltjes terug plaatsen na de training. Verlichting uitdoen, kleedkamer 

netjes achterlaten enz.   

 

Wat betreft de kleding hebben we vanaf dit seizoen iedere jeugdlid nog eenmalig een complete voetbal 

tenue ter beschikking gesteld en vanaf nu moeten de leden zelf hun broekje en kousen kopen en bestel-

len bij Muta. 

 

De Vutploeg is nog steeds van grote waarde voor de club. Hartelijk dank heren voor jullie inzet van het 

afgelopen jaar. Toch blijven er werkzaamheden liggen omdat deze te groot zijn voor de Vutploeg.  Er zal 

een onderhoudsplanning worden opgesteld met alle werkzaamheden die moeten gebeuren en wanneer. 

Om dit gezamenlijk uit te voeren zullen we een oproep plaatsen om de leden en de ouders van leden te 

vragen om gezamenlijk de handjes uit de mouwen te steken voor ONZE club. 

 

 

7. Jaarverslag van de Financiële commissies 
 

Financiële jaarverslag 2016-2017 

Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is digitaal op te vragen bij de penningmeester van de 

verening Tom Schrauwers, tomschrauwers@ziggo.nl.  

 

Op de avond van de vergadering zullen deze ook in de kantine voor belangstellende leden te lezen zijn.  

 

 

Jaarverslag Sponsorcommissie  

Nieuwe wegen binnen sponsorbeleid DIOS 

Het afgelopen seizoen heeft voor de sponsorcommissie, in het teken gestaan van de organisatie van de 

commissie. Dit alles heeft geresulteerd in een forse uitbreiding van het team bestaande uit Erwin Wessels 

(voorzitter), Ursula Masmeijer (kleding) en de leden Chantal Roubos, Mathijs Hoogland, Bart van Maris, 

Maarten Tisseur en Michel Vastenhout. Het is voor het team met name de bedoeling om, buiten de 

reguliere sponsorwerving, nog nadrukkelijker contact te onderhouden met de bestaande en nieuwe 

sponsors. Ook heeft het team de doelstelling op zich genomen om nieuwe sponsormogelijkheden te 

onderzoeken die passen in de hedendaagse wijze van sponsoring. Hierbij 

kan gedacht worden aan contactmomenten met sponsors en het 

toevoegen van zg. Goede Doelen. Voor dit laatste is een eerste aanzet 

gegeven, het elftal O19-1 zal op haar shirts het logo van “Spieren voor 

Spieren” dragen.  

Verder zal de sponsorcommissie zich de komende periode inzetten voor 

het verkrijgen van een derde kunstgrasveld op ons complex. Door de 

mailto:tomschrauwers@ziggo.nl
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aanwezigheid van een derde veld zullen niet alleen afgelastingen tot het verleden behoren, ook kan 

hierdoor de trainingscapaciteit fors worden uitgebreid waardoor alle teams twee keer per week kunnen 

trainen. De eerste overleggen zijn hiervoor opgestart. 

 

Tot slot dankt de sponsorcommissie onze hoofdsponsor Verstraten en Partners, onze  subsponsors 

Nijssen Recycling, De Rustende Jager en v.d. Doe fysio en alle andere sponsors en vrijwilligers die DIOS 

een warm toedragen voor hun bijdragen aan onze vereniging. 

 

Erwin Wessels 

 

 

Jaarverslag Kantinecommissie 

Dit jaar hebben we door de vele wedstrijden in het weekend dubbele diensten moeten draaien in de kan-

tine. Natuurlijk altijd goed voor de clubkas maar dit betekent ook handjes; veel handjes voor de ochtend- 

en middagploeg. Afgelopen jaar hebben Truus en Astrid het gered met een kleine club vrijwilligers achter 

de bar. Onze dank daarvoor, want zij hebben een geweldige prestatie geleverd.  

Het gebruik van de vrijwilligerstool om leden of ouders van leden op te roepen om kantinediensten te 

draaien op de zaterdag en zondag samen met ons vaste kantinepersoneel gaat ook steeds beter lopen. 

Ook het westrijdsecertariat wordt nu zowel voor de zaterdag als de zondag ingedeeld zodat het barperso-

neel ontlast wordt. De volgende plannen staan er voor dit seizoen gepland : 

 Koelvitrine voor de broodjes 

 verbouwen keuken 

 plaatsen schuifwand kantine 

 aanbrengen plafond in kantine 

Helaas heeft Astrid aangegeven tijdelijk te stoppen met de kantine. Wij hebben Gonda de Blaey bereid 

gevonden om Astrid haar taak over te nemen. Wij willen Astrid bedanken voor haar inzet van de afgelo-

pen jaren.  

 

Cor van der Lans 

 

 

8. Verslag controle kascommissie 

 

 

9. Décharge verlening bestuur sv DIOS 

 

 

10. Stand van zaken omtrent Linking pin 2.0 en het vrijwilligersbeleid (presentatie) 
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11. Bestuursverkiezing 
 

Het bestuur van sv DIOS bestond (vanaf 12 oktober 2016) uit de navolgende leden. 

 

Voorzitter : Peter Damen (ad Interim) 

Secretaris : Erwin Wessels  

Penningmeester : Vacature 

Bestuurslid Accommodatie : Cor van der Lans (ad Interim) 

Bestuurslid Jeugd : Vacature 

Bestuurslid Zaalvoetbal : Peter Vermeulen 

 

Aftredend volgens rooster :  Peter Vermeulen 

 

 

Benoembaar zijn:   Tom Schrauwers 

   Taat van Ewijk 

   Leon van Elk 

 

(Her)kiesbaar zijn: :  Peter Vermeulen 

 

 

12. Vaststelling begroting 2017-2018 
 

 

13. Vaststelling contributie 2017-2018 (incl. additionele verhoging) 
 

 

14. Rondvraag 
 

 

15. Sluiting 


