DOS Kampen
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Sportpark De Maten, De Maten 8
Postbus 172
8260 AD KAMPEN

Tel. Secretariaat

038 - 3313900

E-mail
Website

secretaris@doskampen.nl
www.doskampen.nl

Notulen Algemene Ledenvergadering DOS Kampen 29-11-2017
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:
Verzendlijst:
Volgende vergadering:

29 nov 2017
20:00 uur
Bestuurskamer
Namens bestuur: Arend Runia, Jasper Plender, Marjolein van
der Vinne, Wilfred Horst, Koos Westendorp, Edwin Burgman
Arend Runia
Jasper Plender
Zie aanwezigheids- en afwezigheidslijst
13 juni 2018, 20:00 uur

Agenda 29-11-2017
1. Opening door voorzitter Arend Runia
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Notulen en actielijst vorige ALV (juni 2016)
5. Jaarverslag seizoen 2015/2016 incl. vooruitblik
6. Jaarrekening 2015/2016
7. Verslag kascommissie
8. Financiële verwachting huidig seizoen
9. 90-jarig jubileum
10. Rondvraag
11. Sluiting
1. Opening door voorzitter Arend Runia
Arend opent om 20:00 uur en bedankt alle aanwezigen
2. Mededelingen en vaststelling agenda
Er zijn geen specifieke mededelingen gedaan, agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. Notulen en actielijst vorige ALV (juni 2017)
Notulen en actielijst zijn, op verzoek, per pagina doorlopen.
Vraag:
Antw:

Is er al iets gedaan aan uitbreiding vrijwilligerscommissie (pag. 2)?
Nog geen uitbreiding, lastig mensen te vinden

Vraag:
Antw:

Welke inhoud gegeven aan ‘mooi evenement voor sponsoren’ (pag. 4)?
Komt in deze ALV terug.

Opmerking: Stukje penningmeester (pag. 6) -> definiëring aanpassen naar ‘Bestuur
zoekt nog steeds druk naar opvolger’
Vraag:
Antw:

Reden omtrent plastic glazen (pag. 8)? -> onduidelijke definitie
Is in het kader van veiligheid, zijn voorschriften van de gemeente.

Notulen zijn met inachtneming van bovenstaand goedgekeurd, de hernieuwde actielijst
bevindt zich onderaan deze notulen.
4. Wisseling bestuurssamenstelling
Afscheid Roland ten Hove -> lid denktank en initiator van huidige bestuur. Beoogd
opvolger is Wilfred Horst maar daarmee verandert wel de post Sponsoring en
Accommodatie.
Twee voorstellen: Accommodatie vanaf nu verantwoordelijkheid voorzitter en Wilfred
Horst als bestuurslid Commercie.
Vraag:
Antw:

Accommodatie naar voorzitter ongewenst aangezien er op dit moment ook
geen penningmeester is en deze rol dus feitelijk ook bij voorzitter ligt?
Moet ook structureel bij penningmeester ondergebracht worden maar die
is er nu nog niet. Is niet de bedoeling dat dit structureel karakter krijgt
maar is nu noodzaak om de geldstromen (die vooral bij accommodatie
liggen) te blijven beheren.

Beide voorstellen worden unaniem goedgekeurd door de aanwezigen. Daarmee is
aanstelling Wilfred Horst ook definitief.
Vraag:
Antw:

Waar haken kandidaten af?
Spelen grote dossiers op dit moment dus veel verantwoordelijkheid of kan
niet vanwege werk

Vraag:

Is het gezien de grootte van de totale begroting niet handig de financiële
administratie onder te brengen bij een officieel kantoor en de
penningmeester functie dus op te knippen?
Is al reeds zo geregeld, administratie is al ondergebracht bij een kantoor.

Antw:

Opmerking: Vacature openstellen zodat men goed beeld heeft van wat er wordt
gevraagd.
Antw:
Goed idee, op dat punt wel aanbeland.
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5. Jaarverslag seizoen 2016/2017
Degelijk tot goed seizoen, zowel qua prestaties op als naast het veld. Er zijn, o.a. met de
verduurzaming, weer stappen gezet met betrekking tot het vastgestelde beleidsplan.
Hieronder enkele specifiek uitgelichte punten:
Bestuur:

Verbreding nodig vooral op vlak van vrijwilligers -> te veel lasten op te
weinig schouders. Potentieel zit in mensen die nog niet voldoende
verbonden zijn aan de club. Verdiepen -> deelplannen maken -> vooral
meer activiteiten organiseren om verenigingsgevoel te stimuleren

G&G:

Minder wrevel aangaande openingstijden, wel veel druk op huidige
kantine vrijwilligers

Vrijwilligers: Wordt gewerkt aan app waarmee klussen inzichtelijk worden gemaakt.
6. Korte vooruitblik seizoen 2017/2018
Verder langs de lijn van verbreden, verbeteren en verdiepen. Belangrijke doelstelling om
meer mensen in het vrijwilligerschap aan DOS te verbinden. Beter zichtbaar maken wat
er te doen is.
Vraag:
Antw:

Stuk jeugdveld afgestaan aan gemeente in ruil voor stuk trainingsveld.
Stuk beachveld doorn in het oog. Kan dat niet kunstgrasveld worden voor
de jongere leden?
Komt hierna aan bod in ALV. Doel is om met gemeente te praten over
beachveld en honkbalveld en te komen tot nieuwe manier van exploitatie.

