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Notulen Algemene Ledenvergadering DOS Kampen 13-06-2018
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:
Volgende vergadering:

13 jun 2018
20:00 uur
Kantine DOS Kampen
Namens bestuur: Arend Runia, Marjolein van der Vinne,
Wilfred horst, Koos Westendorp, Edwin Burgman
Jasper Plender (ber.)
Arend Runia
Edwin Burgman
28 november 2018, 19:30 uur

Agenda 13-06-2018
1. Opening door voorzitter Arend Runia
2. Algemene mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Notulen vorige ALV (ter goedkeuring)
5. Korte terugblik seizoen 2017 / 2018
6. Begroting seizoen 2018 / 2019 (ter goedkeuring)
7. Vooruitblik seizoen 2018 / 2019
8. Verbouwingsplannen accommodatie / kantine
9. Rondvraag
10. Sluiting
1. Opening door voorzitter Arend Runia
Arend opent om 19:30 uur
2. Mededelingen
Jasper Plender stopt als secretaris, Het bestuur stelt voor om Edwin Burgman te
benoemen tot secretaris. De vergadering stemt daarmee in.
Er is een nieuwe penningmeester gevonden, deze zal aan het einde van dit jaar starten.
De benoeming volgt dan ook bij de volgende ledenvergadering. De nieuwe
penningmeester is op de hoogte van onze begroting.

1

3. Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Notulen en actielijst vorige ALV (nov 2017)
Notulen doorlopen en goedgekeurd.
5. Terugblik seizoen 2017/2018
In hoofdlijn:
• Het is ons nog niet gelukt om in de breedte de vereniging vrijwillig in de zetten.
Daar gaan we volgend jaar een nieuwe invulling aan geven.
• Voetballend gaan we er op vooruit. Vorig jaar geen promotienacompetitie dit jaar
wel.
• We hebben het afgelopen seizoen clubcollect ingevoerd. Door de invoering is het
aantal niet betalende leden flink gedaald. Op dit moment is nog maar 1029 euro
niet geïnd. het betreft hier 7 personen. Het was een vraag die steeds terugkwam
in de ledenvergadering en daar is nu dit systeem de invulling van.
• Het heeft ook geleidt tot de opschoning van het systeem. Niet spelende leden die
wat ouder zijn vinden de contributie wel wat fors . We zien alleen niet zo veel
mogelijkheden om dat te verlagen.
Vraag: Zijn er consequenties als iemand niet betaald. Ja uiteindelijk kan dit leiden tot het
uitschrijven van het betreffende lid.
Voetbal organisatorisch:
• We zitten in forse veranderingen meer kleine teams, nieuwe spelvormen, nieuwe
materialen. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen op de georganiseerde
toernooien, de clubs komen graag volgend jaar terug.
Voetbaltechnisch
• Vroeg begonnen om het team te versterken. De jeugelftallen hebben goed
gepresenteerd, vertegenwoordigde elftallen handhaven zich goed.
• De Belasting voor Simon Mansvelder is te hoog, er moet 2 e persoon bij komen
voor optimale begeleiding.
• Met vertrouwen naar volgend seizoen
Vraag: Hoe wordt de hiërarchie bepaald: Dat is er niet het wordt een verdeling tussen
hoofd bovenbouw en hoofd onderbouw
Accommodatie
• We zijn druk geweest met afronding subsidieaanvragen voor de ledverlichting.
• Na veel voorbereidend werk is er een grote stap gezet om concrete bouwplannen
uit te gaan werken voor de kleedkamers en kantine incl. financieringsmodel.
Straks meer
Sponsoring
• Cruciale stap gemaakt in binnengekomen sponsorgelden met het oog op ambities.
Druk bezig geweest met uitwerking en invulling van nieuwe 8x8
model.Verscheidene positief ontvangen sponsoruitjes georganiseerd
Communicatie ict
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•
•

Veel ondersteuning geboden aan verscheidene andere commissies, soms op ad
hoc basis.
Professionaliseringsslag gemaakt in Sportlink / ledenadministratie. Met blijvend
veel passie en energie gewerkt aan ledenbladen en website

