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AGENDA 

 
1. Opening 
2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste 
3. Notulen (Online) Algemene ledenvergadering 11 oktober 2021 
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 2022-2023 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
 
Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is digitaal op te vragen bij onze penningmeester Bas 
Bergkamp, via penningmeester@dios.nl. 
 
Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht om op deze jaarlijkse ledenvergadering aanwezig 
te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden via secretaris@dios.nl 
 
Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van sv DIOS dient een opgave van kandidaatstelling voor de 
bestuursverkiezing door minstens 5 leden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de 
vereniging. De opgave dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de voordragende leden 
en een akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat. De kandidaatstelling dient 48 uur voor 
aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris van sv DIOS. 
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1. Opening door het bestuur 
 
Voor u ligt het jaarverslag van s.v. DIOS seizoen 2021-2022.  

Wederom een seizoen dat onder invloed stond van het corona virus; Lockdown, complex gesloten, geen 
trainingen, geen wedstrijden. Het verenigingsleven lag toch weer grotendeels op zijn gat. In ons 
Jubileumjaar 75 jaar bestaan zijn helaas wat activiteiten niet doorgegaan, maar gelukkig toen ons feest 
gepland was mocht alles weer. 

Toch heeft de vereniging niet stilgestaan en zijn er ontwikkelingen vanuit de diverse commissies en 
afdelingen. Meer hierover leest u in onderstaande verslagen van de diverse afdelingen. Een speciaal 
woord van dank dan ook aan al diegene die ook het afgelopen seizoen hun steentje hebben bijgedragen 
aan onze mooie vereniging. 

Daarnaast is er hard gewerkt om een nieuw bestuur te kunnen installeren voor seizoen 2022-2023. 
Tevens zijn er veel nieuwe ideeën uitgewerkt en staan er nieuwe zaken op de agenda, daarover later 
meer. 

 
Het bestuur 
 
Het bestuur van sv DIOS bestond bij aanvang van het seizoen 2021-2022 uit 4 personen. Hiermee werd 
niet voldaan aan 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 11 oktober 2021) uit de navolgende leden. 
 
 
Voorzitter A.I. : Peter Damen  
Secretaris  : Vacature  
Penningmeester  : Bas Bergkamp  
Bestuurslid Accommodatie  : Theo Vermeulen  
Bestuurslid Jeugd  : René Veltman  
Bestuurslid Senioren  : Oscar Romijn  
Bestuurslid Vrijwilligers en evenem. : Bob van der Zwet  
 

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 11 oktober 2021 

  
Locatie: Kantine S.v. Dios 
 
Aanwezig namens het bestuur:                 Peter Damen  
                                                                      Bas Bergkamp  
                                                                      René Veltman 
                                                                      Theo Vermeulen 
                                                                      Bob van der Zwet 
                                                                     Jolanda Kienhorst (notuliste) 
 
Aanwezigen namens de leden:       zie lijst met aanwezigen (bijlage) 
 

 Onderwerpen 
 

1 Opening  

  
De voorzitter opent om 20:30 de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Er zijn 7 afmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), het aantal aanwezige leden be-
draagt 36. Dit inclusief 6 bestuursleden.  
De oproep tot deze vergadering heeft op 26 september 2021 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. 
Speciale dank gaat uit naar onze vrijwilligers, de sponsoren en TMA als hoofdsponsor. 
Helaas gooide ook in 2020-2021 het Corona-virus roet in het eten. De opgelegde maatregelen dwon-
gen ons wederom tot aanpassingen, jeugd t/m 18 mochten trainen en senioren, G-voetbal en Zaal 
konden zeer beperkt trainen.  
Rest nog een speciaal compliment voor Cor van der Lans welke zich samen met Dirk van de Wolf en 
anderen heeft ingespannen voor de verbouwing van de keuken. 
 

 
2.2 

 
Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 

 
2.3 

 
Lid van Verdienste 
 
Dit jaar heeft het bestuur gemeend John Spreeuw uit te roepen tot lid van verdienste. 



 

5 van 19 

Hij heeft zich gedurende lange tijd intensief zeer breed binnen de vereniging ingezet als vrijwilliger. 
Als scheidsrechter, als assistent-scheidsrechter bij Dios 1, als commissielid van meerdere jubileum-
commissies, maar ook als de beste Sint. 
Daarnaast neemt John de veld- en kleedkamerindeling ook al jaren op zich. 
De aanwezigen stemmen unaniem in met deze voordracht. 
 
John heeft uit handen van de voorzitter een certificaat, bloemen en een flesje kruidenbitter ontvangen, 
zijn naam wordt op het bord van de leden van verdienste toegevoegd. 
 
John, van harte gefeliciteerd!! 
 

3. Notulen Algemene ledenvergadering 14 december 2020 
 
De notulen van de jaarvergadering d.d. 14 december 2020 zijn voor de vergadering aan eenieder (di-
gitaal) beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op de notulen waarmee deze, 
door de ALV, worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 
 

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 (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 eenieder (digi-
taal) beschikbaar gesteld.  
 
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 2020-2021 is voorafgaand aan de vergadering aan eenieder 
op verzoek (digitaal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 10 leden c.q. ouders van leden van deze 
mogelijk gebruik gemaakt door een exemplaar bij de penningmeester op te vragen. De penningmees-
ter geeft, aan de hand van de jaarstukken, een korte toelichting op de cijfers en het positieve exploita-
tieresultaat. 
 
