ALGEMENE LEDENVERGADERING
(JAARVERGADERING)
VAN
SV DIOS
Maandag 04 november 2019
aanvang 20:30 UUR

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 04 november 2019, aanvang 20:30 uur
in de DIOS-kantine op het “Jan Schrama Sportcomplex”.
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Opening
Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste
Notulen Algemene ledenvergadering 29 oktober 2018
Jaarverslag Algemene Commissie
Jaarverslag Technische Commissies
Jaarverslag Accommodatie Commissie
Jaarverslag Financiële Commissies
Controleverslag Kascommissie
Décharge verlening bestuur sv DIOS
Bestuursverkiezing
Vaststelling begroting 2019-2020
Vaststelling contributie 2019-2020
Rondvraag
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.
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1. Opening door het bestuur
Voor u ligt het jaarverslag seizoen 2018-2019 van s.v. DIOS. Ook dit jaar kunnen we weer, dankzij de
inzet van onze vele vrijwilligers, terugkijken op een succesvol en sportief seizoen. Zonder vrijwilligers kan
onze vereniging immers niet bestaan. Een woord van dank aan al diegene die ook het afgelopen seizoen
hun steentje hebben bijgedragen aan onze mooie vereniging is dan ook op zijn plaats. Zonder iemand te
kort te willen doen willen we toch enkele belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar benoemen.
Op sportief gebied heeft onze vereniging weer grote stappen gezet. Na een stevig voetbal seizoen heeft
ons vlaggeschip DIOS 1 promotiewedstrijden weten af te dwingen voor de stap naar de 2 e klasse KNVB.
Hiervoor zijn, na beeindiging van de competitie, een tweetal wedstrijden gespeeld. Op 2 e Pinksterdag van
dit jaar werd de laatste wedstrijd gespeeld en op een prachtige wijze met 4-0 gewonnen. Hierdoor
promoveerde DIOS 1 naar de 2e klasse.
Ook vele andere teams speelde een uitstekend voetbalseizoen en konden hierdoor het seizoen 20182019 met een hoge plaatst op de ranglijst afsluiten. Zo mochten we de volgende kampioenen feliciteren:
Kampioen Olympic League: Ierland, Kampioen DIOS League: Bayern Munchen, MO13-2, MO17-2, JO131-2007, DIOS 5. Met speciale aandacht voor MO13-1, zij werden niet alleen kampioen in de Hoofdklasse,
maar ook werden zij Nederlands Kampioen 2019!
En natuurlijk de promotie van DIOS 1 naar de 3e klasse KNVB.
Niet ieder elftal werd natuurlijk kampioen maar er werd wel met veel plezier door alle elftallen gevoetbald.
Iets waar de vereniging met plezier op terugkijkt.
Om de maximale voorzieningen aan onze leden te kunnen bieden heeft het bestuur ook het afgelopen
jaar weer hard gewerkt aan de verbetering van ons complex. Dit heeft geresulteerd in het vervangen van
het derde natuurgrasveld door een 3e kunstgrasveld. Hierdoor is DIOS in staat om vanaf het seizoen
2019-2020 alle elftallen twee keer te kunnen laten trainen en afgelastingen op veld drie ongedaan te
maken. Inmiddels is ook LED veldverlichting rondom het veld aangelegd.
Voor het komend jaar staan de voorlopig laatste werkzaamheden op het programma, het moderniseren
van de keuken en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van ons complex.
Natuurlijk kosten de investeringen veel geld en kunnen niet alleen gedragen worden door de contributie
en kantine inkomsten. Om oplossingen te creeren is er het afgelopen seizoen veel aandacht besteed aan
het verwerven van sponsoring. Het bestuur is erg blij te kunnen mededelen dat na een jaren lange steun
vanuit Verstraten en Partners een nieuwe hoofdsponsor kan worden gepresenteerd. De firma TMA
Logistics uit Amsterdam zal de komende drie jaar op het shirt van ondere andere DIOS 1 en 2 staan
afgebeeld. Ook zijn er andere initiatieven op het gebied van sponsoring genomen waarover verder op in
dit verslag onder agendapunt 7 “Sponsorcommissie” meer.
Omdat de overeenkomst met onze kledingleverancier MUTA in juni jl. eindigden heeft het bestuur,
gezamenlijk met enkele leden vanuit de vereiging, eind 2018 een tender uitgeschreven onder een aantal
leveranciers van sportkleding. Na een gedegen selectieproces is overeenstemming bereikt met MUTA
over een verlenging. De komende 5 jaar zal MUTA de kleding leveren voor DIOS.
Helaas was er ook droevig nieuws. Op 30 mei jl. ontving DIOS het nieuws dat Delia van Eeden was
overleden. DIOS is Delia veel dank verschuldigd. Vele jaren heeft ze zich op allelei gebied ingezet voor
onze vereniging. We gaan haar missen.
Tot slot een punt van zorg vanuit het bestuur. Al geruime tijd vraagt het bestuur aan de leden en familie
van de leden om na te denken over een bestuursfunctie of het verrichten van vrijwilligerstaken binnen
onze vereniging. Helaas blijven, op een enkele, reactie uit. Omdat bij de aankomende Algemene Leden
Vergadering (ALV), in navolging op de penningmeester, ook de secretaris van het bestuur met deze
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functie stopt is de toetreding van nieuwe bestuursleden essentieel voor het functioneren van het
(dagelijks) bestuur van DIOS. Een dringende oproep aan alle leden en familie van de leden om nogmaals
na te denken over de invulling van deze functies. Zonder bestuur immers geen vereniging.
Zoals aangegeven is er het afgelopen jaar veel meer gebeurd dan hierboven is aangegeven. In de
onderliggend verslag worden vele andere gebeurtenissen besproken. Ongetwijfeld zal het niet 100%
dekkend zijn waarvoor op voorhand onze excuses.
Graag danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet waardoor wij met elkaar veel bereiken en trots kunnen
zijn op onze club.
Het bestuur
Het bestuur van sv DIOS bestond bij aanvang van het seizoen 2018-2019 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 29 oktober 2018) uit de navolgende leden.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Accommodatie
Bestuurslid Jeugd
Bestuurslid Senioren
Bestuurslid Zaalvoetbal

:
:
:
:
:
:
:

Peter Damen
Erwin Wessels
Tom Schrauwers
Cor van der Lans
Joop Westers
Leon van Elk
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 29 oktober 2018

Locatie:

Jan Schrama Sportcomplex te Nieuw-Vennep

Aanwezig namens het bestuur:

Peter Damen
Erwin Wessels
Tom Schrauwers
Cor van der Lans
Leon van Elk
Peter Vermeulen
Jolanda Kienhorst (notuliste)

Aanwezigen namens de leden:

zie lijst met aanwezigen (bijlage)

Onderwerpen
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er hebben zich 21 leden afgemeld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), het aantal aanwezige
leden bedraagt 48. Dit inclusief 6 aanwezige bestuursleden.
De oproep tot deze vergadering heeft op 15 oktober 2018 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
2.1

Mededelingen, ingekomen stukken en Lid van Verdienste
Mededelingen
Aan de hand van een korte presentatie kijkt de voorzitter terug op het afgelopen voetbalseizoen:
Ook afgelopen hebben we het zonder hoofdsponsor moeten doen. De selectie heeft ook dit jaar met de
naam van Verstraten & Partners op de shirts en trainingspakken gelopen. Hiervoor heeft Verstraten &
Partners ons wederom een vergoeding verstrekt. Waarvoor onze dank! Ook onze subsponsors, De
Rustende Jager, Marcel de Jong, en Recycling.nl, Gerard Nijssen, worden natuurlijk weer bedankt!
Onze grootste sponsoren zijn natuurlijk de vele vrijwilligers welke weer menig uur in onze vereniging
hebben gestoken. Speciale dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers!
Helaas zijn we dit jaar geconfronteerd met het plotselinge overlijden van Ted van der Putten Sr.
Zijn aanwezigheid zal nog steeds door velen worden gemist op de Club.
Seizoen stond ook in het teken van het invoeren van een rookvrije accommodatie, het trainingskamp
van de Dios selectie naar Barcelona en de promoties van Dios 2 en JO19-1. Daarnaast vond aan het
einde van het seizoen voor het eerst “het kampioenschap van Nieuw-Vennep" plaats. Door het succes
van dit evenement, heeft VVC besloten om hier volgend jaar een vervolg aan te geven.
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We danken de klusploeg voor het realiseren van een nieuw plafond in het nieuwe gedeelte van de kantine en zijn we blij met de geplaatste wand welke het mogelijk maakt om een afgesloten ruimte te realiseren voor div. doeleinden.
Truus Christiaanse legt, na vele vele jaren het “kantine” gezicht te zijn geweest van onze vereniging,
haar taken neer. Op eigen verzoek is hier geen groots aandacht aan gegeven, maar heeft het bestuur
haar in klein comité bedankt voor haar jarenlange inzet.
Ook Joke Spreeuw heeft besloten te stoppen met haar ondersteunende taken. Het bestuur zal ook van
Joke op gepaste wijze afscheid nemen.
Taat van Ewijk heeft besloten zijn taken als bestuurslid Jeugd neer te leggen. Hij heeft de taken van
coördinator O17-O19 op zich genomen en heeft Joop Westers bereid gevonden om zijn bestuursfunctie
(ad interim) op zich te nemen. Het bestuur heeft begrip voor dit besluit, dankt Taat voor zijn inzet als
bestuurslid en wenst hem succes in zijn nieuwe rol als coördinator.
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
2017-2018. Wij hopen met behulp van u, alle leden en betrokkenen, een sportief, leuk en gezellig seizoen 2018-2019 in te gaan.
Ook geeft de voorzitter een vooruitblik op het nieuwe seizoen, waarin een aantal zaken de nodige aandacht gaan krijgen:
 De gemeente heeft de aanvraag voor het 3e kunstgrasveld goedgekeurd en er wordt geprobeerd om het oude intrapveldje ook van kunstgras te laten voorzien;
 de zoektocht naar een hoofdsponsor gaat onverminderd door en de secretaris geeft een korte
uitleg over het medium “Talentplan” waarmee wij als platform voor sponseren gaan fungeren;
 bij onze velden 1 en 2 zijn camera's geïnstalleerd, waarmee wij de wedstrijden kunnen volgen
via VoetbalTV (een initiatief van de KNVB en Talpa). Wij zijn 1 van de circa 50 verengingen
welke hiermee van start zijn gegaan. Naast dat iedereen die wedstrijden via de app kan bekijken, kunnen een aantal trainers en technisch hart de wedstrijden analyseren via een speciale
app daartoe om deze bv. in de trainingsdoeleinden te verwerken;
 verduurzaming staat hoog op de agenda komend seizoen, hiertoe wordt gekeken naar de mogelijkheden voor Ledverlichting, bewegingsmelders, zonnepanelen en evt. duurzamere keukenapparatuur.
 Er is een start gemaakt met het inventariseren van evt. nieuwe leveranciers van ons clubtenue.
De komende periode zullen er diverse offertes worden opgevraagd.
2.2

Ingekomen stukken
 Er zijn geen ingekomen stukken.

2.3

Lid van Verdienste
Anders dan voorgaande jaren heeft het bestuur geen voordracht voor een lid van Verdienste. Het valt
het bestuur op dat er bijna geen echte vrijwilligers meer zijn welke voor meerdere jaren actief zijn als
vrijwilliger of een geweldige prestatie hebben verricht. Mogelijk worden de leden volgend jaar gevraagd
om iemand voor te dragen.

3.

Notulen Algemene ledenvergadering 30 oktober 2017
De notulen van de jaarvergadering d.d. 30 oktober 2017 zijn voor de vergadering aan eenieder (digitaal) beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de notulen waarmee deze, door
de ALV, worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.
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4.

Jaarverslag Algemene commissie
Het verslag van de Algemene commissie is voorafgaand aan de vergadering aan eenieder (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 eenieder (digitaal) 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 eenieder (digitaal) beschikbaar gesteld.
 Momenteel komt het voor dat bepaalde teams staan ingedeeld voor vrijwilligerstaken terwijl zij
zelf moeten voetballen. PV geeft aan dat er met name op zondag soms te weinig wedstrijden
staan gepland, waardoor er soms geen andere opties zijn dan het spelende team in te delen.
 M. Scholten vraagt of de indelingen voor het ophalen van oud papier eerder kunnen worden
gecommuniceerd, deze ontvangt men nu 2 a 3 weken van tevoren. Vaak zijn de agenda's dan
al gevuld. PV gaat hiernaar kijken.
 F. Degenaars vraagt of de geplande verbouwing van de keuken nog doorgaat. CL geeft aan
dat dit samenhangt met de verduurzaming van de gehele accommodatie en dat dit derhalve is
uitgesteld. Indien dit financiële gevolgen met zich mee brengt, zal dit aan de leden ((B)ALV)
worden voorgelegd. B. v.d. Zwet vraagt naar een evt. reservering hiertoe in de begroting, echter de penningmeester geeft aan dat dergelijke vaste activa niet kunnen gereserveerd.
Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de verslagen waarmee deze, door de ALV, worden
goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.