Kantine
• Omzetdoelstelling meer dan behaald en marges vergroot door overstap naar
andere producten. Planning en samenwerking met andere commissies is sterk
verbeterd.
• Pluim aan het volledige kantineteam onder leiding van Marianne
Vrijwilligers
• Start gemaakt met uitvoer van in ALV vastgestelde vrijwilligersbeleid. Met succes
en veel positieve reacties het eerste grote vrijwilligersfeest georganiseerd.
Verscheidene vacatures uitgezet.
6.Begroting seizoen 2018 / 2019
Er gaat meer geld om in onze vereniging. Er zijn meer inkomsten uit contributies,
sponsoring en kantine daarom is de begroting voor het komend jaar hoger.
• Er is een groei in leden;
• De kledingsregeling wordt verhoogd;
• We zetten de lijn van presstop door;
• Er komen meer faciliteiten voor onze spelers. We hebben een cao, maar we
hebben steeds meer studenten die feitelijk voetballen in plaats van een baantje
en meer reiskosten daarom is er nu een studentenregeling. Deze is allen bedoeld
voor spelers die werkelijk student zijn;
• We merken dat we een stap moeten maken in vergelijking met andere
verenigingen.
• Er zijn volgend seizoen twee hoofdtrainers, het beschikbare trainersbudget
hebben ze onderling financieel opgelost.
• Accommodatie: Voor onderhoud huisvesting is een deel gereserveerd voor
aanpassingen in de kantine. Energiekosten lager ingeschat maar het zou nog veel
lager moeten zijn. Maar dat is nog niet bekent omdat we nog geen afrekening
hebben over een vol jaar met zonnepanelen. Kantinekosten vallen hoger uit
vanwege vervangingsinvesteringen.
• De communicatiekosten vallen fors hoger uit omdat we aan de gang moeten met
een nieuwe website, hij moet meer van deze tijd zijn en er moet een koppeling
komen met andere systemen(sportlinks)
• Sponsoring We hebben steeds meer sponsoren, het begrote bedrag aan
sponsorbijdrage is realistisch
We halen als vereniging meer inkomsten binnen we investeren dat in de voorzieningen,
de elftallen, de accommodatie en betere communicatiemiddelen.
De leden gaan akkoord met de begroting
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7. vooruitblik 2018 / 2019
Algemeen
Vrijwilligheid en verbinding worden belangrijke thema’s. We willen ons verder
profileren als breedtevereniging door te investeren in zaken die ten bate komen van
iedereen.
Voetbal Organisatorisch
Focus op verder ontwikkelen van het meidenvoetbal. Nieuwe opzet uitrollen voor
nieuwe pupillen waar geen plek voor is binnen team. Tussenvorm met eigen competitie
Voetbal Technisch
Gekozen voor continuïteit gecombineerd met een paar doelbewuste nieuwe impulsen.
VTON/Talento wordt vervangen voor all-in oplossing van dotcom.sport
Vooruitblik seizoen 2018 / 2019 – Sponsoring
Verder professionaliseren met o.a. uitbreiding 8x8 groep en pakketsponsoren. Nieuwe
Trainingspakken jeugdtrainers / leiders.
Ondersteuning op sponsorgebied ivm nieuwbouw kleedkamers / plan kantine
De sponsorcommissie gaat het komende jaar ook een aantal sponsoractiviteiten
organiseren. Het ontwerp van de nieuwe shirts wordt gepresenteerd.
Communicatie & ICT
Overgang naar meer gebruik van persoonlijke e-mail bij belangrijke
verenigingsberichten. Nieuwe website ontwikkelen met betere koppeling naar Sportlink
en inlog voor teams/leden. Uitdiepen ondersteuning van andere commissies, met name
sponsoring.
Vrijwilligers
Vrijwilligers vanaf volgend seizoen onder de hoede van secretaris, meer sturing van uit
bestuur zelf. Formele zaken eerst beter uitwerken(taak bestuurslid), voordat uitvoering
verder kan worden uitgebouwd. Meerdere trainingen aanbieden.
Kantine
Niet of nauwelijks prijsverhogingen ondanks hogere BTW (9% ipv 6%), mede door
verder verbeteren van de marge. Eindtijden kantine zaterdag flexibel uitbreiden naar
19:30 uur. Uitbreiden van de groep keukenvrijwilligers.
8. verbouwing
Arend laat een aantal bouwtekeningen zien.
Functionaliteit staat voorop voor de nieuwe kleedkamers, optimaal gebruik maken van
de beschikbare ruimte en zoeken naar slimme en duurzame oplossingen. Kantine wordt
ook aangepakt, o.a. met speelhoek voor jongeren. Duurzaamheid wordt doorgezet.
Wordt ook rekening mee gehouden in het nieuwe ontwerp.
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9. Rondvraag
De volgende rondvragen zijn behandeld:
Waarom is de wedstrijd niet eerder bijvoorbeeld om 14:30. 15:00 uur blijft vanwege het
uitnutten van de velden
De keeper heeft een eigen voetbalschool maken we daar gebruik van? er wordt geen
gebruik gemaakt van zijn eigen keeperschool.
Er is een vraag over het gebruik en de kosten van de velden bij VV Kampen. We maken
geen extra gebruik van de velden bij vv kampen ivm de kosten
Wat gebeurt er met het shockveld? Antwoord wij willen de veld graag hebben.
Afsluitende mededeling van Frans Töller.
10. Sluiting
Arend sluit de vergadering
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