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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 29 oktober 2018, 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 30 oktober 2017 

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. Bestuursverkiezing 

11. Vaststelling begroting 2018-2019 

12. Vaststelling contributie 2018-2019 

13. Rondvraag 

14. 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 2017-2018 van s.v. DIOS. 

 

Een jaar waarin we terug kijken naar hoogte punten als de behaalde successen bij de senioren en jeugd 

maar ook naar de positieve ontwikkelingen op gebied van begeleiding en opleiding van trainers en 

coaches.  

 

Uiteraard zijn het niet alleen de hoogte punten wat ons bezig heeft gehouden maar stonden er meer 

zaken op de agenda. 

 

Om aan de gewenste trainings- en wedstrijd capaciteit te kunnen voldoen is bij de gemeente een 

aanvraag ingediend voor een 3e kunstgrasveld. Wij zijn blij te kunnen melden dat deze aanvraag is 

gehonoreerd. Eind 2018 / begin 2019 zal worden aangevangen met de werkzaamheden. 

 

De inzet van het Hoofd Jeugd opleiding (recreatie) levert resultaten, zo kregen de niet selectie teams de 

nodige ondersteuning aangeboden in de vorm van persoonlijk contact tussen Johan Gomes en 

trainers/begeleiders op de velden en de groepsgewijze begeleiding door o.a. Train de trainer sessies. 

 

Per 01 november 2017 is het complex van sv Dios tot rookvrij terrein verklaart. Hiermee gaat sv Dios mee 

in de landelijke campagne van de Rookvrije Generatie, om de jeugd te kunnen laten sporten in een 

rookvrije omgeving. 

 

Ook afgelopen seizoen heeft de vereniging kunnen rekenen op de inzet van een grote groep 

enthousiaste vrijwilligers. Zij investeerden vele uren in het verrichten van het brede pakket aan 

vrijwilligerstaken. Het bestuur beseft dat de vereniging niet kan draaien zonder deze hulp en dankt de 

vrijwilligers voor hun bijdrage.  

 

Met de groei van onze vereniging, zijn ook de werkzaamheden in omvang gegroeid. Het bestuur roept 

daarom ouders-, leden- en andere betrokkenen op zich ook bij deze groep aan te sluiten want:.. Vele 

handen maken licht werk. 

 

Onze dank gaat uit naar al onze sponsoren en in het bijzonder onze sponsoren Verstraten en Partner, 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: 

 

 Het overlijden van Ted van der Putten op 01 maart 2018. 

 DIOS 2 promoveert naar de reserve 2e klasse. 

 JO19-1 promoveert naar de Hoofdklasse.  

 Het kampioenschap van Nieuw-Vennep op 16&17 juni. 
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Doelstellingen 

 

Onder het motto “Op naar beter” zullen ook dit jaar weer verschillende onderwerpen bij DIOS op de 

agenda staan. Zo wordt het 3de natuurgrasveld vervangen, 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 vereniging. Ook op het gebied van het 

verduurzamen van onze vereniging zal gezocht worden naar nieuwe bestuursleden (continuïteit) en 

kostenbesparende maatregelen zoals LED verlichting rondom de velden en de aanleg van zonnepanelen  

Verder is het plan opgevat om de keuken (installaties en routing) in het komende jaar flink onderhanden 

te nemen. Tot slot zal in de komende periode gekeken worden naar de tenues. Zoals bekend loopt de 

huidige overeenkomst met MUTA tot juni 2019. 

 

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 2017-2018 uit 7 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 30 oktober 2017) uit de navolgende leden. 

 

Voorzitter : Peter Damen  

Secretaris : Erwin Wessels  

Penningmeester : Tom Schrauwers 

Bestuurslid Accommodatie : Cor van der Lans 

Bestuurslid Jeugd : Taat van Ewijk 

Bestuurslid Senioren : Leon van Elk 

Bestuurslid Zaalvoetbal : Peter Vermeulen 

 

 

2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste 

 

2.1 Medelingen 

 

2.2 Ingekomen stukken  

 

2.3 Uitreiking aan Lid van Verdienste 
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3. Notulen jaarvergadering 30 oktober 2017 

  

Locatie:                                             Jan Schrama Sportcomplex te Nieuw-Vennep 

 

Aanwezig namens het bestuur:      Peter Damen 

                                                           Erwin Wessels 

                                                           Tom Schrauwers 

                                                           Cor van der Lans 

                                                           Leon van Elk 

                                                           Taat van Ewijk 

                                                           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 welkom. 

 

Er hebben zich 29 leden afgemeld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), het aantal aanwezige 

leden bedraagt 57. Dit inclusief de 7 aanwezige bestuursleden.  

De oproep tot deze vergadering heeft op 14 oktober 2017 middels de website van de vereniging 

plaatsgevonden. Hiermee is voldaan aan de formele eisen van geldige oproeping, zoals neergelegd in 

de statuten. Ook zijn dit jaar alle leden, persoonlijk per email herinnerd aan de uitgenodigd voor de 

ALV.  

 

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:  

 

Afgelopen jaar liep het hoofdsponsorschap van Verstraten & Partners af en na zes jaar van leuke en 

goede samenwerking vonden zij het tijd om andere sponsoractiviteiten te ondernemen. Omdat we nu 

nog geen nieuwe hoofdsponsor hebben waren zij gelukkig nog wel bereid een kleine bijdrage te ge-

ven omdat we nog steeds met hun naam op de shirts en trainingspakken van de selectie lopen. Dank 

daarvoor! Onze subsponsors De Rustende Jager, Marcel de Jong, en Recycling.nl, Gerard Nijssen, 

worden natuurlijk ook weer bedankt!  

Op zaterdag 28 januari hebben we een groots Vrijwilligersfeest gehouden in de Rustende jager. Een 

borreltje vooraf gevolgd door het heerlijke Hollandse stamppotbuffet. Tijdens dit feest heeft het Be-

stuur Piet Vastenhout tot erelid benoemd en prijkt zijn naam op de plaquette. Na dit feest was er een 

gezellige after party in de Jonge Jager!  