Fred Degenaars: Is de LCS pas een verkapte vrijwilligersbijdrage? 
BB: ja, het beleid is om minimale vrijwilligersbijdrage toe te kennen.  Het Technisch hart kent deze 
toe aan bepaalde trainers/teams en dient zich daarbij aan vaststelde staffel te houden. 
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Tom Schrauwers: Er is afgelopen seizoen bijna geen voetbal geweest, waarom zijn de bijdrages wel 
doorbetaald? 
BB: De jeugd is wel doorgegaan met trainingen en activiteiten. 
 
Tom Schrauwers: Subsidie op de Ledverlichting is direct afgeboekt op de kosten 
BB: Er is gekozen om de subsidie direct in mindering te brengen op de investeringen. Hierdoor ont-
staat er een lagere afschrijving in de komende jaren. Het blijft echter wel inzichtelijk in mva staat om 
het totaal bedrag van de investering te kunnen herleiden. 
 
Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiële verslag 2020-2021. 
De voorzitter dankt de penningmeester voor de volledigheid en nauwkeurigheid waarmee de jaarstuk-
ken 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 John Spreeuw 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 2020-2021. 
 
Op 23 en 30 september jl. hebben C. Bus en J. Spreeuw uit hoofde van de Kascommissie conform de 
Statuten van SV DIOS het financieel verslag seizoen 2020-2021, de financiële boekhouding over het 
seizoen 2020-20210 en de begroting seizoen 2021-2022 doorgenomen, besproken en gecontroleerd. 

Inleidend willen we hier opmerken dat dit een heel bijzonder seizoen is geweest. Dat weet iedereen. 
Voor de penningmeester een extra lastig jaar. Veel inzet is van hem gevraagd voor het krijgen van de 
financiële steun waar de vereniging recht op heeft en het begrijpen van de wisselende regelingen. Dat 
dit nut heeft gehad kan uit de cijfers gelezen worden. De vereniging is financieel gezien beter uit het 
seizoen gekomen dan ze er in ging. Complimenten dus aan de penningmeester Bas Bergkamp en de 
ondersteuning van Jolanda Kienhorst mag hier ook wel genoemd worden. Dank daarvoor. 

Uit de controle zijn de volgende zaken naar voren gekomen: 

Sv DIOS heeft nog steeds een stabiele financiële positie en een gedegen financiële administratie. De 
penningmeester heeft al onze vragen duidelijk kunnen beantwoorden en onderbouwen. Enkele bijzon-
derheden: 

In de cijfers zien we de kledingleverancier Muta in verschillende posten terugkomen. In het tweede 
overleg met de penningmeester heeft hij ons duidelijk gemaakt hoe de overeenkomst en werkwijze 
met deze leverancier in elkaar zit. Dit is ons nu duidelijk. Naar onze mening is deze overeenkomst ri-
sicovol. Hoewel dit onderkent wordt door het bestuur en goed gemanaged wordt, is ons advies om 
een nieuwe overeenkomst met een kledingleverancier minder risicovol af te sluiten. 

De hoogte van de totale vrijwilligersbijdrage wekt telkens weer verbazing. We vragen het bestuur te 
onderzoeken hoe dit totaal onder controle te krijgen is, niet meer te laten groeien of zelf te verlagen is.  

Er zijn geen onregelmatigheden uit ons onderzoek naar voren gekomen. 

In de verantwoording en controle is, net als vorig jaar, ook gekeken wat er met de bevindingen en ad-
viezen van de Kascommissie vorig jaar is gedaan. 

Op basis haar onderzoek had de vorige Kascommissie de volgende aanbevelingen voor de toekomst 
aan het bestuur: 
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 Het opstellen van een financieel toekomstig meerjarenonderhoudplan voor de accommodatie, 
zodat er binnen de financiële beleidsvoering een onderbouwde reservering gemaakt kan wor-
den. 

 Met de promotie naar de 2e klasse is het duidelijk dat er nog een grote slag m.b.t. sponsoring 
gemaakt dient te worden. 

 Nieuwe leden uit te nodigen voor een welkomstgesprek waarin het reilen en zeilen van de 
club wordt uitgelegd en geïnventariseerd naar de eventuele bijdrage vrijwilligersactiviteiten 
die geleverd kunnen worden. 

 Proberen te organiseren het instellen van een "jeugdraad" waarin de groeiende groep 16+ en 
jongvolwassenen inspraak en meer binding met het beleid van de club krijgen. Dit om leeg-
loop in de overgang naar senioren te beperken of beter nog te voorkomen. 

 Leden van de Kascommissie aan te wijzen voor een periode van 3 jaar, waardoor er, naast 
de kwaliteit ook een goed beeld ontstaat over de continuïteit van het gevoerde beleid wat zou 
kunnen leiden tot meer en betere aanbevelingen.  

 Als laatste aandachtspunt willen we graag dat er in de toekomstige jaarverslagen van het be-
stuur toelichting wordt gegeven over wat er met de aanbevelingen van de Kascommissie is 
gedaan.  

 
C.J. Bus       J.S. Spreeuw 
 

…………Einde verklaring 
 
 
Tom Schrauwers: Wat is het risico van het huidige kledingbeleid? 
JS: de voorraad ligt bij Muta, maar is reeds door Dios betaald. Derhalve houden we de voorraad zo 
klein mogelijk. Gevolg is wel dat bijbestellen wat langer kan duren dan gewenst. 
Theo van Teylingen: Hoeveel is dat bij einde contract?  
PD:40k nu bij einde contract max 5k. 
 
 
Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de verslag/toelichting van de kascommissie. 
 
De heren Bus en Spreeuw 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 2020-2021, gevoerde be-
leid.  

 Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen op het financiële verslag 2020-2021. 
 

