Verslag Algemene Ledenvergadering 18 december 2018
Aanwezig:

43 leden, plus bestuur
22 leden afgemeld
Wendy Addink vervangt Timmy van Lingen namens de TC
Nancy Weevers heeft zich ziek afgemeld

Agenda:
1.

Opening
De voorzitter, Thiedo Sijtsma, opent de vergadering om 19.15 uur en heet
iedereen van harte welkom in de sporthal.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
De start van het seizoen was dit jaar wat hectisch en emotioneel mede door het
tragische overlijden van Gerben Eskes, en door vele veranderingen van de
teamindeling in de gehele dameslijn als gevolg van het vertrek van de nodige
spelers.
Dit seizoen zijn we gestart met 26 teams
halverwege zijn de MB1, JC1 CMV 3.2 en 2.2 kampioen geworden !!!
en D1 en D7 staan bovenaan !!!
TC
We mogen twee nieuwe voor de TC verwelkomen : Michel Kuiperij en Bente Kruip
Penningmeester
Wij willen daarnaast onze nieuwe penningmeester voorstellen:
Ronald Jansen op den Haar.
Hij is al reeds enkele maanden aan de gang, maar bij deze willen we graag jullie
goedkeuring vragen
Verkiezing penningmeester:
het bestuur draagt Ronald Jansen op den Haar voor als penningmeester van DASH
De ledenvergadering steunt het bestuur en Ronald Jansen op den Haar wordt de
nieuwe penningmeester van VV Dash.

We bedanken Marcel Slomp voor de afgelopen jaren als penningmeester!!!
We gaan na de kerstdagen nog samen met het bestuur afscheid nemen.
Het goede nieuws is dat hij niet weg is maar nu samen met Rienke Gerritsen in de
sponsorcommissie zit.
De sponsorcommissie in inmiddels weerdruk bezig met de nieuwe sponsoring voor na
dit seizoen. Dan is het de bedoeling om weer nieuwe shirts te kopen met daarop
voor de volgende 4 jaar de namen van de nieuwe (of natuurlijk de vertrouwde)
sponsoren.
Ingekomen stukken:
Geen
3.

Notulen vorige algemene Ledenvergadering 2017-2018
Geen ingebrachte wijzigingen en worden bij deze vastgesteld.

4.

Jaarrekening 2017-2018 en begroting 2018-2019
Jaarrekening 2017-2018: zie bijlage
Begroting2018-2019:
zie bijlage

5.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
De kascommissie, bestaande uit Rienk Legtenberg, Evelien Legtenberg hebben de
stukken gecontroleerd en verlenen hierbij de penningmeester décharge.
nieuwe kascommissie 2019:
Mark Droppers, Marcel Slomp en Robert Zieverink (reserve) melden zich aan

6.

Vaststelling contributie 2017-2018
Door het positieve resultaat van vorig jaar is er geen verhoging van de contributie
nodig en blijft de contributie dus hetzelfde als afgelopen seizoen.

7.

Technische Commissie:
Samenstelling Technische Commissie:

Voorzitter:

Timmy van Lingen
Timmy stopt aan het einde van het seizoen.
Secretaris:
Ilse Waarle
Heren 1 t/m 3:
Timmy van Lingen
Timmy stopt aan het einde van het seizoen.
Dames 1 en 2:
Michel Kuiperij
Dames 3 en 5:
Vacant
Dames 4, 6 en 7:
Ilse Waarle
ABC-jeugd:
Ellen Waarle en Bente Kruip
Recreanten en CMV:
Wendy Addink
Voor de functies van:
voorzitter,
contactpersoon herenlijn
contactpersoon dames 3 en 5
is de technische commissie opzoek naar nieuwe leden.
Mocht je interesse hebben voor één van deze functies, laat het dan weten
bij Timmyvanlingen@gmail.com

Wendy geeft een overzicht van de taken van de TC.
Ook een diagram met daarin vermeld welke weg te bewandelen indien men met een
probleem zit.
Vorig jaar zijn er 4 inloopavonden geweest waarbij men met vragen kon komen bij
de TC. Er is nul respons op geweest daarom vanavond in de hal 3 posters waarop
men kan aangeven:
1
wat gaat er goed?
2
wat kan er beter?
3
Dit zou een mooie aanvulling zijn binnen de vereniging.
Michel Kuiperij stelt dat er geen beleidsplan is voor de TC waardoor het moeilijk is
beleid te maken binnen de TC.
Ansje Vrielink meent dat er overleg moet komen tussen TC/bestuur/trainers
hierover.
Ook zijn er al eens pogingen gedaan in die richting misschien kan men verslagen
daarvan gebruiken voor het opstellen van zo’n plan.
De voorzitter geeft aan dat hij een overleg zal plannen om samen te komen tot een
beleidsplan.
8.

Arbitrage
Marijke Schotman is eind vorig seizoen gestopt als scheidsrechterscoördinator.
Ondanks herhaaldelijke oproepen is er nog niemand gevonden die haar taak over wil
nemen. Ook Janke Slomp die de indeling dit seizoen nog verzorgt stopt eind van het
seizoen.