Vorig seizoen stond vooral in het teken van ons 70-jarig bestaan, gestart met een hutseltoernooi voor 

de jeugd, daarna volgden een FIFA-wedstrijd voor de oudere jeugd, de DIOS-Ladru Herfstjubileum 

voetbaldagen, een Jubileum-bingo, de jubileum voetbalquiz, de receptie voor oud-leden, de buurt en 
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alle 70-jarigen van het dorp, het geweldige Footgolf voor alle leden en natuurlijk het slot-voetbalfeest 

met de Rebellen en vele voetbalspelletjes voor jong en oud. Onze Jubileum Commissie heeft gewel-

dig werk verricht en zijn daarvoor bedankt door het Bestuur.  

Ook sportief waren er successen, promoties voor DIOS 1 en 2 naar de 3e klasse, maar ook de JO14-

1 werd kampioen, de JO12-3, de MO17-1 maar ook de JO17-1 en de JO15-1 die naar de Hoofd-

klasse promoveerde.  

Op 5 december is het scorebord bij ons hoofdveld officieel in gebruik genomen. Deze is o.a. mogelijk 

gemaakt door verschillende sponsoren en hulp van diverse vrijwilligers. Allen dank hiervoor. 

Alle leiders en trainers hebben inmiddels een Verklaring Omtrent Goed gedrag ingeleverd, waarmee 

we kunnen aangeven dat het niet alleen gezellig is om bij s.v. DIOS te voetballen, maar dat we ook 

zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving.  

 

Tenslotte nog wat aandacht voor het rubbergranulaat wat de gemoederen flink heeft bezig gehouden 

het afgelopen seizoen. Alle velden van DIOS zijn onderzocht en zitten ver beneden de norm, derhalve 

goedgekeurd om op te voetballen. De profvoetballers willen er vanaf, maar wij als s.v. DIOS zouden 

er graag een 3e kunstgrasveld bij willen hebben. 

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 

2016-2017. Wij hopen met behulp van u, alle leden en betrokkenen, een sportief, leuk en gezellig 

seizoen 2017-2018 in te gaan. 

 

 

2.2 

 

Ingekomen stukken 

 Er zijn 2 brieven bij het bestuur binnengekomen inzake rookbeleid bij s.v. DIOS. (heren de Ruy-

ter / Dankfort). Het bestuur heeft deze brieven besproken en is tot de conclusie gekomen het 

sportcomplex van s.v. DIOS in zijn geheel tot “Rookvrij gebied” te verklaren. Dit beleid past bij 

de actuele ontwikkelingen op gebied van ontmoedigingen tot roken welke ook door de KNVB 

en de Hartstichting worden gepromoot. Hiermee wordt een goed voorbeeld afgegeven aan de 

jeugd en gaat de vereniging mee met de landelijke ontwikkelingen. Stichting Rookvrije Genera-

tie ondersteunt verenigingen hierbij.  

Onder de aanwezigen wordt verdeeld gereageerd op deze mededeling. Vooral de vraag: “wie 

gaat dit handhaven?” houdt de gemoederen bezig. Ook wordt geopperd om een speciaal aan 

te wijzen locatie voor rokers beschikbaar te stellen.  

Het rookvrij maken van o.a. sportcomplexen is een ontwikkeling welke landelijk door vele ver-

enigingen al is doorgevoerd. Het handhaven van dit beleid ligt bij ons allemaal en is een kwes-

tie van maatschappelijke acceptatie. Daar er verdeeldheid lijkt te zijn onder de leden, wordt het 

besluit tijdens de rondvraag ter stemming voorgelegd aan de aanwezige leden.  

 Met grote meerderheid, (4 tegenstemmen) stemt de ALV in met het “Rookvrij” verklaren van het 

sportcomplex per 01-11-17. 
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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 Joop van OS voor. Joop is al 15 jaar de leider van ons 1e 

elftal en komt 2 tot 3 keer per week vanuit Badhoevedorp of Amsterdam naar Nieuw-Vennep gereden 

zonder onkostenvergoeding of wat dan ook. Sterker nog hij sponsort de selectie met sporttassen, 

zorgt wekelijks voor het wedstrijdformulier bij het 1e en is degene die de scheidsrechter ontvangt en 

begeleid. Daarnaast ziet hij dus al 15 jaar spelers komen en gaan en is hun aanspreekpunt voor de 

vereniging of bij onenigheden met de trainer(s). 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 Joop van OS wordt be-

noemd tot Lid van Verdienste 2016-2017. 

 

3. Notulen Algemene ledenvergadering 12 oktober 2016 

 

De notulen van de jaarvergadering d.d. 12 oktober 2016 zijn voor 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. 

4. Jaarverslag Algemene commissie 

 

Het verslag van de Algemene 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. 

5. Jaarverslag Technische commissies 

 

De verslagen van de Technische commissies zijn 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. 

6. Jaarverslag Accommodatie commissie 

 

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

taal) beschikbaar gesteld.  

 

De heer J. Spreeuw vraagt naar de situatie van de vlaggenstokken daar de huidige situatie niet vol-

doet. De heer van der Lans geeft te kennen dat een aanvraag voor nieuw materiaal reeds bij de leve-

rancier van de gemeente ligt.  

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

den goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

7. Jaarverslagen Financiële commissies 

 

 Het financiële verslag over het boekjaar 2016-2017 is voorafgaand aan de vergadering aan een 

ieder (digitaal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 4 leden c.q. ouders van leden van deze 
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mogelijk gebruik gemaakt door een exemplaar bij de penningmeester op te vragen. Verder wor-

den ter vergadering exemplaren beschikbaar gesteld. De penningmeester geeft, aan de hand 

van de jaarstukken, een korte toelichting op de cijfers.  

 Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiële verslag 2016-2017. 

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

jaarstukken wederom tot stand zijn gekomen.  

 

8. 

 

Jaarverslag controle kascommissie 

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

de kascommissie toe.  

  

De heer R. Veltman 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 2016-2017. 

 

De kascommissie heeft de boeken over het jaar 2016-2017 van onze vereniging gecontroleerd. Het 

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

als aan de ALV gepresenteerd. 

 

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

wezig en waar nodig geacht ingezien door de kascommissie. Saldi kloppen, alles ziet er zeer goed en 

verzorgd uit. De aan ons gepresenteerde documenten en gegevens zijn gecontroleerd en correct be-

vonden. Onze vragen werden van een gegrond en onderbouwd antwoord voorzien. 