De ALV stemt unaniem met het verzoek in waarmee aan het bestuur van DIOS décharge wordt ver-
leend voor het, in seizoen 2020-2021, 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. 
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 Bij aanvang van het seizoen 2020-2021 bestond het bestuur uit 4 personen: 
Voorzitter                                    : Peter Damen  
Secretaris                                   : Vacature  
Penningmeester                         : Bas Bergkamp 
Bestuurslid Accommodatie         : Vacature 
Bestuurslid Jeugd                       : René Veltman 
Bestuurslid Senioren                  : Oscar Romijn 
Bestuurslid Zaalvoetbal              : Vacature  
 

 Volgens schema treedt de heer Damen tijdens de ALV 2021 af. 
Tevens heeft de heer Damen kenbaar gemaakt zich beschikbaar te stellen voor benoeming A.I. 

 

 De ALV geeft zijn goedkeuring aan de volgende samenstelling van het bestuur per 11-10-21; 
Voorzitter A.I.                                   : Peter Damen  
Secretaris                                        : Vacature  
Penningmeester                              : Bas Bergkamp 
Bestuurslid Accommodatie              : Theo Vermeulen 
Bestuurslid Jeugd                            : René Veltman 
Bestuurslid Senioren                       : Oscar Romijn 
Bestuurslid Vrijwilligers en evenem.: Bob van der Zwet  
 

 Presentatie P. Scheltus 
 
Tom Schrauwers: In een eerdere fase was het een idee om iedere commissie zijn eigen budget te ge-
ven, is dat nu nog aan de orde? 
PS: wordt zeker meegenomen, is nog niet uitgewerkt. 
BB: andere verenigingen werken met dergelijke processen, mogelijk als voorbeeld. 
 

11. Vaststelling begroting 2021-2022 
 

De begroting over het boekjaar 2021-2022 is voorafgaand aan de vergadering aan eenieder op ver-
zoek (digitaal) beschikbaar gesteld. In totaal hebben 10 leden c.q. ouders van leden van deze mogelijk 
gebruik gemaakt door een exemplaar bij de penningmeester op te vragen. De penningmeester geeft, 
aan de hand van de begroting, een korte toelichting op de cijfers 
 
Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de begroting 2021-2022 waarmee deze, door de 
ALV, wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 
 

12. Vaststelling contributie 2021  
 
Tijdens de ALV 2011 is besloten om jaarlijkse indexering van de contributie gelijk te stellen aan de con-
sumentenprijsindex (CPI). aangenomen. 
Deze verhoging wordt voor 2021 & voor 2022 voorgesteld. Daarnaast zal vanaf 2022 de contributie 
eind augustus van ieder seizoen worden gefactureerd. 
Tevens wordt het voorstel om alle leden, welke vorig seizoen zeer beperkt tot geen gebruik hebben 
kunnen maken van trainingen en wedstrijden door toedoen van de toen geldende COVID-19 maatrege-
len, een tegemoetkoming toe te kennen op de te innen contributie van seizoen 2021/2022 van 30% 
korting op het geldende tarief, aangenomen. 
 
Er zijn verder geen vragen, op- of aanmerkingen op de voorgestelde verhoging van de contributie 2021 
& 2022 en de voorgestelde korting n.a.v. beperkingen door Covid-19 waarmee deze, na instemming 
van de ALV als zodanig worden vastgesteld. 
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Actielijst ALV 2019 & 2020 & 2021 

  

13. Rondvraag/w.t.t.k. 
Peter van Wees: Al een aantal jaren zijn div. douches stuk, heeft dit wel de aandacht? 
TV: afspraak met Huiberts 21\10 
Aad Faas: De website van Dios is verouderd en info klopt veelal niet 
PD: heeft aandacht en wordt opgepakt. In het nieuwe bestuursmodel is een functie van communicatie 
medewerker opgenomen. Hopelijk wordt deze functie snel gevuld. 
Aad Faas: Wanneer worden deze bosschages achter veld 1 gesnoeid?  
TV: overleg met gemeente, wordt opgepakt. 
Aad Faas: Is het complex altijd afgesloten? 
PD: in overleg met de gemeente is gebruik voor/door de buurt toegestaan. 
Mirjam Bel: Gaat de aanstelling voor zitting in de kascommissie per jaar en treed de gehele commissie 
tegelijk af?  De commissie zit voor 3 jaar, voorkeur zou hebben om niet gelijk uit de commissie te stap-
pen i.v.m. overdracht. Mirjam treed derhalve dit jaar toe tot de kascommissie. 
Fred Degenaars: Is de verhoging van de kantineprijzen volgens bepaalde regels doorgevoerd? 
BB: deze zijn afgestemd op stijgende inkoopprijzen. 
Bernie Duwel: Zodra de verlichting van veld 1 t/m 3 uitgaat is het erg donker langs looppaden. 
TV neemt dit mee naar gesprek gemeente en kijkt naar de mogelijkheden 
Theo Vermeulen:  
-Sleutelplan Dios wijzigt, 21/10 van sleutels naar kaartlezers/druppels 
- Dios hanteert de voorgeschreven regels (RIVM) inzake Coronabeleid, de corona check blijven wor-
den toegepast zolang dit vanuit RIVM wordt voorgeschreven. 
Zodra er in het weekend niet genoeg vrijwilligers zijn om dit uit te voeren, zal het zitgedeelte in de kan-
tine worden gesloten. 
Cor van der Lans: De Selectie krijgt wel kannen bier in de kleedruimte en de tegenstander niet? 
TV: Dit had zo niet gemogen en is inmiddels goed gecommuniceerd. 
Kees Bus: Is er controle op naleving van deze regels?  
TV: bestuur is gemachtigd te controleren, maar taak van ons allen. 
Is er over nagedacht om over te gaan naar zaterdagcompetitie? 
PD: komen veel zaken bij kijken, belangrijkste: geen ruimte op de velden. 
 