7.

Jaarverslagen Financiële commissies
Het financiële verslag over het boekjaar 2017-2018 is voorafgaand aan de vergadering aan eenieder (digitaal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 4 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 jaarstukken,
een korte toelichting op de cijfers.



F. Degenaars merkt op dat de inkomst van de kantine lager zijn. De penningmeester bevestigd
dat de omzet minder is gebleken maar de winstmarge was echter prima.
F. Degenaars vraagt naar het besluit op de vorig jaar gestelde vraag over evt. reductie van
contributie voor gezinnen met 3 of meer Dios leden: de penningmeester geeft aan dat de volgende regeling zal worden toegepast:
Gezinnen van 3 of meer bij DIOS ingeschreven gezinsleden wonend op het zelfde huisadres
mogen aan het eind van het seizoen, indien de contributie in zijn geheel is betaald, een verzoek indienen voor restitutie van 50% van de contributie voor het 3e en volgende gezinslid met
een maximale leeftijd 16 jaar.
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B. v.d. Zwet ziet dat de cijfers uit het verslag GOPA niet overeenkomen met de cijfers.
Dit ligt echter in het feit dat het totaalbedrag van opgehaald papier, moet worden verdeeld over
een aantal verenigingen.
Vorig jaar is vastgesteld dat de contributie met € 10 zou worden verhoogd, TS geeft aan dat dit
een gemiddeld bedrag per lid is, maar dat er een procentuele verhoging wordt toegepast.

Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiële verslag 2017-2018.
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 T. van Teylingen 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 2017-2018.
De kascommissie heeft de boeken over het jaar 2017-2018 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 aanwezig 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 bevonden. Onze vragen werden van een gegrond en onderbouwd antwoord voorzien.
Wij hebben een punt wat wij ter overweging willen meegeven:
Het financiële beeld van onze vereniging is aanleiding tot enige zorg. De inkomsten van contributie en
baromzet lopen, in noemenswaardige mate, terug en de kosten van vrijwilligersbijdrage lopen op. Dit leidt
tot minder resultaat over het afgelopen seizoen en tot een zeer krappe begroting voor het komende seizoen.
Gezien het feit dat dit een trend is gedurende de afgelopen jaren adviseren wij het bestuur te kijken naar
een duurzame oplossing. Deze mogelijkheden liggen voornamelijk in het afbouwen van de vrijwilligersbijdrage, structurele werving van donateurs, sponsoren en reclame.
Indien er op dit vlak geen significante progressie kan worden gemaakt lijkt een verhoging van de contributiebijdrage de enige optie om een gezonde, duurzame begroting te garanderen.
Verder complimenteert de kascommissie het bestuur in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder voor de uitstekende verzorging van de financiële boekhouding. De kascommissie adviseert aan
de ALV de financiële stukken over 2017-2018 van het verenigingsjaar goed te keuren en in te stemmen
met dechargeverlening van het bestuur.
Bart Sloep en Theo van Teylingen
…………Einde verklaring
Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de verslag/toelichting van de kascommissie.
Er zijn geen andere kandidaten om zitting te nemen in de kascommissie voor volgend seizoen.
De heren Sloep en van Teylingen worden hartelijk bedankt voor de uitgevoerde controle.
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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 2017-2018, gevoerde beleid.
 Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiële verslag 2017-2018.
De ALV stemt unaniem met het verzoek in waarmee aan het bestuur van DIOS décharge wordt verleend voor het, in seizoen 2017-2018, gevoerde beleid. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun in
het betstuur gestelde vertrouwen.

10.

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 aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
Bij aanvang van het seizoen 2017-2018 bestond het bestuur uit 7 personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Accommodatie
Bestuurslid Jeugd
Bestuurslid Senioren
Bestuurslid Zaalvoetbal

: Peter Damen (ad interim)
: Erwin Wessels
: Tom Schrauwers
: Cor van der Lans
: Taat van Ewijk
: Leon van Elk
: Peter Vermeulen

 Volgens schema treden de heren Damen en van der Lans tijdens de ALV 2018 af.
Beide heren geven aan zich beschikbaar te stellen voor herbenoeming.
 De heer Joop Westers geeft aan beschikbaar te zijn voor benoeming als bestuurslid Jeugd.
 De ALV geeft zijn goedkeuring aan de volgende samenstelling van het bestuur per 29-10-2018;
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Accommodatie
Bestuurslid Jeugd
Bestuurslid Senioren
Bestuurslid Zaalvoetbal
11.

: Peter Damen
: Erwin Wessels
: Tom Schrauwers
: Cor van der Lans
: Joop Westers
: Leon van Elk
: Peter Vermeulen

Vaststelling begroting 2018-2019
De begroting over het boekjaar 2018-2019 is voorafgaand aan de vergadering aan eenieder (digitaal)
beschikbaar gesteld. In totaal hebben 4 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 begroting, een korte toelichting op de cijfers.
 De heer Bus merkt op dat er geen opleidingsvergoeding meer is opgenomen in de begroting.
De penningmeester geeft aan dat dit de vergoedingen betreft welke wij van krijgen n.a.v gecontracteerde (voormalig Dios jeugd) spelers binnen het betaalde voetbal. Dit is momenteel niet aan
de orde.
 De heer Surink vraagt om uitleg over de hoogte van de post vrijwilligersvergoeding.
De penningmeester geeft aan dat dit te maken heeft met het feit dat op alle selectieteams inmiddels betaalde trainers staan. De kosten lopen hierdoor enorm op. De onbetaalde vrijwilliger is
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steeds moeizamer te vinden. Bovengenoemde situatie heeft de aandacht van het bestuur, waarbij e.e.a. hangt af van een aantal factoren, zoals o.a. onze ambitie en beschikbaarheid vrijwilligers.
 De heer Wolf vraagt of er binnen de begroting rekening is gehouden met de btw-wijziging welke
per 010119 wordt doorgevoerd. Dit is inderdaad verwerkt in de begroting.
Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de begroting 2017-2018 waarmee deze, door de
ALV, wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.
12.