 

Wij hebben een punt wat wij ter overweging willen meegeven: 

 Gezien het geringe exploitatieresultaat over het jaar 2016-2017 is het wellicht verstandig de 

contributie licht te laten stijgen. Ook het begrote resultaat voor 2017-2018 t.o.v. het jaar 2016-

2017 zou hier aanleiding toe kunnen zijn.  

Hiermee adviseert de kascommissie aan de ALV de financiële stukken over 2016-2017 van het ver-

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

 

Kees Bus en René Veltman 

…………Einde verklaring 

 

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

De heer K. Bus treedt na 2 jaar uit de kascommissie, de heren B. Sloep en T. van Teylingen bieden 

zich aan als nieuwe commissie leden. De ALV stemt unaniem in met benoeming van beide heren. 

 

De heren Bus en Veltman worden hartelijk bedankt voor de uitgevoerde controle.  

 

9. Décharge bestuur 

 

 Onder verwijzing van hetgeen in de vergadering is besproken wordt de ALV gevraagd dé-

charge aan het bestuur te verlenen voor het door haar, in het seizoen 2016-2017, gevoerde be-

leid.  

 Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiële verslag 2016-2017. 

 

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

leend voor het, in seizoen 2016-2017, gevoerde beleid.  
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10. Stand van zaken omtrent Linking pin 2.0 en het vrijwilligersbeleid 

 

De heer Erwin Wessels geeft een korte presentatie over de ontwikkelingen binnen Linking pin 2.0. 

Tijdens de ALV 2016 is instemming gegeven aan het voornemen een verenigingsmanager aan te 

stellen. Deze zou naast voetbaltechnische zaken ook facilitaire zaken in het takenpakket krijgen. 

Door de druk op/behoefte aan voetbaltechnische invulling, is een besluit genomen om deze 2 zaken 

uit elkaar te halen. T.b.v. de invulling van de voetbaltechnische zaken, is een hoofd jeugdopleidingen 

aangesteld (J. Gomes). De volgende stap is om de taken op facilitair gebied te beschrijven en daar-

voor op zoek te gaan naar een geschikte functionaris. Dit wordt door het bestuur verder uitgewerkt. 

 

Kirsten van der Lans, studente aan de hoge school van Amsterdam, heeft bij s.v. DIOS als stageop-

dracht een onderzoek gehouden naar het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. Middels een pre-

sentatie stelt zij de aanwezigen op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek. Hieruit komt naar 

voren dat het vrijwilligerswerk bij s.v. DIOS voornamelijk steeds door dezelfde personen wordt uitge-

voerd. Ook blijkt er behoefte aan omschrijvingen van vrijwilligerstaken & functies, zodat de “niet”-vrij-

williger meer inzicht krijgt in de omvang van de taken en zo wellicht ook bereid gevonden wordt om 

iets op zich te nemen. Het ligt in de planning om binnenkort een vrijwilligersmarkt te organiseren om 

zo mogelijk meer vrijwilligers te bereiken. 

De heer F. Degenaars vraagt of er reeds profielen gereed zijn, maar de feedback vanuit de huidige 

vrijwilligers was dusdanig laag dat dit helaas niet geheel kon worden afgerond. 

Er wordt gewezen op de mogelijkheden met de vergrijzende doelgroep, dit wordt meegenomen. 

De voorzitter dankt Kirsten voor de onderzoeksresultaten en haar presentatie. 

 

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 2016-2017 bestond het bestuur uit 4 personen: 

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  
 

 Volgens schema treedt Peter Vermeulen tijdens de ALV 2017 af. Peter geeft aan zich beschik-

baar te stellen voor herbenoeming. Daarnaast geven de heren T. van Ewijk, L. van Elk en T. 

Schrauwers aan beschikbaar te zijn voor benoeming als resp. bestuurslid Jeugd, bestuurslid 

Senioren en Penningmeester. 
 

 De ALV geeft zijn goedkeuring aan de volgende samenstelling van het bestuur per 30-10-2017; 

Voorzitter                                    : Peter Damen  

Secretaris                                   : Erwin Wessels  

Penningmeester                         : Tom Schrauwers 

Bestuurslid Accommodatie         : Cor van der Lans 

Bestuurslid Jeugd                       : Taat van Ewijk 

Bestuurslid Senioren                  : Leon van Elk 

Bestuurslid Zaalvoetbal              : Peter Vermeulen  
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12. Vaststelling begroting 2017-2018 
 

 De begroting over het boekjaar 2017-2018 is voorafgaand aan de vergadering aan een ieder 

(digitaal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 4 leden c.q. ouders van leden van deze moge-

lijk 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 begroting, een korte toelichting op de cijfers. 

 De heer F. Degenaars merkt op dat m.b.t. de kantine prijzen, de omzet wordt verhoogd maar 

de inkoop lager is.  

De penningmeester geeft aan dat naast de verhoging van kantineprijzen, de omzet ook stijgt 

doordat er dit jaar minder zal worden weggegeven aan representatie t.o.v. het afgelopen jubi-

leum jaar. 

 De penningmeester licht toe dat hij de komende 5 jaar, steeds €5.000 reserveert voor het 75-

jarig jubileum. Daarnaast deelt hij mee dat binnen 2 weken de contributie zal worden geint door 

ClubCollect. Zij nemen veel werk uit handen. De optie om te betalen in 2 delen blijft bestaan, 

maar daar wordt €0,50 per incasso aan extra kosten voor in rekening gebracht. 

De heer J. Spreeuw vraagt of het mogelijk is dat DIOS die kosten draagt, omdat veelal de min-

der bedeelden gebruik moeten maken van deze mogelijkheid.  

De penningmeester zal deze gevallen bekijken. 

 Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de begroting 2017-2018 waarmee deze, 

door de ALV, wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

13. Vaststelling contributie (incl. additionele verhoging) 

 

 Tijdens de ALV 2011 is besloten om jaarlijkse indexering van de contributie gelijk te stellen aan 

de consumentenprijsindex (CPI). 