14. Sluiting  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid, waarna de penningmeester de 
aanwezigen uitnodigt voor een drankje en een hapje. 
 
Hiermee wordt de vergadering gesloten. 

 Datum Actielijst Agendapunt Actie Afgehandeld 

1 04-11-19 Publicatie PP Introductieavond nieuwe leden 8 RV 
in behande-
ling 

2 04-11-19- Opzet jeugdraad “16+” 8 
RV  

Vrijwilliger!? 
In behande-
ling 

3 14-12-20 Opstellen meerjaren-onderhoudsplan   8 CL en TV 
In behande-
ling 

4 11-10-21 
Toelichting acties op aanbevelingen van de Kas-
commissie in jaarverslagen betreffende comm. 

8 Bestuur  
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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: 
 
  

aug-18 aug-19 aug-20 aug-21 jun-22 
 

jeugdleden 792 705 670 705 722 (incl. G-teams, TT, CL, WL en DL) 

senioren 389 362 246 275 257 (incl. zaal, trainingsleden, leiders en trainers) 

niet-spelend 183 177 281 323 279 (vrijwilligers, donateurs, steunende leden) 
 

1364 1244 1197 1303 1258 
 

 
 
Het aantal leden is dalende, als gevolg van de corona-jaren zijn er wat opzeggingen. In deze aantallen 
zijn de overschrijvingen m.b.t. seizoen 2022-2023 nog niet verwerkt. 
 
Commissie Communicatie 
De website wordt nog regelmatig bezocht en blijft de nummer 1 qua publicatie vanuit het bestuur, maar 
social media is duidelijk populairder. Met name 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 en in 2019 waren dat er 998, in 2020 zitten we op 1132 volgers en nu in 2021 
waren dat er 1190 en inmiddels zijn het 1288 volgers. 
Het Twitter account van DIOS kende in 2018 446 volgers, in 2019 478, in 2020 zijn dat 523 volgers, in in 
2021 526 en nu in 2022 zijn dat er 533. 
 
Jaarverslag Evenementencommissie & Toernooien 
Afgelopen seizoen werd gekenmerkt door de Corona crisis waardoor een aantal evenementen helaas 
niet konden doorgaan. Gelukkig konden we wel ons Jubileumfeest 75 jaar organiseren en ook het Kamp 
van DIOS, het Kampioenschap van Nieuw-Vennep en de Slotdag konden doorgang vinden. 
 
Verduurzaming 
Konden we in oktober vorig jaar melden dat we 204 bomen hadden “geplant” met onze zonnepanelen, 
inmiddels staat de teller op 364 bomen en hebben we ruim 12.000 kg CO2 uitstoot vermeden. 
 
Planning Jubileum jaar 2022 
We gaan naast genoemde evenementen hierboven met de start van seizoen 2022-2023 nog zeker wat 
evenementen plannen. 
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Jaarverslag GOPA (gezamenlijke Oud Papier Ophaalregeling) 

 
Dit is het eerste jaar dat wij nog maar 2x per maand het oud papier mochten ophalen, 1x oude dorp en 1x 
Getsewoud. Door alle wegbreng parkjes in het dorp houden mensen hun papier geen maand vast totdat 
de GOPA weer langs komt. Haalden wij in het verleden gemiddeld 75 ton per maand op, is dit nu onge-
veer 58 ton. Niet alles is negatief, de prijs van het papier is na februari 2021 weer aan het stijgen en staat 
nu op € 0.075 per kg. In 2022 is dit nog steeds het geval. Dit trekt de opbrengst weer een  gelijk aan vorig 
jaar. Wat wel zorgelijk is dat de hoeveelheden langzaam verminderen. We zien veel meer karton dan pa-
pier en de wegbrengparkjes zijn een doorn in het oog voor ons. Op de laatste vergadering van de GOPA 
hebben wij besloten de verenigingen hier ook op te wijzen en de leden te vragen om zoveel mogelijk hun 
papier vast te houden totdat de GOPA langs komt om het papier op te halen. 

 

Wat feiten op een rijtje van het afgelopen Jaar. 

Er is in 2021, 702.445 kg oud papier opgehaald, de gemiddelde papierprijs bedroeg € 0.067 per kg. Dit 
betekent dat de dalende tendens van de laatste jaren verbroken is. Eén van de redenen is dat er door het 
thuiswerken veel verbouwingen zijn geweest en erg veel papier van de verbouwing buiten stond. Ter ver-
gelijking 2020: 919.915 kg 2019: 900.937 kg 2018: 915.709 kg: 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. 
 
Kees Bus 
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5. Jaarverslag van de Technische Commissies 
 
Jeugd 
 
Het seizoen 2021-2022 is bijna ten einde. De jeugdteams hebben gelukkig allemaal hun competitiesei-
zoen kunnen uitspelen, iets dat de laatste twee jaar door corona niet meer was gelukt. Tussentijds heb-
ben we weer een periode zonder competitievoetbal gehad maar dit is maar enkele weken geweest. Meer-
dere DIOS teams zijn dit seizoen kampioen geworden, een mooie prestatie. Tussentijds hebben we na de 
winterstop nog drie nieuwe teams kunnen inschrijven, de aanwas was voldoende om dit te kunnen rege-
len bij de KNVB.  
Eigenlijk verdienen alle teams een compliment als je kijkt naar hoe er is gepresteerd maar meer nog om 
de goede onderlinge samenwerking. Natuurlijk zijn er wedstrijden noodgedwongen uitgehaald of ver-
plaatst, nog steeds door het feit dat er coronagevallen en blessures waren in een team. Als je dit echter 
vergelijkt met andere verenigingen om ons heen hebben we dit onderling met invallers best goed op kun-
nen vangen. Helaas hebben we een team uit de competitie moeten halen. Binnen dit team waren zo veel 
langdurige blessures ontstaan dat dat niet meer op te vangen viel. Zonde voor die spelers maar er waren 
geen andere mogelijkheden meer om het seizoen uit te spelen. Goed is om te zien dat toch een aantal 
jongens van dit team ook komend seizoen blijven voetballen. 
 