Het is verplicht om voor elk team om scheidsrechters te leveren op hetzelfde
niveau.
Het fluiten wordt verdeeld per team, binnen het team zelf oplossen als iemand
niet kan.
Scheidsrechters die dit seizoen hebben gefloten heel erg bedankt. Ook de
begeleiders bedankt die de jeugdleden scheidsrechters begeleid hebben.
9.

Nieuwe leden gevraagd voor:
a.
Voorzitter en Secretaris

b.
c.

Activiteitencommissie
Actiecommissie

Voorzitter
De voorzitter Thiedo Sijtsma geeft aan te stoppen en heet Rein Bruinsma bereid
gevonden de taak van voorzitter over te willen nemen. Dit zal pas aan het eind van
het seizoen plaats vinden, omdat Rein inmiddels is gevraagd als trainer van D2 en
hij dat eerst op zich gaat nemen.

Secretaris
Nancy Weevers heeft ook aangegeven aan eind van dit seizoen te stoppen.

Activiteitencommissie
Ursula Bos is geen lid meer en daarom zoeken we een ook nieuwe voorzitter van de
activiteitencommissie.

Kerstballentoernooi
Mandy en Anouk Nijbroek en Maaike Draaijer geven aan te stoppen met het
kerstballentoernooi.
Amke Pasman geeft aan dit te willen overnemen met??
Wedstrijdsecretaris
Anouk is momenteel aan het inwerken als wedstrijdsecretaris om het volgend
seizoen over te nemen van Marianne. Het bestuur meent dat het goed zou zijn als
ze een achterwacht heeft die haar kan helpen/vervangen indien nodig.
10.

Samenstelling bestuur en commissies
Voor volgend seizoen moeten dus diverse functies in Bestuur, TC,
Scheidsrechtercommissie en Activiteitencommissie opgevuld worden!

11.

Rondvraag
2x trainen per week
Joanne Lam meent dat kinderen die dat willen de mogelijkheid geboden moet
worden om 2 x per week te trainen het gaat dan om kinderen die in de “lagere”
teams spelen.
De voorzitter geeft aan dat Dash dat ook wel zou willen maar dat het al een hele
uitdaging is om voor alle 26 teams een trainer te vinden dus dat het helaas niet
altijd kan.
Wendy zegt dat het nu al zeer moeilijk is om genoeg trainers voor de jeugdteams te
krijgen. Bij verenigingen zoals WSV en Sparta Zelhem is men zelfs helemaal gestopt
met 2 x trainen door dit probleem.
Trainers in de zaal menen ook dat het meetrainen in andere teams niet te doen is
omdat de groep te groot zou worden.
Jeugdkamp
Eva Spekschoor en Sandra ? melden zich aan om het jeugdkamp te organiseren.
Daphne Meijer en Marit Kolkman geven aan ook te willen helpen.
Sporthal
Michel Kuiperij vraagt of wij als vereniging nog betrokken zijn bij de nieuwe
sporthal die gepland staat.
We zijn tot op heden niet uitgenodigd bij het overleg.
Maar er was afgesproken met Edwin Schooltink dat hij, in deze fase, onze belangen
behartigd en ons op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen.
Edwin Schooltink weet te melden dat er op dit moment wel een sporthal met 5
velden zou komen.
Ook beachvolleybalvelden bij de hal zouden erg welkom zijn.
Ansje Vrielink vindt dat we samen met alle gebruikers overleg moeten voeren.
De voorzitter geeft aan dat hij contact zal zoeken om aan te schuiven bij het
overleg.
Jongens en Heren
Johny Addink vraagt of er nog iets gedaan wordt om jongens aan te trekken bij
CMV.
De voorzitter geeft aan dat het misschien goed is om weer volleyballessen te
organiseren voor de scholen. In het verleden is dit ook gedaan via de Nevobo, en
heeft wel nieuwe leden opgeleverd maar de eerlijkheid gebied dat daar weinig

jongens bij zaten, jongens zijn bij alle clubs in de regio op het moment erg
schaars.
Edwin meldt dat de dorpsschool gaat beginnen met volleyballessen, misschien is
daar een mogelijkheid?
Probleem is dat we meer dan genoeg meiden krijgen, jongens gaan meestal toch
voetballen iedere volleybalvereniging zit ermee.
Henk Wahl geeft aan dat Boemerang, HAVOC en Dynamo al samen één herenlijn
hebben.
?? speelt mee in het stratenvolleybaltoernooi in Hengelo en zou daar wel een poster
willen ophangen om heren/jongens naar Dash te lokken.
Stratenvolleybal toernooi
De voorzitter bedankt iedereen nogmaals voor het stemmen voor hart voor de
Achterhoek actie van de Rabobank. Het is de bedoeling om met geld in het
voorjaar een stratenvolleybal toernooi op te zetten.
Dit is ook om te proberen om via deze manier wellicht weer nieuwe leden te
werven. Mocht je zin hebben om hiermee te helpen dan kun je je melden bij het
secretariaat: secretariaatdash@gmail.com.
12.

Sluiting
Het bestuur wenst tot slot iedereen nog een fijn oliebollentoernooi
en Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Sportief Nieuwjaar!!!
De Voorzitter sluit de vergadering rond 20.05 uur.