7. Jaarrekening 2016/2017
Gezamenlijke inspanning van Gert Bonestroo, Heroen Bos, Tim Veldhuis en Arend.
Daarna besproken met kascommissie.
Positief resultaat van ruim €5000 behaald. Inkomsten van kantine en contributie zijn
gestegen, vooral door meer sponsorinkomsten en evenementen i.h.k.v. DOS Neengtig.
Uitgaven met name onder kopje bestuur en communicatie gestegen vanwege het
jubileumjaar. Hieronder afzonderlijk de posten benoemd:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur:

Meer uitgaven onder activiteitencommissie ihkv 90 jaar jubileum.

Vraag:
Antw:

Oud papier staat nog bovenaan, gaan we daar mee door?
Ja maar inkomsten lopen terug. Vertekend beeld omdat bepaalde
opbrengsten voor deze jaarrekening te laat zijn binnengekomen en dus in
die van volgend jaar terug komen.

Vraag:

Waar zijn de sponsorinkomsten van 90 gesaldeerd? Onder bestuur of
sponsoring?
Zijn hier gesaldeerd onder bestuur.

Antw:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voetbal:

Personeelskosten staan lager begroot maar zijn in werkelijkheid hetzelfde
-> foutje in begroting

Vraag:
Antw:

Zitten de kosten van de jubileumshirts bij de kledingregeling in?
Nee onder het 1e elftal

Vraag:

Waarom fluctueert de opbrengst van de kledingregeling? Is de regeling
veranderd?
Nee, heeft te maken met aantal leden en het feit dat sommige teams het
kleding sponsoren. Bestaande regeling niet gewijzigd.

Antw:
Vraag:
Antw:

Zijn de nieuwe jassen voor het 1e ook meegenomen in begroting
kledingregeling?
Nee, valt onder post ‘faciliteiten selectie 2017 / 2018’

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TC:

Begroting wordt gehaald, weinig opvallende zaken.

Vraag:

Personeelskosten in de begroting voor 17/18 voor €40.500, dit jaar voor
€38.500. Waarom die verhoging?
Heeft te maken met aanstelling hoofd Jeugdopleidingen.

Antw:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accomm.:

Mutatie voorziening onderhoud wijkt af. Heeft te maken met de subsidies
voor duurzaamheid en de kleedkamers voor 2018

Vraag:
Antw:

Energiekosten fors hoger dan begroot?
Klopt, niet helemaal goed begroot. Hoge kosten komt doordat
zonnepanelen en led hier nog niet in vallen. Komt tevens doordat we een
aantal ongunstige contracten hadden. Is nu samengebracht onder één
contract met sportstroom

Vraag:
Antw:

Geen waterverbruik?
Gekoppeld met energieverbruik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kantine:

Fors hogere omzet kantine ivm jubileumjaar. Marge op omzet wel iets
afgenomen.

Vraag:

Personeelskosten voor komend seizoen fors hoger begroot dan de huidige
gerealiseerde kosten in 15/16. Waarom?
Niet geheel helder maar ALV gaat nu niet om de begroting.

Antw:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sponsoring: €7000 vooruitgang, in begroting komend seizoen echter geen rekening
met stijging gehouden. Verbetering komt met name uit inkomsten
reclameborden.
Vraag:
Antw:

Wat zijn de personeelskosten? Waar bestaat dat uit?
Niet helemaal duidelijk, vergeten uit te vragen bij Heroen/Tim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comm.:

Meer uitgaven ivm DOS Neengtig. Ook meer baten binnengehaald
(advertenties)

8. Verslag kascommissie
Frans neemt woord namens hem en Klaas. Leest kasverslag voor. Door late aanlevering
van de stukken is kascommissie niet optimaal in positie gebracht. Algehele indruk
desondanks dat administratie goed is gevoerd.
Zorgen om liquiditeit van de vereniging voor 2017/2018 ivm het feit dat de uitgaven die
bij de ontvangen subsidies horen in dit boekjaar vallen. Facturatie voor sponsoren loopt
niet soepel. Ook is ondanks stagnerend aantal leden minder contributie binnengekomen.
Ambitie t.o.v. najagen contributie dus niet gehaald.
Kascommissie stelt voor bestuur decharge te verlenen. Geen bezwaar van uit de zaal.
Vraag:
Antw:

Verslag kascommissie vrij negatief en aangegeven dat niet alles in details
is gecheckt. Waarom dan toch decharge?
Primaire functie kascommissie is kijken of de geldstromen en
administratie kloppend zijn en die indruk is er.