 Het bestuur heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend voor een 3e kunstgrasveld. Indien 

dit wordt gehonoreerd, krijgt de vereniging te maken met extra huurkosten voor dit veld van 

€10.000 p/jaar, daarnaast komen er ook nog de kosten voor verlichting etc. bij. Een additionele 

verhoging van de contributie met € 10 kan dit deels opvangen.  

De heer B. v.d. Zwet vraagt waarom dit niet dit jaar al wordt toegepast, maar op voorhand toe-

passen is volgens de penningmeester niet logisch. Daarnaast moet er door de gemeente nog 

een toezegging worden afgegeven. Het bestuur heeft woensdag 1 november een gesprek met 

de wethouder. Vanuit de aanwezigen krijgt het bestuur het advies om de gemeente te advise-

ren over het gebruik van een alternatief op het rubbergranulaat.  

De secretaris geeft aan dit mee te nemen in het gesprek. 

 T. van Teylingen: Geldt deze verhoging voor alle leden?  

 De voorzitter geeft aan dat dit voor alle leden geldt, ook voor zaalvoetbal-leden. 

 F. Steegman: Blijft de vorig jaar ingevoerde verhoging t.b.v. kleding ook gecontinueerd?  

De secretaris geeft aan dat de € 10 alleen ter dekking is van de huurkosten van het 3e veld. De 

verhoging t.b.v. de kleding staat hier los van en blijft gecontinueerd.  

 F. Steegman: Wat is de contributiehoogte bij de verenigingen in de omgeving?. 

 De penningmeester geeft aan dat dit bij sv Hillegom is dit ongeveer gelijk, bij Kagia is dit lager 

en bij de overige verenigingen is de contributie tot 20% hoger. Bij VVC is het ongeveer gelijk, 

maar werken ze met een selectietoeslag. 

 L. Nozeman: Waarom passen we bij DIOS geen selectietoeslag toe?  

De voorzitter geeft aan dat dit uitgebreid is besproken maar er is voor gekozen om dit voor ie-

dereen gelijk te houden. 
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 B. Sloep: Is er een mogelijkheid om gezinnen met meerdere gezinsleden als lid bij DIOS een 

korting te bieden op de contributie? De penningmeester inventariseert van hoeveel gezinnen er 

3 of meer gezinsleden lid zijn en bekijkt dan de mogelijkheden. 

 R. Pauel: Volgend jaar heeft DIOS geen kosten m.b.t. kledingaanschaf, dit lijkt een besparing? 

De penningmeester geeft aan dat het verschil tussen de posten kleding uit de begrotingen vorig 

jaar vs. dit jaar (€9000), kan niet worden gezien als een besparing. Dit geld is anders verdeeld 

in de begroting voor dit jaar. 

 De verhoudingen tussen de additionele verhoging en het gebruik van de velden varieert groot 

tussen de doelgroepen en wordt als onevenredig gezien. De penningmeester is dan ook voor-

stander om de beoogde € 10.000 bijeen te krijgen middels een procentuele verhoging van de 

contributie. De voorzitter legt dit als zodanig ter instemming voor aan de ALV. De ALV stemt 

hiermee in. 

 Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de voorgestelde verhoging van de contri-

butie 2017-2018 waarmee deze, na instemming van de ALV als zodanig wordt vastgesteld. 

 

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

 

F. Steegman: Waar houdt de sponsorcommissie zich momenteel mee bezig? Hij mist connectie tus-

sen de teams en de sponsorcommissie. 

De secretaris laat weten dat de sponsorcommissie op dit moment uit 6 leden bestaat. Zij houden zich 

bezig met het enthousiast maken van partijen; er worden gesprekken gevoerd met mogelijke sub- of 

hoofdsponsors. Ook wordt gekeken of er vraag is naar een modernere manier van sponsoren. Zo 

heeft Dhr. O. Draaier O19-1 in nieuwe kleding gestoken met het logo van een goed doel, nl. Spieren 

voor Spieren. Mogelijk zijn hier meer sponsoren geïnteresseerd in deze vorm van sponsoren. 
 

L. Nozeman: Gebleken is dat een flesje water duurder is dan een flesje AA, terwijl deze laatste onge-

zonder is dan water. We verkopen in de kantine veel ongezonde producten, kan hier verandering in 

worden gebracht? Zij is bereid hierover mee te denken.  

De voorzitter vindt dit een goed plan en stelt voor om hier verder contact over te hebben. 
 

E. Kroon: Wat is de status van het contract met MUTA? Veel leveringen kwamen te laat, verkeerde 

maten zijn geleverd en er zijn fouten gemaakt in de materiaal zorg. 

De voorzitter geeft aan dat het contract medio 2019 ten einde loopt. Het bestuur gaat eind 2018 alle 

opties inventariseren voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst, evt. met een andere partij. Er 

is afgelopen seizoen veel contact geweest met de leverancier. Daarnaast is Ron Masmeijer bereid 

gevonden om het beheer op zich te nemen. Zijn dochter doet de bestellingen en dat lijkt nu prima te 

verlopen.  
 

I. Sloep: Is er een voorraad kleding aanwezig op de club?  

De voorzitter geeft aan dat de leden kleding kunnen bestellen via de webshop, bij MUTA is een voor-

raad kleding aanwezig zodat snel kan worden geleverd. 
 

F. Steegman: voor het toegangshek vanaf de parkeerplaats, is de bestrating verzakt. Hierdoor blijft er 

na een regenbui een enorme plas liggen.  

Het bestuurslid accommodatie zal dit doorgeven aan de gemeente. 

 

15. Sluiting  

De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en bijdragen en vraagt de pen-

ningmeester om het traditionele eerste rondje aan te bieden. Hierop wordt positief gereageerd, waar-

mee de vergadering wordt gesloten. 
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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: 

 

 
 

Het aantal leden lijkt gegroeid maar wordt vertekend door het feit dat we veel leiders en trainers bondslid 

hebben moeten maken zodat zij kunnen omgaan met het Digitaal Wedstrijd Formulier. Doordat we het 

incasseren van de contributies hebben uitbesteed vorig seizoen hebben veel oud-leden, de zogenaamde 

slapers, nu opgezegd. Al met al is de conclusie dat het aantal betalende leden is afgenomen. 

 

Commissie Communicatie 

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 873 in 2018.  

Het Twitter account van DIOS kent 446 volgers. 