Vaststelling contributie
Tijdens de ALV 2011 is besloten om jaarlijkse indexering van de contributie gelijk te stellen aan de consumentenprijsindex (CPI).
 De heer van Teylingen stelt dat het, indien er geen stijging komt in de inkomsten, aan de ALV is
om te besluiten tot een contributieverhoging.
De penningmeester is het hier niet mee eens en geeft aan eerst te willen besparen op kosten.
 De heer Pauel vraagt naar de resultaten n.a.v. de aanstelling van een HJOR, wellicht kan worden besloten om hier financieel iets mee te doen.
 De heer Veltman merkt op dat indien er geen input vanuit de (ouders van) leden komt, men maar
meer contributie moet gaan betalen. De heer v.d. Zwet vult hierop aan dat de beleving onder ouders steeds vaker is: “ik betaal toch contributie? Dan hoef ik toch zeker niets te doen?”
 De voorzitter geeft aan dat de contributie bij Dios redelijk laag ligt en oppert een evt. toepassing
van een selectietoeslag (als ook bij VVC). De heer van der Zwet vult aan dat positief te vinden,
daar de kosten dan ook niet voor de recreatieve teams komen te vallen.
 Het is niet duidelijk hoeveel contributieverhoging ervoor komend seizoen mee gemoeid is om tot
een goed financieel evenwicht te komen, daar er nu nog geen zicht is op eventuele extra inkomsten. De penningmeester stelt voor om dit eerst te bezien alvorens verhogingen door te voeren.
Voor dit seizoen wordt de contributie dus geïndexeerd en wordt de procentuele verhoging toegepast
van de gemiddelde €10 per lid, zoals vastgesteld in de ALV 2017.
Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de voorgestelde verhoging van de contributie
2017-2018 waarmee deze, na instemming van de ALV als zodanig wordt vastgesteld.

13.

Rondvraag/w.t.t.k.
Delia:
Hoeveel bedraagt de contributie voor een 5-jarige? Dit bedraagt: €43
Graag bedank ik de stratemakers voor het repareren van het straatwerk voor de kantine.
Het bestuurslid accommodatie geeft haar dank door te geven aan de VUT-ploeg.
Kees Bus:
Stichting GOPA is naarstig op zoek naar chauffeurs, nu er 2 vaste chauffeurs zijn gestopt.
Jasper van Eijk geeft aan contact op te nemen met Kees Bus. Overige geïnteresseerden worden verzocht dit ook te doen.
M. Bakker:
Vorig jaar hebben wij het initiatief genomen om een zanger in te huren voor tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hij roept de andere teams graag op ook een bijdrage te leveren.
De voorzitter adviseert dit punt mee te nemen naar het eerstvolgende aanvoerdersoverleg.
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B. v.d. Zwet:
Vorig jaar is aangegeven dat Muta over voldoende voorraad kleding zou beschikken. De teams uit
O7/O8/O9 moeten allen aanschaffen, maar er is niets leverbaar.
Zowel het bestuurslid accommodatie als de voorzitter zijn hier niet van op de hoogte en zoeken dit verder uit.
Hoe hard is de toezegging ter verkrijging van het 3e kunstgrasveld, gezien ervaringen bij VVC. Zijn er
concrete data? De voorzitter geeft aan dat deze er niet zijn maar dat hij hoopt, op dit jaar nog.
Hoever zijn we met verwerken van de emailadressen van jeugd O16?
De penningmeester: Er zijn 320 reacties ontvangen, er missen er nog circa 200. Er is een groepje van
3 vrijwilligers bereid gevonden om deze wijzigingen handmatig door te voeren. Naar verwachting gebeurt dit volgende week.
De vraag om reparatie van het straatwerk bij de hoofdingang staat al vanaf vorig jaar.
Bestuurslid accommodatie: dit is meerdere malen gemeld bij de gemeente, maar helaas zonder resultaat. Recent zijn wij o.a. hierover in gesprek geweest met de nieuwe buurtbeheerder. Het wachten is nu
op een terugkoppeling van de gemeente.
J. van Tongeren
Bij de ingang hangt een bord “verboden voor brommers” helaas houden niet alle leden zich daaraan.
Het bestuurslid accommodatie geeft aan dat dit voor velen een grote ergernis is, maar dat het tevens
lastig is te bestrijden. I.v.m. veiligheid zet men de scooter graag op het terrein. De ingang blokkeren is
niet mogelijk i.v.m. toegankelijkheid voor kinderwagens/rolstoelen. Er wordt gekeken naar het betrekken van het fietsterrein voor de ingang. Toegang voor scooters via de achterzijde is niet aan de orde
i.v.m. overlast voor de bewoners. De voorzitter roept op tot sociale controle en het wijzen op de huisregels welke recent weer op internet zijn geplaatst.
F. Degenaars
Waar kun je je melden als je niet wil worden gefilmd tijdens wedstrijden op veld 1&2?
De voorzitter kijkt dit na en koppelt dit aan hem terug.
Jasper Eijk
Wat zijn de tarieven voor het hoofdsponsorschap?
De voorzitter verzoekt daarover contact op te nemen met EW.
M. Scholten
Het Talentplan lijkt een goed initiatief, is dit een soort vrijwilligerstaak?
Secretaris: Dit is niet aan de orde, Dios biedt alleen een platform voor deze sponsoren om vacatures
kenbaar te maken.
Michel Meulen
Mogen we nog parkeren op de stoep?
Voorzitter: nee, verwezen wordt naar de ijsbaan als alternatieve parkeergelegenheid. Geprobeerd is
om het grasveld aan de overkant te mogen gebruiken, maar dit heeft een andere bestemming.
14.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en bijdragen en vraagt de penningmeester om het traditionele eerste rondje aan te bieden. Hierop wordt positief gereageerd, waarmee 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:

jeugdleden
senioren
niet-spelend

aug-15
904
267
209
1380

aug-16
808
324
200
1332

aug-17
817
324
195
1336

aug-18
792
389
183
1364

aug-19
705 (incl. G-teams, TT, CL, WL en DL)
362 (incl. zaal, trainingsleden, leiders en trainers)
177 (vrijwilligers, donateurs, steunende leden)
1244

