Notulen Algemene Jaarvergadering 23-09-2019
Locatie
Aanwezig

: kantine DTS, Oudkarspel
: 39 leden, inclusief de Bestuurs- en Ereleden.

1. Opening
Voorzitter Jan Vaartjes opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering
De notulen van de jaarvergadering over het seizoen 2017/2018 zijn op de website gezet. Een ieder heeft deze
kunnen doorlezen en er komen geen vragen uit de zaal, waardoor de notulen goedgekeurd zijn.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn géén ingekomen stukken en er is afbericht van één genodigde.

4. Jaarverslag seizoen 2019 2020
De secretaris maakt een ‘rondje langs de velden’ en belicht alle onderdelen van de vereniging.
We staan er goed voor en iedereen blijft de schouders er onder zetten, maar al jarenlang hebben we te maken met
stijgende kosten, een teruggang in ledental en een verminderd ‘hart voor de vereniging’.

5. A. Jaarverslag Penningmeester
De penningmeester toont het resultaat over het afgelopen seizoen en licht dat toe.
Hij maakt nog eens duidelijk dat DTS het zónder de Zuurkoolcup en het WinterWunderLand zeer moeilijk zou
hebben. Daarnaast licht hij enkele vragen uit de zaal toe, beide over het onderhoud dat de club nu zelf ter hand
heeft genomen.

B. Verslag Kascommissie
Commissievoorzitter Bert Baron heeft samen met Anne Siewertsen de boeken gecontroleerd bij de
penningmeester. Zij hebben geen onvolkomenheden kunnen ontdekken en zij stellen de vergadering dan ook voor
om het bestuur decharge te verlenen.

C. Verkiezing Kascommissie
Bert Baron en Arne Siewertsen zijn in september 2018 aangetreden voor een periode van twee jaar.
Zij treden dus pas af per september 2020.

D. Vaststelling begroting seizoen 2019 – 2020.
De penningmeester legt de vergadering een begroting voor het lopende seizoen voor, dat afsluit met een klein
positief resultaat. Er komen geen vragen uit de zaal op deze begroting, waarop de voorzitter de vergadering
verzoekt om middels applaus aan te geven of de vergadering deze begroting goedkeurt.
Dit applaus komt er, waarmee de begroting voor het seizoen 2019-2020 is aangenomen.

E1. Verkrijging goedkeuring tot een contributieverhoging voor het seizoen 2020-2021.
Het bestuur is voornemens om de contributie voor het seizoen 2020-2021 niet te verhogen maar vraagt wel
goedkeuring voor een evt. verhoging aangezien de contributienota’s de deur uit gaan, vóór de volgende Algemene
Ledenvergadering.
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E2. Verplicht stellen van bardienst m.i.v. het seizoen 2020-2021.
De animo bij de seniorleden om vrijwillig bardienst te doen, neemt steeds meer af.
Ouders van onze jeugdleden doen al verplicht een bardienst, maar die geven aan dit niet te willen doen op de
zaterdagmiddag als de senioren uitgevoetbald zijn.
Het bestuur heeft daarop besloten de bardienst voor zowel senioren als (ouders van) jeugdleden verplicht te stellen
vanaf t voorjaar 2020. De exacte uitwerking van het plan wordt de leden in de loop van dat voorjaar voorgelegd.
Uit de zaal komen enkele vragen over de hoogte van het eventuele sanctie- of afkoopbedrag.
Ook wordt geopperd dat er betaalde krachten achter de bar gezet kunnen worden.

6. Bestuurszaken
Ronald Schweitzer heeft bij zijn aantreden in september 2018 aangegeven deze functie voor slechts één jaar te
zullen doen. Hij wordt opgevolgd door Anja Slagmolen, die toetreedt tot het bestuur.
.

7. Rondvraag
Vrager 1:

Zijn er nog vorderingen in het overleg het de handbalvereniging, die mogelijk naar ons terrein zou
komen ?
 Voorzitter geeft aan dat er wel gesproken is, maar dat dit geen resultaat kent.
Vrager 2:

Kunnen we een betere oplossing zoeken voor het van het veld halen van de jeugddoelen.
Door de manier waarop het nu gebeurt, beschadigen de doelen erg.
 Bestuur geeft aan dit met de jeugdcommissie en de velddienst te gaan bespreken.
Vrager 3:
Of de vereniging zich zorgen maakt om de terugloop in ledental van ongeveer 60 leden.
 Ja natuurlijk maken we ons zorgen, maar je moet daarbij bedenken dat er ook deels opruiming van vervuiling
in het systeem bij zit. We zien echter niet hoe we er nieuwe leden bij gaan krijgen. Oudkarspel is nu eenmaal
geen groeikern meer en ver weg van alle bouwacitiviteiten. Bovendien doet de N242 ons geen goed.
We zullen moeten afwachten of de beslissing om op zaterdag te gaan spelen ons de impuls gaat geven die we
verwachten.
8.

Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering kort na 22.00 uur.
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