Voor volgend jaar moet nieuwe kascommissie worden gekozen ivm feit dat Frans en
Klaas dit al twee jaar doen. Vraag is dus wie dit over wil nemen. Voorstel van uit zaal is
dat een van de twee zittende leden toch nog een derde jaar aan wil blijven zodat het
voor een nieuw lid wat makkelijker instappen is. Klaas wil dit wel doen samen met
Dries. Jan van Zuthem meldt zich ook aan.
9. Voetbal Technisch Beleid
Koos ligt functie van VTON toe. Tot nu toe werken 25 – 30% van de trainers er mee. Is
vooral bedoeld voor de iets minder ervaren trainers. Gebruik ervan is niet verplicht.
Talento gebruik loopt nog niet optimaal. Vrij gebruiksintensief en daar ontbreekt de
mankracht momenteel voor. Zijn dus op zoek naar vereenvoudiging.
Vrij blanco begonnen met Hoofd jeugdopleidingen. Verbindende factor tussen
verschillende partijen. Positieve indrukken tot nu toe.
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Vraag:
Antw:

Vraag:
Antw:

Kwalijke ontwikkeling bij DOS 1/2. Reserve spelers van het 1e krijgen
voorrang bij DOS 2 qua speeltijd. Door grote selectie van het 1e zijn soms
de meerderheid van de spelers afkomstig van het 1e.
Trainers kijken altijd naar positie en spelers die aan kunnen sluiten bij het
1e. Spelers van het 2e schuiven weer door naar andere senioren elftallen en
komen dus wel aan voetballen toe.
Wanneer VTON, Talento en HJO definitief voor elkaar?
Komen we volgende vergadering weer op terug. Stappen blijven maken.

Opmerking: Goede ontwikkeling dat spelers van DOS 2 doorschuiven naar lagere
senioren elftallen en daar veel speeltijd krijgen. Werken lagere elftallen
ook in mee dus mooi voorbeeld van samen beter.
Opmerking: Talento ook bij Wezep en Urk geen succes ivm grote hoeveelheid werk.
Antw:
Dat verklaart de moeizame opstart maar volgsysteem voor spelers wel van
belang.
Vraag:
Antw:

Wordt er voor volgend seizoen nog wel gekeken naar een nieuw DOS 3 als
prestatie-elftal?
Afhankelijk van aanwas, er moet voldoende spelers/body zijn voor een
derde prestatie-elftal.

10. Sponsoring
Wilfred complimenteert sponsorcommissie voor het werk dat is gedaan. Gaat 17 januari
meer presenteren over het nieuwe model voor hoofdsponsorschap.
Vraag:
Antw:

Is facturering sponsoren nu onder controle?
Alles is nu de deur uit, ook achterstallige zaken

11. Rondvraag
De volgende rondvragen zijn behandeld:
Vraag:
Antw:

Contributie wordt nu anders geïnd, hoe gaat het nu met niet betalende
leden?
In nieuwe systeem krijgt iedereen continu herinnering en is ook
incassotraject uitbesteed. Aantal chronische wanbetalers daarmee hopelijk
een stuk kleiner. Als dat nog niet helpt dan consequent zijn voor niet
betalende leden -> einde lidmaatschap.

Vraag:
Antw:

Volgend seizoen om 14:30 uur voetballen ipv 15:00 uur?
Gaan we noteren maar nu niet op antwoorden. Spelen te veel factoren in
mee zoals veldbezetting etc.

Vraag:

Komt er voor de stap ‘einde lidmaatschap’ nog een stap waarbij het
bestuur een persoonlijk gesprek met die persoon aan gaat?
Ja, indien dat zo ver komt wel.

Antw:
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Opmerking: Leden zijn verplicht de contributie voor het hele seizoen te voldoen omdat
anders geen begroting kan worden gemaakt. Is wettelijk zo geregeld.
Opmerking: Nieuwe systeem niet vriendelijk voor digibeten.
Antw:
We helpen iedereen verder, dus ook de mensen die geen mail of 06
nummer hebben.
Opmerking: Wat is de toekomst van het jubileumtenue?
Antw:
Bestuur vindt het geen probleem dit te continueren maar moet opnieuw
over worden besloten als hoofdsponsorschap nieuwe invulling krijgt.
Vraag:
Antw:

Kwaliteit veld 2 erg matig -> hobbelig. Is dat aangekaart?
Nog niet aan de orde geweest met gemeente

11. Sluiting
Arend sluit de vergadering om 22:10 uur.
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ACTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING DOS KAMPEN

JUN 2018

Owner

Actie

Status

Einddatum

Arend Runia

Bespreken ontwikkelingen veldhuur en – onderhoud met gemeente

Nov 2015 op lijst (open)

Dec 2016

Uitwerken nieuw protocol contributie-inning

Nov 2015 op lijst (open)

Dec 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jasper Plender

Coördineren VOG-aanvragen 2016 / 2017 en verder

Nov 2015 op lijst (open)

Mei 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edwin Burgman

Uitwerken calamiteitenprotocol bij incidenten

Nov 2016 op lijst (open)

Aug 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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