Naast de wedstrijden zijn er ook weer activiteiten georganiseerd voor de jeud die enthousiast zijn ontvan-
gen. Het Sinterklaasfeest is gehouden en het Superstars toernooi is gespeeld. Er is een middag in Chim-
pyChamp georganiseerd en ook het voetbalkamp is weer gehouden op dezelfde locatie waar we al een 
paar jaar komen. Grote klasse dat al deze activiteiten weer mogelijk zijn gemaakt door onze vrijwilligers. 
Hierbij verdienen zeker Jan Schrama en Bob van der Zwet, zonder de andere vrijwilligers te kort te doen, 
een groot compliment. 
 
Ik wil hierbij alle trainers, leiders, scheidsrechters en overige vrijwilligers bedanken voor dit mooie seizoen 
en we hopen dat we ook volgend seizoen weer op jullie kunnen rekenen. Voor nu een fijne vakantie ge-
west en tot in augustus wanneer het nieuwe seizoen weer van start gaat. 
 
René Veltman 
Bestuurslid Jeugd 

 
 
 
Senioren 
 
De start van het seizoen was redelijk normaal ondanks dat er nog steeds COVID maatregelen van toe-
passing waren. Selectie startte het seizoen sterk. Gedurende eerste periode toch ook weer te maken met 
wisselende maatregelen. QR-code toegang kleedkamer en kantine maar weer niet voor complex en 
vanaf 18 jaar. Er gebeurde van alles. Wedstrijden die verschoven moesten worden vanwege COVID ge-
vallen bij DIOS en\of tegenstander. Vervroegde winterstop voor A categorie waar B categorie dan weer 
verder kan spelen. 
In de maand januari werd duidelijk dat er weer gevoetbald zou gaan worden en dat competities uitge-
speeld zouden worden. 
Gedurende die maanden ook goed over nagedacht wat nu goed is voor DIOS voor de doorstroming naar 
het eerste elftal. Hier de keuze gemaakt om met aankomend seizoen met 2 O23 teams te starten waar-
van 1 op de zaterdag en dus divisie zal gaan spelen. Door deze wijziging waren we ook tot de conclusie 
gekomen dat we hierdoor een ander type hoofdtrainer nodig hebben om juist de verbintenis te zoeken 
met O23. Het contract met Ayhan Cargali zou dan niet verlengd worden voor seizoen 2022-2023. We 
hadden de hoop dat de trainer het seizoen goed zou afmaken en nacompetitie zou kunnen halen. Er kwa-
men meerdere signalen uit de spelersgroep dat de samenwerking niet goed meer was en ook met het 
bestuur werd niet meer gesproken. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat we op 16 mei jl. de trainer op 
non-actief hebben gezet. Leandre van Rees en Johan Gomes zijn ingestapt om sturing te geven aan de 
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groep. Het 1ste zou theoretisch nog nacompetitie kunnen halen maar dat is, mede door alle gebeurtenis-
sen, niet gelukt. Het 2de daarentegen behaalde wel de nacompetitie en zijn zij ook uiteindelijk gepromo-
veerd naar de reserve 1ste klasse. Op 19 juni wonnen ze de beslissingswedstrijd tegen FC Purmerend en 
komen dus volgend seizoen wel uit in de reserve 1ste klasse. Met alle plannen die er zijn voor de selectie 
is dit een mooie ontwikkeling. 
Er zijn wat vertrekkende spelers binnen de selectie waar 4 spelers hogerop gaan spelen en een aantal 
ervoor hebben gekozen om op een lager niveau uit te komen. Daarentegen komen er ook weer veel ‘oud’ 
DIOS-spelers weer terug van oa Lisse en Hoofddorp. 
45+ is kampioen geworden en denken nu dat de 35+ competitie hun meer weerstand gaat geven en heb-
ben hiervoor de aanvraag ingediend om uit te komen in West II, 2de klasse. 
 
Oscar Romijn 
Bestuurslid Senioren 
 
 
 
 
Vrouwen / meisje   
 
In het seizoen 2021-2022 is DIOS gestart met 2 vrouwenteams (VR1 en VR2) en 6 meidenteams (MO17-
1, MO16-1, MO15-1, MO15-2, MO13-1 en MO13-2. Na de winterstop is daar zelfs een 7e meidenteam 
(MO11-1) bij gekomen. Totaal 9 teams, waarbij meiden op verschillende niveaus acteren.  

Voor het eerst in de geschiedenis startten de vrouwen met 2 teams. Een grote groep speelsters, die op 
niveau werd ingedeeld. In de loop van het seizoen bleek dat de grote groep toch iets minder groot was 
dan van tevoren geschat. Er werd hulp gevraagd bij de meidenteams en later zelfs bij de vrouwen van 
VVC, waar inmiddels een heuse samenwerking is ontstaan. Ondanks dat heeft VR1 keurig bovenin mee-
gedraaid in de 4e klasse en VR2 in de 5e klasse.  

De MO17-1 heeft aan het begin van het seizoen even moeten wennen aan een aantal nieuwe gezichten 
en kregen een nieuwe trainer/coach. Maar daar was na de winterstop niets van te merken. Lange tijd leek 
het erop dat de meiden zelfs kampioen konden worden. De meiden deden het keurig in de 2e klasse en 
behaalden uiteindelijk de 3e plaats. 