Het aantal leden is dalende, met name bij de jongste jeugd is de aanwas veel minder dan voorgaande
jaren, waardoor we o.a. hebben besloten om geen CL competities meer op te zetten, maar teams in te
schrijven bij de KNVB of aan te sluiten bij de Linnaeus-hof competitie. We zullen na jaren van een ledenstop dus weer leden moeten gaan werven in de leeftijdscategorie 4-8 jaar.
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 dat is gegroeid naar 873 in 2018. Nu in 2019 zijn
dat er 998, dus bijna 1000.
Het Twitter account van DIOS kende in 2018 446 volgers, inmiddels zijn dit er 478.
Jaarverslag Evenementencommissie & Toernooien
Afgelopen seizoen werd Het Kampioenschap van Nieuw-Vennep bij FC VVC gehouden. Helaas deden
een aantal teams van beide verenigingen niet mee. Komend jaar is het weer bij DIOS en hopen we op elk
team dat mee doet. Het seizoen werd afgesloten met een slotdag in de vorm van ouder-kind voetbal,
liefst 27 teams deden mee en 246 mensen genoten van een lekkere BBQ na afloop, we hopen dat dit een
terugkerend evenement wordt met nog veel meer deelnemers.
Overige Evenementen
De volgende evenementen werden o.a. georganiseerd:
Nieuwjaarsontbijt
Oliebollentoernooi
Nieuwjaarsreceptie
Boerenkoolfuif
Superstar
Kampweekend Ter Aar
Klaverjas 6-daagse
Klaverjasmarathon
Sinterklaasfeest
Het zwemfestijn
Chimpie Champ
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GOPA (gezamenlijke Oud Papier Ophaalregeling)
Allereerst een kritische noot;
Ook dit jaar is het weer gebeurd dat bepaalde elftallen niet zijn komen opdagen of dat men gewoon te
weinig mensen heeft gestuurd.
Ik wil er verder geen woorden meer aan vuil maken, dit is voor de zoveelste keer dat dit wordt aangekaart, helaas blijft het daarbij.
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 915.709kg opgehaald.
Ter vergelijking:
2017 :
920.922 Kg.
2016 :
968.925 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 2019 wordt er wederom een daling verwacht. Het papier loopt terug maar het karton neemt toe, helaas weegt dit niet zoveel, het lijkt dan net of er veel meer is opgehaald, 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 inkomstenbron op niveau kunnen houden.
Kees Bus

5. Jaarverslag van de Technische Commissies
Jeugd
Seizoen 2018-2019
Het afgelopen seizoen heeft de DIOS jeugd met de Leagues, 46 jongens teams, 8 meiden teams en 2 Gteams weer een prima seizoen gedraaid. Over het algemeen hebben de teams gepresteerd op het in de
afgelopen jaren behaalde. Voor de selectieteams betekent dit in de meeste gevallen hoofdklasse en een
enkel geval 1e klasse. Dit is een mooie prestatie.
Net als afgelopen seizoen hebben we ook voor komend jaar weer een aansprekende trainersstaf voor de
selectieteams, en ter ondersteuning van de trainers van de overige teams, aangesteld.
Seizoen ‘18/’19 was het 2e jaar dat de trainers van de breedte-teams ondersteund werden door de HJO.
Naast de ondersteuning op de trainingsavonden en wedstrijddagen zijn er afgelopen seizoen weer een
aantal train-de-trainer sessies en workshops georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht
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door een enthousiaste groep trainers. Komend seizoen zullen er weer een aantal van dit soort bijeenkomsten georganiseerd worden.
Aan het eind van het seizoen heeft Johan Gomes besloten te stoppen als Hoofd Jeugdopleiding aangezien dit niet langer te combineren is met zijn andere werkzaamheden. Hij blijft wel betrokken bij DIOS,
o.a. als lid van het technisch hart, en daar zijn we blij mee.
Voor het nieuwe seizoen hebben we besloten om de functie van de HJO op te splitsen in een HJO onderbouw (jeugd t/m O12) en een HJO bovenbouw (vanaf O13). Door deze splitsing kan de HJO gerichter
aandacht geven aan de specifieke leeftijdsgroepen, hetgeen de kwaliteit van de ondersteuning en daarmee de ontwikkeling van de trainers ten goede komt. De functie van HJO onderbouw wordt sinds begin
van dit seizoen vervuld door Jeroen Roest (afgelopen seizoen hoofdtrainer van de O9). Jeroen heeft
ruime ervaring als trainer/coach en HJO en is daarmee zowel op voetbaltechnisch gebied als op het gebied van teambegeleiding een aanwinst. De functie van HJO bovenbouw is op dit moment nog vacant.
Het technisch hart jeugd en technisch hart senioren is in de loop van het afgelopen seizoen samengevoegd tot één technisch hart onder voorzitterschap van Ruud Ort. Hiermee hebben we bij DIOS een zeer
deskundige groep mensen die zich bezighoudt met het ontwikkelen van het voetbaltechnische beleid. Met
de integratie van TH jeugd en TH senioren bereiken we dat er op technisch niveau een aangesloten doorstroom is vanuit de jeugd naar de senioren.
Meiden voetbal
Het afgelopen seizoen speelden er weer 8 meidenteams bij Dios. De MO13-1 was dit seizoen een selectieteam en ze hebben het goed gedaan. In de competitie zijn ze in de hoofdklasse kampioen geworden.
Daarnaast zijn de meiden Nederlands kampioen geworden op het NK voor MO13 teams.
Ook in het seizoen 2019-2020 spelen er 8 Dios meiden teams. Daarnaast is er dit jaar, na een seizoen
afwezigheid ook weer een damesteam in de senioren competitie.
Vrijwilligers
Een vereniging, dus ook DIOS, kan alleen bestaan bij de gratie van vrijwilligers. We kunnen niet zonder!!
Aan de ene kant zijn we heel blij met de vele vrijwilligers die we hebben. Als je door de week en in het
weekend kijkt hoeveel vrijwilligers er bezig zijn om onze leden te laten voetballen dan is dat zondermeer
iets om trots op te zijn.
Aan de andere kant komen we tekort. Vaak gaat het om taken die misschien niet zo opvallen maar wel
belangrijk zijn. Denk aan het werk dat onze VUT ploeg verzet, de kantineploeg, de planning van velden
en kleedkamers, de vele administratieve taken, onze scheidsrechters, de coördinatoren, enz. enz.. Veel
van deze taken worden uitgevoerd door een relatief kleine groep mensen. Net als voorgaande jaren een
dringende oproep aan de leden en met name ook de ouders van jeugdleden om eens niet te kijken
waarom je niet iets kan doen maar vooral eens te kijken naar wat je wel kan doen. Dios is een vereniging.
Dios zijn wij, en wij moeten het samen doen.
Vooruit
De afgelopen jaren heeft Dios stappen op zowel voetbaltechnisch gebied als op het vlak van de faciliteiten gezet. Met de vervanging van veld 3 hebben we nu 3 kunstgrasvelden waardoor alle teams in principe 2 trainingsmomenten per week hebben.
De verdere ontwikkeling van het voetbalbeleid is met het huidige technisch hart en de HJO in goede handen. Dit onderdeel zal in het komende seizoen verder uitgewerkt worden.
Een verandering dit seizoen is dat we na 16 jaar hebben besloten te stoppen met de leagues. Dit heeft
niets te maken met een andere visie. Sterker nog, de spelvormen die Dios destijds intern geïntroduceerd
heeft zijn 2 jaar geleden door de KNVB in de competitie ingevoerd. De reden om met de interne competitie te stoppen is met name vanwege het feit dat het aantal leden, en dus het aantal teams, te klein werd
om een leuke competitie aan te kunnen bieden. Deze afname van leden is met name een demografisch
gegeven.
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Onze O7 spelers spelen dit seizoen in de regionale “Linnaeus hof mini competitie”. Dit is een competitie
welke een jaren geleden door BSM is opgezet en waar teams van clubs in de omgeving in spelen. De O8
spelers die voorheen in de leagues speelden spelen nu in de reguliere KNVB competitie.
Verder gaan we door op de ingeslagen weg.
Met sportieve groet,
Bestuurslid Jeugd en Technisch Beleid