 

Jaarverslag Evenementencommissie & Toernooien 

Afgelopen seizoen werd afgesloten met Het Kampioenschap van Nieuw-Vennep, een mooi en gezellig 

toernooi op ons complex met maar liefst 44 dorpsderby’s met plaatsgenoot FC VVC. We hopen dat dit 

een terugkerend evenement kan worden en komend zal plaatsvinden bij FC VVC, waarna DIOS het weer 

in 2020 oppakt. 

 

Overige Evenementen 
De volgende evenementen werden o.a. georganiseerd: 

Nieuwjaarsontbijt 

Oliebollentoernooi 

Nieuwjaarsreceptie 

Boerenkoolfuif 

Superstar 

Kampweekend Ter Aar 

Klaverjas 6-daagse 

Klaverjasmarathon 

Sinterklaasfeest 

Het zwemfestijn 
 

 
  

aug-14 aug-15 aug-16 aug-17 aug-18

jeugdleden 773 904 808 817 792 (incl. G-teams, TT, CL, WL en DL)

senioren 206 267 324 324 389 (incl. zaalvoetbal, halve leden en leiders/trainers)

niet-spelend 120 209 200 195 183 (vrijwilligers, donateurs, steunende)

1099 1380 1332 1336 1364
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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 Tennis vereniging Nieuw Vennep) wordt elke week, op za-

terdagochtend, 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, 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 be-

langrijk is voor de financiën van de club. Ook wordt de organisatie bij het niet verschijnen voor een lastige 

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

leen 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.  

Het ophalen staat komend jaar ook onder druk vanwege het stoppen van een aantal chauffeurs. 

Daarom doe ik ook een beroep op de chauffeurs met een groot rijbewijs die ons op een zaterdag 

willen helpen. 

 

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:  

2016 :  979.950 kg 

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 2018 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 ko-

men. 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  
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5. Jaarverslag van de Technische Commissies 

 

Jeugd 

Seizoen 2017-2018 

 

Ook afgelopen seizoen 2017-2018 was weer een top jaar voor de DIOS jeugd. 

Vele elftallen zijn kampioen geworden en gepromoveerd. Andere teams wisten hun status in hoofd- of 

eerste- klasse te behouden. 

Daarnaast hebben we via de aanstelling van een Hoofd Jeugd Opleiding (HJO), extra aandacht gegeven 

aan de niet selectie elftallen, middels Train de Trainer sessies. 

Echter we moeten ook kritisch zijn en het viel ons op dat de animo voor deze sessies wel was toegeno-

men maar niet in de mate welke we verwacht hadden. 

Aangezien dit het eerste jaar was van de HJO, verwachten we aankomend seizoen meer participatie van 

de niet selectie trainers /begeleiders (lees vrijwillige ouders). 

 

Ook aankomend seizoen staat er weer aansprekende trainersstaf ter ondersteuning van de selectie-elftal-

len maar ook als vraagbaak voor minder ervaren trainers ( lees van niet selectie elftallen)  

We investeren ook in de toekomst door de aanstelling van een ervaren trainer voor de beginnende jeugd 

(O8/O9) om zo structureel een goede basis te leggen voor hun voetballoopbaan bij DIOS. 

 

Het Technisch Hart Jeugd, welke een periode zonder voorzitter heeft gezeten, is gelukkig weer in volle 

strijdkracht aanwezig. Wij zijn blij met de komst van Ruud Ort die de rol van voorzitter op zich heeft geno-

men.  

 

Meiden voetbal 

Het komend seizoen hebben we weer een groei qua aantallen dames/meiden elftallen (8) welke DIOS 

zullen vertegenwoordigen in de competitie. 

Het is voor het eerst in de geschiedenis van DIOS dat we een meiden selectie elftal hebben MO13-1, 

welke in de hoofdklasse zal gaan uitkomen. Dit team heeft net als alle andere selectie teams een be-

taalde trainer met ervaring.  

Het dames/meiden voetbal heeft binnen DIOS inmiddels een volwaardige positie verworven. 

 

Vrijwilligers Jeugd 

Ter aanvulling op hetgeen wat in de vorige ALV is medegedeeld is het ook afgelopen jaar weer een uitda-

ging geweest om er voor te zorgen dat vrijwilligers zich aanmelden voor een taak binnen DIOS. 

Als DIOS weten we dat er een maatschappelijke trend is waarbij ouders naast hun drukke bestaan het 

lastig vinden om ook nog een vrijwilligerstaak op zich te nemen binnen het verenigingsleven. Echter er is 

een enorme behoefte binnen verenigingen, dus ook DIOS, om vrijwilligerstaken uit te voeren. Dit kan zijn 

van administratieve functies, bardienst, juridische en fiscale kennis welke we goed kunnen gebruiken bin-

nen onze vereniging. Als iedereen zijn steentje bijdraagt worden het ook overzichtelijke taken welke min-

der tijd kosten per persoon. 

Aangezien de Jeugd (lees ouders jeugd) de toekomst heeft binnen DIOS doen we nogmaals een uitdruk-

kelijk verzoek aan ouders om zich aan te melden. 

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 2018-2019 

Na het afgelopen seizoen heeft Taat van Ewijk helaas moeten besluiten zijn functie als bestuurslid Jeugd 

en deelnemer aan Technisch Hart neer te leggen.  

Als bestuur danken wij Taat voor zijn inzet.  
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Gelukkig blijft Taat behouden voor de vereniging door een andere taak op zich te nemen namelijk als co-

ördinator van de 017-019, wat hem op dit moment beter past. 

Het goede nieuws is dat Joop Westers, voorheen coördinator 017-019, de functie van Bestuurslid Jeugd 

en Technisch Hart op zich wil gaan nemen. Dit voorstel zal dan ook aan de ALV worden voorgelegd. 

 
Joop loopt al menig jaar rond bij DIOS met diverse vrijwilligerstaken, trainer, begeleider, coördinator en 

kent vele binnen onze vereniging en de visie en beleid waarvoor DIOS staat. “Presteren met plezier” 

Als Bestuur wensen wij Joop, na goedkeuring ALV, heel veel succes in zijn toekomstige bestuursfunctie. 