De MO16-1 startte het seizoen in de JO15 competitie. Op basis van teamindex werden de meiden in de 
1e klasse gezet. Daar konden geen overwinningen worden geboekt. In de 3e en 4e klasse kwamen de 
meiden wat meer aan voetballen toe.  

De MO15-1 startte het seizoen in de 1e klasse, waarin zij uitstekend bovenin mee konden draaien. Na de 
winterstop traden zij in de hoofdklasse aan.  

Eén van de twee teams dat zich kampioen mag noemen, is de MO13-1. Waar in de eerste helft van het 
seizoen nog wat punten werden laten liggen, werd na de winterstop ongeslagen het kampioenschap bin-
nen gesleept! 

Voor de MO13-2 was het aan het begin van het seizoen allemaal nieuw en wennen. De meeste meiden 
startten net met voetballen. Er werd hard getraind (met een steeds groter wordende groep) en na de win-
terstop werden dan ook de eerste punten verdiend.  

Doordat de MO13-2 alsmaar groter en groter werd, konden zij na de winterstop worden gesplitst in twee 
teams. De jongste meiden werden als MO11-1 ingeschreven en dit bleek een succes. Alle wedstrijden 
werden gewonnen! Een terechte kampioen! 

Al met al een leerzaam en succesvol seizoen voor de vrouwen en meiden van DIOS. 

Namens de coördinatoren vrouwen/meiden, 

Jacqueline van Ewijk & Marjolein Koolhaas 
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G-voetbal  
 
DIOS heeft een redelijk constant aantal van 23 spelers sterk variërend in de leeftijd van 9 tot en met 41 
jaar en soort beperking (fysiek en/of verstandelijk, autisme, en spelers die in het reguliere voetbal niet 
mee kunnen). 
Het afgelopen seizoen hebben we 3 leden een opzegging gekregen maar zijn er ook weer 3 leden bijge-
komen waarvan er 2 al eerder bij Dios hadden gespeeld. 
 
De spelers zijn onderverdeeld in 2 teams naar leeftijd en/of beperking: de G1 senioren en de JG2 pupil-
len. 
 
Bijna alle spelers doen actief mee aan wedstrijden. 1 speler heeft recent de overstap naar de Senioren 
gemaakt en bij de start van het seizoen 2020-2021 hebben zich 2 nieuwe leden gemeld. Drie spelers 
hebben helaas besloten om niet langer door te gaan met voetballen.  
 
Door het gewijzigde kledingbeleid en het feit dat de kleding al een aantal jaren meeging en ook de spe-
lers voorzien moesten worden van grotere maten zijn we op zoek gegaan naar nieuwe sponsoren. We 
hebben door inzet van Jan Schrama TMA Logistics bereid gevonden ook beide G-teams van Dios te 
sponsoren met nieuwe kleding. Dit seizoen spelen we trots met het logo van TMA op de borst. Naast 
TMA continueerde ook Gebr. Heemskerk mechanisatie en constructie de sponsoring om beide teams in 
nieuwe trainingspakken te steken. 
TMA logistics uit Amsterdam is ook de hoofdsponsor van Dios en we danken beide sponsoren voor het 
sponsoren van onze teams! 
 
G1 - senioren 
Onze voormalige JG 1 junioren heeft begin van dit seizoen de overstap gemaakt naar de G1 senioren. 
We spelen nu in de 3e klasse – NHF wekelijks in competitie verband tegen andere G-clubs in de regio. In 
de 2e  helft van dit seizoen namen we het op tegen de teams van Only Friends Amsterdam, HBC, Konin-
klijke HFC, Roda 23 en Uitgeest. In deze poule is Dios verdienstelijk 2e geworden op 5 punten achter-
stand van Only Friends. 
Met in totaal 18 punten in de competitie met maar 2 verloren wedstrijden heeft dit Dios Team uitstekend 
gevoetbald. 
Alle thuiswedstrijden werden weer gefloten door onze scheidsrechter Jan Schrama en de laatste thuis 
wedstrijd tegen KHFC op 23 augustus floot Jan zijn 100e thuiswedstijd voor ons G-team en werd hij door 
beide teams in het zonnetje gezet. De wedstrijd werd met 5-2 gewonnen. 
 
JG2 - pupillen 
Het JG2 pupillenteam speelde ook dit seizoen met 2 teams in Friends League 4x4 (zonder keeper). We 
startte dit seizoen met 6 verenigingen maar 2 verenigingen trokken zich halverwege dit seizoen terug 
waardoor we de laatste competitie van dit seizoen tegen de teams van Koninklijke HFC, Zouaven en 
Heemraad. 
Met veel enthousiasme worden deze maandelijkse toernooien bij een van de verenigingen gespeeld.  
 
Trainingen 
Op woensdagavond en de zaterdagochtenden dat er geen wedstrijden zijn gepland, wordt er getraind. 
We zijn tevreden over de opkomst op de trainingen en het enthousiasme van de kinderen om op de trai-
ningen iets te leren. 
 
 
 
Activiteiten 
Door de versoepelingen en de daling van de besmettingen zijn we afgelopen jaar gelukkig wel op voet-
balkamp geweest en voor de 2e keer naar een accommodatie in Heino. Dit jaar vieren we het lustrum van 
ons 5e G-voetbalkamp en gaan we weer met in totaal 17 spelers en 8 begeleiders op kamp.   
 