Senioren
Opnieuw stond de selectie onder leiding van hoofdtrainer Dave Lange. En wat voor een jaar is het geworden: promotie met het 1e elftal naar de 2e klasse KNVB. Via bloedstollende nacompetitie wedstrijden wisten de mannen het hoofd koel te houden en werd promotie een feit. De huldiging en viering tijdens de
feestweek in de tent op het ijsbaanterrein was een mooie afsluiter van deze unieke prestatie. Het tweede
elftal met trainer Ruben Kienhorst had een lastig jaar in de 2e klasse. In het begin leek handhaving mogelijk maar mede door blessures werd degradatie een feit.
We zijn blij dat voor komend seizoen Dave Lange blijft als hoofdtrainer. Ruben Kienhorst zal Dave als assistent-trainer gaan ondersteunen, iets wat hij al eerder heeft gedaan. Voor het tweede elftal is Mark de
Kooker de nieuwe trainer. Bekend met de club, jeugdselectie trainer bij Dios en Lisse geweest en nu de
stap naar de senioren. Oscar Romeijn blijft als keeperstrainer onze keepers begeleiden. Ook zal Joop
van Os, leider 1e elftal en Andre van Wees als teammanager selectie doorgaan. Leider van het 2e elftal
wordt Brian Oppelaar die zelf ook in DIOS 3 speelt, we zijn blij dat hij Mark wil helpen komend seizoen bij
alle hand en spandiensten. Met DOE Fysio zijn hernieuwde afspraken gemaakt voor het invullen van de
verzorgerstaken komend seizoen.
Bij de overige senioren hebben we een kampioen mogen begroeten. DIOS 5 bleek de sterkste in hun
poule. Een mooie prestatie van dit elftal. Verder was het af en toe passen en meten om de elftallen op de
goede sterkte te krijgen maar ook dat is allemaal gelukt. Belangrijk is dat we elkaar helpen als het nodig
is om onze elftallen aan te vullen met voldoende spelers. Het eerste seizoen 7 tegen 7 was een groot
succes en zal een blijvertje zijn bij DIOS.
Komend seizoen hebben we wat wijzigingen en verschuivingen binnen de overige senioren. Omdat een
aantal spelers uit DIOS 3, 4 en 5 de sprong naar de selectie hebben gewaagd zijn daar wat veranderingen in gekomen. Dios 5 is nu DIOS 3, DIOS 4 is nu DIOS 5 en DIOS 3 is nu DIOS 4. Zo houden we een
jonge groep spelers in DIOS 3 die in het verlengde van onze selectie kan fungeren. Ook zijn er gelukkig
opnieuw enkele jeugdspelers ook doorgestroomd naar de overige elftallen en hebben we ook nieuwe instroom vanuit andere verenigingen.
Er heeft inmiddels een integratie van het Technisch Hart plaatsgevonden. Dus zowel jeugd als senioren
is daar nu vertegenwoordigd. Daar zijn we als vereniging heel blij mee omdat daar de basis gelegd wordt
voor een stabiel technisch beleid. Daar plukken we nu de vruchten van gelet op het aantal jeugd Dios
spelers dat is doorgestroomd naar onze selectie. Daar mogen we terecht trots op zijn.
Bestuurslid Senioren
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Jaarverslag G-voetbal, seizoen 2017 – 2018
G-voetbal, tegenwoordig ook wel Passend voetbal genoemd, is voetbal voor spelers met een beperking.
DIOS had dit jaar een groep van 23 spelers sterk variërend in leeftijd (9-23 jaar) en soort beperking (fysiek
en/of verstandelijk, autisme, en kinderen die in het reguliere voetbal niet mee kunnen). Het afgelopen seizoen mochten we 3 nieuwe leden verwelkomen maar hebben we ook van 1 lid afscheid moeten nemen.
Onze spelers(sters) zijn onderverdeeld in 2 teams naar leeftijd en/of beperking: de JG1 junioren en de
JG2 pupillen.
Alle spelers doen actief mee aan wedstrijden. Door de grote groepen waren er dit jaar geen problemen om
met een volledig team (inclusief reserves) aan de wedstrijden of toernooien mee te doen.
In het vorige jaarverslag stond al vermeld dat de coördinator, de hoofdtrainer en de trainer/coach van de
JG1 gaan stoppen. Dit jaar stond, behalve voetballen dus voornamelijk in het teken van een zoektocht
naar vervangers.
Tijdens een vergadering met alle ouders heeft Arie Holleman aangegeven aan het einde van het seizoen
de functie van coördinator over te willen nemen. De zoektocht naar nieuwe trainers heeft iets langer geduurd. Uiteindelijk leverde een oproep via Facebook van DIOS heel snel resultaat. Wij zijn dan ook heel
blij met aanmelding van Rob Hoogeveen, niet alleen vanwege zijn enthousiasme maar met name dat iemand van DIOS, het stokje van Jan Vos en Roel Surink overneemt stemt ons gelukkig. Langs deze weg
wil ik Jan en Roel bedanken voor hun geweldige inzet gedurende de afgelopen 9 jaar en het (mede) op de
kaart zetten van het G-voetbal in Nieuw-Vennep. Zelf neem ik na 4 jaar afscheid en wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Ik wens mijn opvolger Arie en trainer Rob heel veel succes!
JG1 - junioren
Het JG1 juniorenteam kwam dit seizoen voor het vijfde achtereenvolgende jaar uit in de officiële KNVBcompetitie voor
G-jeugd. Zij spelen om de 2 weken een wedstrijd op zaterdag. Dit seizoen is nog meer nadruk gelegd op
het samen- spelen en het spelen in vaste patronen (en opstellingen). De oefeningen op de trainingen zien
hierop aangepast. De twee keepers van het team nemen ook deel aan de keeperstraining. Door het vertrek van 1 van de verdedigers moest even gezocht worden naar een nieuwe verdedigingslinie maar door
de komst van 2 nieuwe jongens kon deze al snel worden ingevuld. 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 vooruitgezet 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 1 team in Friends League 4x4 (zonder keeper). 4 verenigingen spelen 1x in de maand een toernooi op een kwart veld en zonder keeper. Het team doet ook regelmatig, met veel plezier, mee aan de 4x4 toernooien van regio West-II. Zo kunnen zij ook wat vaker een balletje trappen. De kinderen genieten zichtbaar en komen in deze wedstrijdvorm goed tot hun recht. Ook komend seizoen zullen zij 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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Activiteiten
Het afgelopen jaar heeft het G-team deelgenomen aan het Oudejaarstoernooi in De Estafette. Gedurende
een uur heeft de G-jeugd een onderlinge wedstrijd gespeeld. Dit jaar is het G-team voor de derde maal
een weekend op kamp geweest. Van 14 t/m 16 juni is de groep naar Summercamp Heino geweest. Na het
succes van vorig jaar had iedereen er veel zin in. Samen met een groep begeleiders hebben zij een fantastisch weekend mogen beleven met veel leuke en afwisselende activiteiten. Het verblijf in Heino is mede
mogelijk gemaakt door een gulle gift van stichting Nianne. In verband met de grote afstand werden de kinderen dit keer niet weggebracht en opgehaald door de ouders waardoor het best wel spannend maar ook
heel leuk was. Het kamp en het seizoen werd feestelijk afgesloten met een uitgebreide borrel bij Arie en
Carin, de nieuwe coördinator. Hierbij werd op bijzonder grootse wijze stil gestaan bij het afscheid van de
trainers en coördinator. Als laatste heeft het G-team ook met een afvaardiging van spelers en ouders deelgenomen aan het ouder-kind slottoernooi bij DIOS en heeft met trots de wisselbeker in ontvangst genomen met de belofte dat we volgend jaar weer meedoen.
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 jongere en meer beperkte spelers.
Afgelopen seizoen bestond de staf uit 5 vaders en af en toe heeft een andere ouder bij afwezigheid van
de van de vaste trainers waargenomen. Dit zorgt gelukkig voor een stukje continuïteit.
Namens het G-team,
Bibiane Meijer-Veeger
Coördinator