 

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. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuurslid Jeugd en Technisch Beleid 

 

 

Senioren 

Opnieuw stond de selectie onder leiding van hoofdtrainer Dave Lange. Het eerste elftal deed een tijd met 

de eerste plaatsen mee en wist uiteindelijk een plaats in de bovenste middenmoot te bemachtigen. Met 

een jonge selectie een prima prestatie mede gelet op het vele aantal blessures en wisselingen. Het 

tweede elftal deed het erg goed, onder leiding van Herman van Hoek, is dit team zelfs via nacompetitie 

gepromoveerd naar de 2e klasse KNVB. Zo hoog heeft een selectie elftal bij de senioren nog nooit ge-

speeld, kortom een unicum voor DIOS.  

Voor komend seizoen zijn er wat wisselingen in de technische staf. Weliswaar blijft Dave Lange verant-

woordelijk als hoofdtrainer voor het 1e elftal maar is Herman van Hoek vertrokken naar Hillegom. Geluk-

kig heeft Ruben Kienhorst aangegeven deze functie over te willen nemen. Wij zijn blij dat hiermee de sa-

menwerking tussen Dave en Ruben blijft en zo de afstemming en verantwoordelijkheid over onze twee 

selectie elftallen invullen. Dit betekende dat we op zoek moesten naar een nieuwe assistent trainer. Dit 

om zo de tijdens de trainingen voldoende aandacht aan de diverse spelers te geven. Wij denken met de 

komst van Marchano Lemmert hiervoor een goede trainer in huis te hebben gehaald. Marchano is naast 

assistent trainer ook trainer van de JO19-2. Ook blijft Oscar Romeijn als keeperstrainer en leider van het 

2e elftal. Ook zal Joop van Os, leider 1e elftal en Andre van Wees als teammanager selectie doorgaan.  

Inmiddels zijn er afspraken met DOE Fysiotherapie gemaakt voor de invulling van de verzorgerstaken 

voor de selectie op trainingsavonden en voor het 1e elftal tijdens de wedstrijden. 

 

Bij de overige senioren was het een onrustig jaar en is er veel gebeurd voor komend seizoen. DIOS 3 trof 

vrij sterke tegenstanders maar heeft een prima seizoen gespeeld. Het nieuwe jonge DIOS 4 had zeer re-

gelmatig te maken met spelerstekorten. Dat had o.a. te maken dat er spelers terug zijn gegaan naar de 

selectie. Echter door de komst van 5 jeugdspelers kan dit team op versterking rekenen voor komend sei-

zoen en heeft dan waarschijnlijk minder last van spelerstekorten.  

Dios 5 en Dios 6 hebben een lekkere competitie gespeeld al merken de mannen van Dios 5 dat het niet 

allemaal vanzelf meer gaat. Wat wel een vervelend bericht is dat we dit jaar voor het eerst sinds vele ja-

ren geen veteranenelftal meer hebben komend seizoen. Gedurende het jaar werd duidelijk dat er meer-

dere mannen zouden stoppen of liever iets anders wilden gaan doen. Dat wat anders gaan doen ver-

taalde zich naar een nieuwe voetbalvorm bij Dios, namelijk een onderlinge 7 tegen 7 competitie. Dat zal 

komend seizoen voor het eerst te zien zijn bij Dios waar zoals het zich nu laat aanzien ook weer oud 

Diossers voor aanmelden. Hoe jammer het ook is dat er geen veteranenelftal meer is, dit is een mooie 

nieuwe vorm die past in deze tijd en zich toekomstig mogelijk nog kan uitbreiden naar een competitie met 

andere verenigingen.  
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Tevens is er een nieuw elftal bijgekomen van jonge, bekende en oud bekende Diossers. We zijn blij dat 

deze jonge mannen (weer) bij Dios gaan voetballen. Dit team wordt het nieuwe Dios 5. Het oude Dios 5 

wordt Dios 6 en Dios 6 wordt Dios 7. 

Helaas missen wij dit jaar ook een (senioren)vrouwenteam bij Dios. Het leeftijdsverschil in het vorige elftal 

was vrij groot, was het competitieverloop door het afzeggen van vele verenigingen vervelend en dat heeft 

geresulteerd in de nodige opzeggingen/afzeggingen. Wel staat er een nieuw fris Meidenteam O19-1 wat 

perspectief geeft voor de komende jaren. 

 

Komend seizoen naast dus de 2 selectieteams, 5 seniorenteams.  

 

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. Gezien zal worden in hoeverre er een samengaan met 

het huidige Technisch Hart (Jeugd) kan plaatsvinden. Hierover vinden binnenkort gesprekken plaats. 

Dank aan alle mensen die zich hebben ingezet voor deze vrijwilligerstaken.  

 

Bestuurslid Senioren 

 

Jaarverslag G-voetbal, seizoen 2017 – 2018 

 

G-voetbal, tegenwoordig ook wel Passend voetbal genoemd, is voetbal voor spelers met een beperking. 

DIOS heeft een groep van 22 spelers sterk variërend in leeftijd (9-22 jaar) en soort beperking (fysiek en/of 

verstandelijk, autisme, en kinderen die in het reguliere voetbal niet mee kunnen). 

Het afgelopen seizoen mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen maar hebben we ook van 4 leden af-

scheid moeten nemen.  

De spelers zijn onderverdeeld in 2 teams naar leeftijd en/of beperking: de JG1 junioren en de JG2 pupil-

len. 

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

om een volledig team (inclusief reserves) op de been te krijgen. We zijn blij te kunnen melden dat 1 pupil 

de overstap naar de junioren heeft gemaakt en dat bij de start van het seizoen 2018-2019 2 nieuwe erva-

ren junioren zich hebben aangemeld. Een speler heeft helaas besloten om niet langer door te gaan met 

voetballen. 

 

JG1 - junioren 

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

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

Dit seizoen is meer nadruk gelegd op het samenspelen en het spelen in vaste patronen (en opstellingen). 

De oefeningen op de trainingen zien hierop aangepast. Tevens is dit seizoen voor een vaste aanvoerder 

gekozen, waar voorheen de aanvoerdersband rouleerde tussen de spelers. Door deze ontwikkelingen 

zijn de spelers zich beter bewust geworden van hun taken die op hun positie in het veld verlangd worden. 