Ook het jaarlijkse slottoernooi bij KHFC op 5 juni 2021 kon helaas ivm de Corona geen doorgang vinden 
evenals het slottoernooi bij Dios waardoor we niet de kans hebben gekregen onze titel en beker te verde-
digen. Dit jaar gelukkig hebben we met 2 teams aan het slottoernooi van KHFC kunnen deelnemen en 
gaat ook het slottoernooi bij Dios door. 
 
Technische staf 
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In de technische staf hebben zich wat mutaties voorgedaan. Rob Hoogeveen is nog steeds onze hoofd-
trainer geassisteerd door inmiddels 5 enthousiaste vaders. Het is fijn om iedere week weer te kunnen re-
kenen op  Rob en de enthousiaste vaders die de trainingen en wedstrijden begeleiden. Namens ouders 
en spelers dank daarvoor. 
 
Namens de G-teams 
Arie Holleman 
Coördinator 
 
 
 

Zaalvoetbal sv DIOS 
 
10 jaar zaalvoetbal bij DIOS! 

In 5 jaar verschillende kampioenen! 

De Zaalvoetbal tak is inmiddels een vaste waarde binnen de vereniging, helaas dit jaar met maar 2 teams 
uitkomende in de 6e klasse. 

Helaas hebben we te maken met een teruglopend aantal teams in de zaal. Oorzaken hiervan zijn het op-
komen van zaalteams bij al bestaande andere voetbalclubs. (UNO, VEW) die voorheen geen zaalvoetbal 
hadden. Hierdoor zijn een aantal teams overgestapt omdat zij ook al veld voetbalde bij deze clubs en der-
halve een contributie voordeel hebben – net als bij DIOS voor 2 sporten. 

We hebben nu teams spelen in de 6e klasse dus genoeg ruimte voor groei!  

Zaalvoetbal is nog steeds een belangrijk onderdeel voor de club. Uitstraling van een complete voetbal 
vereniging en helaas moeten we constateren dat de betrokkenheid bij de club DIOS van de spelers erg 
laag is. Covid heeft hier niet bij geholpen en om die reden stopt ook nog 1 team en spelen we zoals het er 
nu uitziet met 1 team in de 6e klasse komend seizoen. 

Zaalvoetbal in de Haarlemmermeer is groeiend alleen niet bij DIOS. Betrokkenheid en ook tekort aan fo-
cus op zaalvoetbal is een reden hiervoor en daarvoor ook de vraag om iemand te vinden met focus op 
zaalvoetbal en het weer op het niveau te brengen van de toptijden met 12 teams! 

Al met al is zaalvoetbal een tak van sport waarmee DIOS een meer complete vereniging is en kansen 
heeft om te groeien.... 
 
Peter Vermeulen 
Commissielid Zaalvoetbal 
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6. Jaarverslag van de Accommodatie Commissie 
 

Gelukkig hebben we weer een heel seizoen met publiek achter de rug en hebben we ook weer een peri-
ode achter de rug waar de kantine weer volledig open mocht zonder beperkingen. In het begin van het 
seizoen was het nog lastig met QR-codes scannen bij de ingang van de kantine of in een container bij het 
hek voor 18 jaar en ouder maar lopende het seizoen zijn de maatregelen gelukkig komen te vervallen en 
hebben we weer enkele feestjes in de kantine gehad. Een grote dank aan alle ouders en vrijwilligers die 
in het afgelopen seizoen hebben geholpen om het voetballen op het complex mogelijk te maken en de 
maatregelen te handhaven ook al was dat niet altijd even makkelijk. 
 
Afgelopen seizoen is een verhoogde ballenvanger gerealiseerd bij veld drie waardoor we minder ballen 
zullen moeten halen bij de jeu de boule vereniging. Ook is het hekwerk vervangen bij de ambulance inrit, 
het hek kan hierdoor weer beter worden afgesloten en geopend, dit seizoen helaas ook al enkele malen 
gebruikt door de Ambulance. Het buitenkozijn van de van de kleedkamers is vervangen voor kunststof, 
evenals de kozijnen boven de kleedkamers en de WC, waardoor we daar voorlopig weer onderhoudsvrij 
zijn.  
Het terras is voorzien van een overkapping waaronder het heerlijk vertoeven is ook als het regent of de 
zon te fel schijnt. Laten we er vanuit we ervanuit gaan dat we komend seizoen daar weer regelmatig ge-
bruik van mogen maken. 
 
Voor komend seizoen staan er natuurlijk weer diverse punten op de agenda zoals het afmaken van de 
Bestuurskamer, het vervangen van het kozijn van het ballenhok en nieuw terrasmeubilair. 
 
Ook dit seizoen zijn we weer geweldig geholpen door onze vaste vrijwilligers in de Vutploeg en ook het 
barpersoneel dat wekelijks werden ondersteund door de mensen die hun teamtaak kwamen uitvoeren. 
Helaas zien we voor komend seizoen een paar vaste krachten verdwijnen of dat de vele taken steeds 
weer op dezelfde schouders terecht komen en daarom zijn we op zoek naar nieuwe krachten die ons 
team willen versterken op reguliere basis zodat het voortbestaan van onze club gegarandeerd kan blij-
ven, dus komt gerust even met ons afstemmen wat u voor uw vereniging kunt betekenen.   
 
Bob van der Zwet 
Bestuurslid Accommodatie A.I. 
 