Zaalvoetbal sv DIOS
We gaan alweer het achtste seizoen in met DIOS zaalvoetbal. Dit seizoen met 9 seniorenteams. In totaal
ca. 90 zaalleden waarvan er 10 ook veld-lid zijn bij DIOS. De Scholencompetitie heeft afgelopen jaar helaas niet plaatsgevonden in verband met e weinig animo onder de scholen.
Inmiddels kennen we al meerdere kampioensteams in de zaal en speelt het zaal vlaggenschip in de 2e
klasse en inmiddels meerdere teams in de 3e klasse.
Zaalvoetbal is dus een bloeiende activiteit binnen. Een gegeven waar we trots op mogen zijn. Inmiddels
is er een volledig team ingeschreven als seniorenteam 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 Estafette. Andere wedstrijden worden nog steeds gespeeld in de FBK en het Spectrum, allen in Hoofddorp. In
het SKWA worden geen zaalwedstrijden meer gespeeld i.v.m. ruimtegebrek.
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 zaalleden 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
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6. Jaarverslag van de Accommodatie Commissie
Inmiddels zijn we weer gestart met de trainingen en de wedstrijden en hopelijk volgt er een mooi seizoen
voor eenieder. Inmiddels ligt er een mooie 3e kunstgrasveld en is er een lichtinstallatie geplaatst. Het bestuur is nog bezig om een extra veldje te krijgen achter het 3e veld en is hier nog in onderhandeling met
de gemeente. Het Technisch Hart heeft weer een slag gemaakt om de ballen en materialen nog beter te
kunnen bewaken zodat we niet onnodig veel ballen en materialen kwijtraken. Graag vragen wij aandacht
aan de trainers: wees zuinig op onze spullen en als je bijvoorbeeld met 10 ballen het veld opgaat zorg
dan dat jullie ook weer 10 ballen opruimen in de daarvoor bestemde ruimte. De verplaatsbare doelen is
vooral op zaterdag een grote ergernis van veel leiders en trainers omdat deze na de wedstrijden blijven
staan en de volgende teams ze dan kunnen opruimen. Wij proberen met de indelingen van wedstrijden
hier zoveel mogelijk rekening te houden dat de doelen niet van veld naar veld gesleept hoeven te worden. Dit lukt niet altijd, maar kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat als je klaar bent met je wedstrijd
even overlegt met de volgende trainer/coach of hij de doelen nodig heeft zo niet je ze dan even opruimt.
Er is ook dit jaar weer een indeling gemaakt voor kleedkamers voor de trainingen. Kunnen de trainers
hierop toezien dat de kleedkamer voordat de training begint schoon is en ook weer netjes wordt achtergelaten. Het wedstrijdsecretariaat gaat ieder jaar beter op zaterdag en op zondag.
De kantine draait ook weer met als vaste medewerkers Nico en Gonda ondersteunt door de vele vrijwilligers. Ook ouders van jeugdteams en teams helpen om voldoende mensen achter de bar te krijgen in het
weekend. Je kunt je natuurlijk altijd bij Nico of Gonda aanmelden om vaker achter de bar te staan als je
het leuk vindt en onze club wilt helpen. Zoals jullie begrijpen wordt ook iedere week de kantine en de
kleedkamers schoon gemaakt. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Deze schoonmaakploeg op maandagochtend zoekt dringend hulp. Ben je op maandagochtend vrij en wil je onze club steunen meld je dan aan bij
het bestuur of bij Gerard de Vos. Dit mogen naast ouders ook opa’s en oma’s zijn of kennissen die het
leuk vinden om te starten op maandag 9 uur met een kopje koffie en dan 2 uurtjes gezamenlijk te zorgen
dat de kantine en kleedkamers weer schoon zijn.
Binnenkort zal er ook gestart worden met het verbouwen van de keuken. Ook hier zoekt het bestuur vrijwilligers voor die kunnen helpen slopen, opruimen, tegelen, loodgieterswerk, timmeren en elektrawerk
kunnen uitvoeren. Meld je aan bij het bestuur.
Als laatste de Vutploeg, een grote waarde voor de club. Hartelijk dank voor jullie inzet het afgelopen jaar.
Ook hier kunnen zich mensen voor aanmelden die het leuk vinden allerlei klusjes uit te voeren op vrijdagochtend onder leiding van Gerard de Vos. Dit kunnen ouders zijn die vrijdagochtend vrij hebben of uw
buurman/vrouw, opa en oma die het mogelijk leuk vinden. Het is een gezellige groep die regelmatig onder de koffie getrakteerd worden op een gebakje.
Bestuurslid Accommodatie