Dit kwam helaas niet altijd in de wedstrijdscores tot uitdrukking maar over het algemeen heeft deze groep 

spelers weer 1 of 2 stappen vooruit gezet in hun ontwikkeling als voetballer. Alle thuiswedstrijden van de 

JG1 zijn weer gespeeld onder de bezielende arbitrage van Jan Schrama – waarvoor dank en hulde! 

 

JG2 - pupillen 

Het JG2 pupillenteam speelde dit seizoen met 2 teams in Friends League 4x4 (zonder keeper). 4 vereni-

gingen spelen 1x in de maand een toernooi op een kwart veld en zonder keeper. De kinderen genieten 

zichtbaar en komen in deze wedstrijdvorm goed tot hun recht. Ook komend seizoen zullen zij, helaas met 

1 teams, meedoen aan de FL 4x4.  
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Trainingen 

Op woensdagavond en de zaterdagochtenden wanneer er geen wedstrijden zijn gepland, wordt er ge-

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

op de trainingen iets te leren. 

 

Activiteiten 

Het afgelopen jaar heeft het G-team deelgenomen aan het Oudejaarstoernooi in De Estafette. Gedu-

rende een uur heeft de G-jeugd een onderlinge wedstrijd gespeeld.  

Dit jaar is het G-team voor de tweede maal een weekend op kamp geweest. Van 15 t/m 17 juni zijn zij te 

gast geweest bij Stichting Kindervakantieland in Almere. Na het succes van vorig jaar had iedereen er 

veel zin in. Samen met een groep begeleiders hebben zij een fantastisch weekend mogen beleven. Op 

de zondagmiddag werden de kinderen opgehaald door de ouders en busjes en werd het seizoen afgeslo-

ten met een gezellige BBQ.  

 

Technische staf 

Het heeft nog steeds onze voorkeur om tijdens de trainingen op elke 4 spelers 1 trainer in te zetten, met 

name voor de kleinere en meer beperkte spelers. Onder meer door de wegens ziekte langdurige afwezig-

heid van 1 van de assistenten, lukte dit helaas niet altijd. 

Afgelopen seizoen heeft het begeleidingsteam gelukkig 3 ouders bereid gevonden die de begeleiding van 

JG2 op zich wilde nemen en tevens assisteren bij de trainingen en indien nodig waar te nemen bij afwe-

zigheid van de van de vaste trainers. Dit zorgt gelukkig voor een stukje continuïteit.  

 

Van het huidige begeleidingsteam hebben de coördinator, de hoofdtrainer en de trainer/coach van de 

JG1 aangegeven dat dit seizoen (2018-2019) hun laatste jaar zal zijn in hun huidige functie. De kans dat 

hun kinderen stoppen met voetbal is zeer aannemelijk. We gaan ons voorbereiden om het stokje over te 

dragen aan een nieuwe lichting. Concreet zijn we dus op zoek naar mensen die ons kunnen vervangen. 

 

Namens het G-team, 

Bibiane Meijer-Veeger 

Coördinator 

 

 

Zaalvoetbal sv DIOS 

 

We gaan al weer het zevende seizoen in met DIOS zaalvoetbal. Dit seizoen met 9 senioren teams. In to-

taal ca. 90 zaalleden waarvan er 11 ook veld-lid zijn bij DIOS. Daarnaast nog de succesvolle KNVB Scho-

lencompetitie die onder de vlag van DIOS wordt gespeeld waar aan afgelopen seizoen 8 teams mee de-

den. (ca. 60 spelers) 

Inmiddels kennen we al meerdere kampioensteams in de zaal en speelt het zaal vlaggenschip in de 1e 

klasse en inmiddels meerdere teams 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 Haar-

lemmermeer meer laat bewegen. Een gegeven waar we trots op mogen zijn. Ook 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. 
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De groei blijkt ook uit het enthousiasme waarmee de scholencompetitie ook al weer het 7e 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, en ook de teamtaken. Hier 

kan nog veel in verbeteren en de eerste stappen zijn gezet. 

Al met al weer een tak van de voetbalsport waarmee DIOS bekendheid heeft in de Haarlemmermeer en 

daarbuiten. 

 

Bestuurslid Zaalvoetbal 

 

 

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 is deze nu ook ingevuld. 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 omgaan met trainingsballen, pi-

onnen, doeltjes terug plaatsen na de training. Verlichting uitdoen, kleedkamer netjes achterlaten enz.   

 

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

afgelopen jaar.  

 

Zoals eerder gecommuniceerd op de website krijgen we een 3e kunstgrasveld wat dus ook betekent dat 

verlichting geplaatst wordt op het 3e veld zodat alle teams 2x in de week kunnen trainen.  

Inmiddels zijn wij gestart met het opvragen van offertes bij diverse partijen. Zoals eerder al aangegeven 

in het jaarverslag kantine zijn wij samen met nog 7 verenigingen uit de Haarlemmermeer gestart met een 

Energy Battle. Er zijn bij zowel al onze elektra groepen als bij de gasmeter, meters geplaatst om dit te 

kunnen monitoren. Wij kunnen nu per groep zien wat het elektra verbruik is. Het doel is om het energie 

verbruik binnen DIOS terug te dringen. Dit kan bijvoorbeeld door het vervangen van verouderde appara-

ten voor nieuwe die energie zuiniger zijn. Beweging sensoren te plaatsen in kleedkamers en toiletten. 

Ook de leden/trainers kunnen hun steentje bijdragen met deze Battle om bijvoorbeeld de veld verlichting 

pas aan te doen als dit echt nodig is en niet alvast aan doe omdat je anders een keer extra heen en weer 

moet lopen. Ook het direct uitschakelen van de verlichting na een training zou een mooie besparing zijn.  

Wij zullen in de komende periode dit meer zichtbaar gaan maken in onze kantine.  

Buiten de eer en het besparen van kosten voor onze vereniging kunnen wij hier ook nog een geldprijs 

mee verdienen als we deze Battle winnen. 