 

7. Jaarverslag van de Financiële commissies 
 

Financiële jaarverslag 2021-2022 
Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is digitaal op te vragen bij de penningmeester van de 
vereniging Bas Bergkamp. (penningmeester@dios.nl)  
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Jaarverslag Sponsorcommissie  
 
 
Na het eerste Corona jaar in Nederland moest de sponsorcommissie constateren dat het animo om zich 
voor enkele jaren aan de club te verbinden sterk was afgenomen. Een van de belangrijkste reden hier-
voor was de onzekerheid over de afloop van de pandemie. Gelukkig keerde dit sentiment zich vlak na de 
zomerstop in 2021 en kon DIOS weer verschillende nieuwe bedrijven, als sponsor, verwelkomen. In dit 
kader kan genoemd worden de bedrijven Velectra-ADBB-Steegman, Golicia, Wokelicious, FDH service 
en Santova Logistics. Ook heeft DIOS de sponsorovereenkomst met een aantal bestaande sponsor ver-
lengd. Met gepaste trots kan hier onder andere genoemd worden TMA logistics, Verstraten en Bergkamp, 
WestVast, Floor Inn en Elkro.  
 
Buiten de genoemde nieuwe sponsormogelijkheden werkt de commissie hard, nu dat de Covid maatrege-
len achter ons liggen en DIOS weer volledig “open” is aan het behouden en verbreden van haar sponsor-
bestand.  
 
Leuk te vermelden is dat de hoofdsponsor (TMA) en de gezamenlijke subsponsors (Nijssen + R. Jager) 
een substantiële extra sponsorbijdrage hebben ingebracht om het 75 jarig feest te doen slagen. 
 
Aan eenieder het beroep om mee te blijven denken aan het ondersteunen van onze vereniging en bedrij-
ven enthousiast te maken onze club te ondersteunen.  
 
Tot slot dankt de sponsorcommissie onze hoofdsponsor TMA logistics, onze subsponsors Nijssen Recy-
cling, De Rustende Jager en v.d. Doe fysio en alle andere sponsors en vrijwilligers die DIOS een warm 
hart toedragen voor hun bijdragen aan onze vereniging. 

Bijeenkomst Club van 100                                                        

Samenkomst tijdens wedstrijd DIOS 1   

Na een aantal afgelastingen was het op 1 mei jl. eindelijk zo ver, de eerste bijeenkomst van de club van 
100. Een gezellig samenzijn rond de wedstrijd van DIOS 1 tegen RVC’33 1 op ons Jan Schrama Sport-
complex.  

In 2020 werd de Club van 100 van DIOS opgericht. Helaas gooide covid telkens roet in het eten om een 
bijeenkomst te organiseren. Maar op 1 mei was het dan eindelijk zover en werd het startschot gegeven 
voor alweer het tweede seizoen van de club van 100.  

Martijn Bakker nam de aanwezigen, na zijn welkomstwoord, mee terug in de tijd naar de oprichting van 
de club in 2020 en dankte daarvoor de aanwezige leden voor hun enthousiaste steun. Erg fijn om te con-
stateren dat, ondanks de beperkte fysieke bijeenkomsten van de club, DIOS kan blijven rekenen op een 
trouwe groep vrienden die DIOS een warm hart toe dragen.  

Verder kon Martijn ook dit jaar weer, namens alle leden, een cheque aan het bestuur van DIOS uitreiken. 
Hiervoor was onze voorzitter, de heer Peter Damen, uitgenodigd om de bijdrage vanuit de club van 100 
van € 8.650,= in ontvangst te nemen. Hierbij werd het bestuur uitgenodigd om dit jaar speciale aandacht 
te besteden aan een door de leden aangewezen doel: trainingsmiddelen voor de jeugd. 

Quote Peter Damen: “De afgelopen twee jaren waren door de Coronapandemie zwaar voor ons allemaal. 
Ditzelfde geldt voor DIOS. De inzet van de vereniging, en van het bestuur in het bijzonder, is het kunnen 
blijven aanbieden van faciliteiten voor trainingsmogelijkheden en het spelen van voetbalwedstrijden. Vele 
vrijwilligers maken dit iedere week weer mogelijk. Hiervoor zijn we dankbaar maar realiseren ons ook dat 
de organisatie van onze vereniging veel geld kost. We zijn dan ook Martijn, zijn commissieleden en alle 
leden van de club van 100 dankbaar voor hun bijdrage aan de vereniging waardoor wij onze ambities 
kunnen blijven waarmaken”.  
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Na de woorden van Martijn en Peter werden de leden een gezellige borrel aangeboden en werd met veel 
plezier nagepraat over de gewonnen wedstrijd van het 1ste tegen RCV’33 1 (4-0) en de start van het 2de 
jaar van de club van 100.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Namens de sponsorcommissie, 
Erwin Wessels. 
 
 

8. Verslag controle kascommissie 
 

9. Décharge verlening bestuur sv DIOS 
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10. Bestuursverkiezing 
 
Het bestuur van sv DIOS bestond (vanaf 11 oktober 2021) uit de navolgende leden. 

 
Voorzitter A.I. :  Peter Damen  
Secretaris :  Vacature  
Penningmeester :  Bas Bergkamp 
Bestuurslid Accommodatie :  Theo Vermeulen 
Bestuurslid Jeugd :  René Veltman 
Bestuurslid Senioren :  Oscar Romijn  
Bestuurslid Vrijwilligers en evenem. :  Bob van der Zwet 
 
Aftredend volgens rooster :  René Veltman aftredend 
 
Aftredend :  Peter Damen 
   Theo Vermeulen (tussentijds afgetreden) 
   Oscar Romijn 
 
Benoembaar zijn: :  Bart Sloep (Voorzitter) 
   Peter van Wees (reeds a.i. Secretaris) 
   Jeroen Roest (reeds a.i. bestuurslid Voetbalzaken) 

Peter Scheltus (reeds a.i. Bestuurslid Commerciële 
zaken) 
Bob van der Zwet (reeds a.i. Bestuurslid Accommoda-
tie en Vrijwilligers) 

 

11. Vaststelling begroting 2022-2023 
 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 