7. Jaarverslag van de Financiële commissies
Financiële jaarverslag 2018-2019
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.
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Jaarverslag Sponsorcommissie
TMA nieuwe hoofdsponsor voor DIOS
Het bestuur van DIOS heeft het afgelopen jaar veel energie gestoken in het verkrijgen van een nieuwe
hoofdsponsor. Na ruim 6 jaar ondersteunen van de vereniging heeft Verstraten en Partners in 2018 aangegeven haar sponsoractiviteiten te willen verleggen naar andere verenigingen en maatschappelijke
doelstellingen en hierdoor haar hoofdsponsorschap te willen beëindigen. Als opvolgende hoofdsponsor
heeft DIOS de firma TMA Logistics aan zich weten te binden.
TMA Logistics ondersteunt al vele jaren de sport in de breedste zin van het woord. Zo is TMA Logistics
onder andere sponsor bij Voetbalclub AZ Alkmaar, FC Volendam en Telstar. Ook vind je TMA Logistics
terug in de schaatssport (sponsor van de SKITS).
Daarnaast draagt TMA Logistic graag haar steentje bij aan de ontwikkeling van sporttalent en steunen
daarom diverse amateurverenigingen. We zijn dan ook erg trots dat DIOS zich in het sponsorlijstje van
TMA Logistic mag voegen.
Op 29 september jl. is de overeenkomst tussen TMA Logistics en DIOS getekend.
Club van 100 van start
Om de vereniging op een nieuwe manier een “financieel” hart onder de riem te steken is binnen DIOS de
“club van 100” opgericht. Een club van vrienden van DIOS die de vereniging een warm hart toedraagt bij
de uitvoering van haar beleid. De club van 100 zal vanaf maart 2019 van start gaan.
Lidmaatschap club van 100
- De club van 100 bestaat uit maximaal 100 privépersonen, teams of bedrijven;
- Voor de leden zal één keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij een deel van
de lidmaatschapsgelden (3.000 euro) wordt toegekend aan een door de leden gekozen doel binnen DIOS;
- Eén keer per jaar wordt er gezamenlijk naar een thuiswedstrijd van DIOS 1 gekeken wat wordt
afgesloten met een aangeklede borrel;
- De leden van de club van 100 worden uitgenodigd voor officiële bijeenkomsten van DIOS;
- De namen van de leden wordt in de kantine kenbaar gemaakt op het aanwezige bord “Club van
100”;
- Het lidmaatschap voor privépersonen, familie of DIOS team bedraagt € 100 per jaar, voor bedrijven, instellingen e.d. eveneens € 100 per jaar en wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien bedrijven, instellingen e.d. een officieel factuur wensen te ontvangen dan bedraagt de contributie € 150,= jaar. De ingangsdatum is 1 mei van het desbetreffende lidmaatschapsjaar. Betaling
van de contributie is voor 1 april van het nieuwe lidmaatschapsjaar verschuldigd;
- Facturering vanuit DIOS vindt plaats door middel van een factuur op naam. De factuur dient tevens als overeenkomst voor het lidmaatschap;
- Toetreding tot de “club van 100” geschiedt op volgorde van aanmelding;
- Mochten er meer dan 100 leden zich aanmelden voor (continuering) lidmaatschap dan verkrijgen
de reeds aanwezige leden en bestaande sponsoren binnen de club van 100 voorrang op nieuwe
leden. Overige nieuwe leden worden op een lijst “nieuw toe te treden leden” geplaatst, toetreding
op volgorde van aanmelding.
- Opzegging dient door middel van een emailbericht (clubvan100@dios.nl) plaats te vinden voor 15
maart van het opvolgend jaar. Indien er geen opzegging plaatsvindt wordt de overeenkomst automatisch met 1 jaar verlengd.
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De commissie “club van 100” bestaat uit de leden Martijn Bakker, Richard Huiberts, Michel Möhlen en
Erwin Wessels en is bereikbaar via emailadres clubvan100@dios.nl
Buiten de genoemde nieuwe hoofdsponsor en de Club van100 werkt de commissie hard door aan het behouden en verbreden van haar sponsorbestand. Onze dank gaat dan ook uit aan de bestaande en
nieuwe sponsors die ook de komende jaren onze vereniging gaan en blijven steunen.
Aan eenieder het beroep om mee te blijven denken aan het ondersteunen van onze vereniging en bedrijven enthousiast te maken onze club te ondersteunen.
Tot slot dankt de sponsorcommissie onze subsponsors Nijssen Recycling, De Rustende Jager en v.d.
Doe fysio en alle andere sponsors en vrijwilligers die DIOS een warm toedragen en hun bijdragen aan
onze vereniging.

8. Verslag controle kascommissie
9. Décharge verlening bestuur sv DIOS
10. Bestuursverkiezing
Het bestuur van sv DIOS bestond (vanaf 29 oktober 2018) uit de navolgende leden.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Accommodatie
Bestuurslid Jeugd
Bestuurslid Senioren
Bestuurslid Zaalvoetbal

:
:
:
:
:
:
:

Peter Damen
Erwin Wessels
Tom Schrauwers
Cor van der Lans
Joop Westers
Leon van Elk
Peter Vermeulen

Aftredend volgens rooster

:

Erwin Wessels
Joop Westers

Aftredend

:

Tom Schrauwers

Benoembaar is

:

Jaap-Frank Ponstein (secretaris)

(Her)kiesbaar zijn:

:

Geen

11. Vaststelling begroting 2019-2020
12. Vaststelling contributie 2019-2020
13. Rondvraag
14. Sluiting
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