 

Bestuurslid Accommodatie 

 

7. Jaarverslag van de Financiële commissies 
 

Financiële jaarverslag 2017-2018 

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.  

mailto:tomschrauwers@ziggo.nl
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Jaarverslag Sponsorcommissie  

 

Nieuwe sponsormogelijkheden bij DIOS 

In z’n algemeenheid moet worden geconstateerd dat het animo om zich voor enkele jaren aan de club te 

verbinden aan het afnemen is. Dit geldt echter niet voor alle bedrijven geldt. Met trots kan de commissie 

melden dat Meijer Tegels en Sanitair uit Nieuw-Vennep zich voor 3 jaar, als subsponsor, vanaf het sei-

zoen 2019-2020 aan DIOS heeft verbonden. Omdat DIOS graag meerdere subsponsors aan zich bindt 

worden andere bedrijven opgeroepen na te denken of dit ook voor 

haar toegevoegde waarde kan opleveren. Ervaring uit het verleden 

leert dat dit bij voorgaande bedrijven succesvol is verlopen.  

 

In het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie ook nieuwe wegen verkend die interessanter voor 

onze huidige en potentiele sponsors kunnen zijn. Buiten de reguliere sponsormogelijkheden heeft de 

commissie zich gebogen over sponsormogelijkheden die passen in de hedendaagse wijze van bedrijfs-

presentatie en uitingen. Hieruit zijn een tweetal voorstellen gekomen: het verduurzamen van ons complex 

en Talentplan.  

 

Verduurzaming van het complex 

Verduurzaming van locaties en het reduceren van energieverbruik staat hoog op de agenda in Neder-

land. Wie wil er immers niet een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen nalaten. Ook het 

beleid van DIOS is gericht op een duurzame samenleving en heeft het reduceren van energieverbruik 

verankerd in haar beleid. Om deze reden heeft DIOS, bij de realisatie van de nieuwbouw, geïnvesteerd in 

energiezuinige installaties. De volgende verduurzamingswerkzaamheden, LED verlichting en lokale ener-

gieopwekking, worden voorbereid. Omdat deze aanpassingen een hoge investering vragen wordt binnen 

door de commissie nagedacht over de wijze van financiering van deze plannen. Hierbij kan gedacht wor-

den aan individuele investeringen in de aankoop van zonnepanelen. Je eigen paneel bij DIOS waarmee 

je niet eenmalig je club ondersteunt maar met een eenmalige bijdrage een jarenlange bijdrage aan de 

club te weeg brengt. Zoals gezegd worden de plannen uitgewerkt en komt de commissie graag op terug. 

 

Talentplan 

De commissie wil een platform opzetten (Talentplan) waar aangesloten bedrijven hun behoeften aan op-

roepkrachten kenbaar kunnen maken. Dit platform verbindt potentiële arbeidskracht binnen de vereniging 

met bedrijven in de regio die op zoek zijn naar flexibele oproepkrachten. Met deze service verwacht DIOS 

niet alleen haar maatschappelijke rol een verdere invulling te kunnen geven maar tevens een brug te kun-

nen slaan tussen enerzijds leden van DIOS die op zoek zijn naar een tijdelijke arbeidspositie en ander-

zijds de behoeften van bedrijven naar flexibele arbeidskrachten voor (seizoen)werkzaamheden te kunnen 

vervullen. Via onze site (pagina Talentplan) krijgen jeugdspelers het aanbod van bedrijven te zien die 

flex- weekend - oproepkrachten nodig hebben. Onder andere op het shirt van de selectie komt de naam 

“Talentplan” en logo te staan. DIOS zal hierbij overigens geen bemiddelende rol vervullen maar slechts 

een platform bieden om partijen bij elkaar te brengen. 

Op dit moment zijn er diverse bedrijven die hebben toegezegd deel te zullen nemen.  

 

Buiten de genoemde nieuwe sponsormogelijkheden werkt de commissie hard door aan het behouden en 

verbreden van haar sponsorbestand. Aan een ieder het beroep om mee te blijven denken aan het onder-

steunen van onze vereniging en bedrijven enthousiast te maken onze club te ondersteunen.  

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

sen 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. 

 

Secretaris  
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Jaarverslag Kantinecommissie 

 

Afgelopen seizoen heeft Truus in overleg met het bestuur aangegeven te stoppen met het draaien van 

kantinediensten in het weekend. Wij danken Truus heel hartelijk voor haar vele jaren van inzet voor onze 

club. Tevens gaf Joke Spreeuw aan als vaste kracht van Truus te gaan stoppen met de kantinedienst . 

Ook Joke hartelijk dank voor je inzet voor onze club. Wij zullen nog op gepaste wijze afscheid nemen van 

Truus en Joke. Om het gat wat Truus heeft achter gelaten weer op te vullen hebben wij Nico Blokker 

bereid gevonden om haar taken over te nemen in het weekend. Nico en Gonda  zullen dus dit jaar met 

hun teams en vrijwillige ouders de kantine dit jaar draaiende houden. 

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe schuifwand en een plafond in de aanbouw aangebracht zoals 

aangegeven. 

De geplande verbouwing van de keuken willen we dit jaar realiseren.  Dit heeft ook te maken met de 

energy Battle die Dios is aangegaan met nog 7 andere verenigingen in de Haarlemmermeer. Hier kom ik 

in het accommodatie verslag verder op terug. Tevens zijn er 12 vrijwilligers gestart met de cursus Sociale 

Hygiëne en hopen dit half oktober af te ronden met het behalen van een diploma. 

 

Bestuurslid Accommodatie 

 

 

8. Verslag controle kascommissie 
 

9. Décharge verlening bestuur sv DIOS 

 

10. Bestuursverkiezing 
 

Het bestuur van sv DIOS bestond (vanaf 30 oktober 2017) uit de navolgende leden. 

 

Voorzitter : Peter Damen (ad Interim) 

Secretaris : Erwin Wessels  

Penningmeester : Tom Schrauwers 

Bestuurslid Accommodatie : Cor van der Lans  

Bestuurslid Jeugd : Taat van Ewijk 

Bestuurslid Senioren : Leon van Elk 

Bestuurslid Zaalvoetbal : Peter Vermeulen 

 

Aftredend volgens rooster :  Peter Damen 

   Cor van der Lans 

 

(tussentijds) Benoembaar is:   Joop Westers 

 

(Her)kiesbaar zijn: :  Peter Damen 

 :  Cor van der Lans 

 

 

11. Vaststelling begroting 2018-2019 
 

12. Vaststelling contributie 2018-2019 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 


