Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 juli 2017.
In het clubgebouw van sv Diemen.
Aanwezig: 62 via de presentielijst geregistreerde personen.
1.
Opening.
De waarnemend voorzitter, Peter van Rooij, opent om 20.00 uur de vergadering.
In zijn openingswoord vraagt hij direct aandacht voor de in de middag overleden Gerrie
Verkaik. Zij heeft een zeer groot aantal jaren haar leven mede in dienst gesteld van de
vereniging als kantinemedewerkster. Zij was een top vrijwilligster. Vervolgens wordt 1
minuut indrukwekkende stilte in acht genomen.
Bij het verdere welkomstwoord worden naast de leden en ouders ook de leden van verdienste
en de ereleden welkom geheten. Vervolgens staat de voorzitter Peter stil bij het bijzondere
karakter van deze zomer vergadering. Hij spreekt de wens uit dat de vergadering zal verlopen
in een vruchtbare samenwerking tussen de leden en Bestuur.
Uiteraard worden ook een aantal punten van orde ingebracht.
2.
Mededelingen.
De secretaris Patrick van Berkel geeft aan dat van de volgende personen een afzegging is
ingekomen; T. Ruigrok van der Werve sr, R. Stallinga, G. ten Veen, J. Cousin, E. van
Bentum, J. van Es, X. Eelhart en S. van Loggem.
Elly Oudshoorn, wedstrijdsecretaris jeugd, geeft een korte toelichting op het vervallen van de
spelerspassen en de introductie van het mDWF via de smart phone en tablet. Zij verzoekt alle
leden, leiders en trainers goed de instructies te lezen die zullen worden gepubliceerd op de
website van de vereniging.
3.
Ingekomen stukken.
De secretaris, Patrick van Berkel, deelt mee dat er geen te bespreken ingekomen stukken zijn.
4.

Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november
2016.
Dit agendapunt is ter informatie van de vergadering opgenomen.
5.
Bestuur situatie.
Voorzitter Peter geeft een toelichting op de tekst zoals deze is opgenomen op de agenda. Met
name gaat hij in op de te grote werkdruk op de bestuur – en jeugdcommissieleden. Ook zijn
zorgen over het nog steeds niet vervullen van de functie bestuurslid Senioren Zaterdag. Hij
doet een dringend beroep op de 64 spelende leden dat een persoon zich meldt als bestuurslid.
Ook de taak van 2e secretaris moet worden ingevuld. Hij wijst verder naar de lange lijst met
vacatures die eerder is geplaatst in DiemerNieuws. Hij geeft aan dat het bestuur bezig is om in
de najaarsvergadering een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter te presenteren. Na zijn verzoek
geeft de vergadering aan dat er geen vragen zijn over dit onderwerp.
6.
Vaststelling voorstel contributie (schriftelijk voorstel).
Bij de mondelinge toelichting op het schriftelijke voorstel begint penningmeester Bram
Kloosterman met het voorlezen van een column van directeur KNVB amateurvoetbal Jan
Dirk van der Zee over “de vrijwilliger in de vereniging”. Hij gebruikt daarna de
werkzaamheden van Elly Oudshoorn en Bram Uljee als voorbeeld. Hij geeft aan dat een
aantal rekenmodellen zijn onderzocht en een benchmark met andere gelijkwaardige
verenigingen. Bram geeft aan dat de contributiepost het enige onderdeel is in de begroting
waarmee financieel kan worden bijgesteld. Vragen van mevr. Klein Kranenburg worden
afdoende beantwoord. Onder andere dat ze de toelichting mist hoe we tot de verhoging zijn
gekomen. Jolanda van Klaveren geeft aan dat zij moeite heeft met het accepteren van het
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voorstel en er voor haar kind nu na de overschrijvingen geen optie meer is om van club te
veranderen. Bram geeft aan dat de nieuwe leden bij de inschrijving zijn geïnformeerd over de
verhoging. ( NB; overschrijving binnen categorie B is zonder meer mogelijk)
Joris van Oudenhoven vraagt of er een indicatie is waarom de vereniging te weinig
vrijwilligers kan werven. Hier is geen eenduidig antwoord mogelijk, de verschillen tussen de
genoemde verenigingen zijn groot. Op de vraag van Rinaldo Alberts wie er nu al een
vrijwilligersvergoeding krijgt geeft Bram een mondeling overzicht. Het Bestuur ontvangt
geen vrijwilligersvergoeding.
Mevrouw van Wetten vindt dat een overzicht ontbreekt waaruit men extra inzicht krijgt over
de extra inkomsten en de te verrichten uitgaven. Bram geeft aan dat dat vooraf niet precies is
aan te geven omdat bijvoorbeeld het ledenverloop nog niet bekend is.
Er ontstaat binnen dit onderwerp een sub discussie met Stef Schinning, Erik Heemskerk, Eric
Brinkhof en Michel de Graeve dat door de verenging te veel passanten als spelers en trainers
worden binnen gehaald. Daarom is de vaste kern niet meer beschikbaar voor vrijwilligerswerk
en verlaten de jeugdspelers de vereniging.
De discussie spitst zich, als voorbeeld, toe op de A-junioren afgelopen seizoen. Wayne
Poyner verstrekt nadere informatie hoe een en ander is gelopen.
Bestuurslid Technisch Commissie Rob Dalmulder meldt dat dit bekend is en dat strenger zal
worden toegezien dat er niet te veel “passanten” worden binnen gehaald. Het
contributievoorstel is erop gebaseerd dat er meer middelen komen om eigen jeugd te laten
functioneren als jeugdtrainer voor meerdere jaren.
Op de vraag van Ton van den Hengel geeft Bram aan dat de belastingvrije
vrijwilligersvergoeding max €1500, -- is in 10 termijnen. Op de suggestie van Robin van
Tilburg dat we moeten stoppen met groeien geeft voorzitter Peter van Rooij aan dat we in de
laatste 2 overschrijvingsperiodes juist zijn teruggelopen in ledenaantal. Ook geeft hij wat
cijfers uit Sportlink over het verloop van de overschrijving en aanname van leden buiten
Diemen.
Op de vraag van Arno Brouwers of de extra middelen ook ten goede komen van de lagere
elftallen wordt positief geantwoord. Ook delen we de conclusie dat te veel spelers worden
weggetrokken naar andere verenigingen.
Na de lange discussie wordt besloten de stemming bij handopsteken te doen. Het resultaat is
dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen het bestuursvoorstel steunt waarmee dit is
aangenomen. Applaus voor penningmeester Bram Kloosterman.
7.
Pauze.
Vanwege de warmte wordt er een korte pauze gehouden van 15 minuten.
8.
Invoeren toeslag selectie. (Schriftelijk voorstel)
Dit voorstel wordt toegelicht door Rob Dalmulder, bestuurslid Technische Commissie.
De extra toeslag is laag in verhouding tot andere verenigingen. De inkomende extra middelen
zullen worden gebruikt om betere trainers en ook meer trainers te kunnen aantrekken en te
binden voor langere termijn. De selectietoeslag is alleen van toepassing voor de
jeugdselecties. Met name het langer binden van jeugdige trainers is de optie. Dave van
Rookhuizen geeft aan dat dit voorstel al in 2014 in de mei vergadering is gedaan.
Penningmeester Bram geeft aan dat de rompslomp van de extra administratie er inderdaad is
maar dat deze zoveel mogelijk worden beperkt. Voor de selectietoeslag wordt als peildatum 1
oktober aangehouden. Robin van Tilburg geeft aan dat dit problemen kan opleveren. Op
verzoek van Dave Rookhuizen geeft Rob aan welke teams als jeugdselectie worden bedoeld.
Vervolgen wordt het voorstel bij handopsteken aangenomen door de ledenvergadering.
Applaus voor Rob Dalmulder.

Bestuur akkoord met notulen in vergadering 31-8-2017

2

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 juli 2017.
In het clubgebouw van sv Diemen.
9.
Rondvraag.
Joris van Oudenhoven vraagt of je ouders kunt verplichten iets te doen. Het antwoord van
Peter vindt Tinus Post te slap en stelt wederom het niet opkomen voor de kantinedienst aan
de orde en stelt strengere maatregelen voor. Ina Sterenborg geeft als ervaringsdeskundige
aan dat het met name de seniorenselecties zijn die zich niet aan de afspraken houden. Het gaat
de laatste tijd juist wel redelijk met de ouders van de jeugdteams. Peter geeft aan dat bij het
straffen niet het kind de dupe mag worden van de ouders. Tinus vindt dit een te slappe
houding en stelt strenger straffen toch voor. Bram Kloosterman geeft aan dat hij samen met
Boaz Saam het rooster maakt en strenger zal gaan optreden.
Richard Heus; het gerucht gaat dat aan de spelers van de zondagselectie een
onkostenvergoeding wordt verstrekt. Bram geeft aan dat bekend is dat aan één speler die door
ons gevraagd is om weer terug te komen in de vereniging een kilometer-kostenvergoeding zal
worden verstrekt, gelet op de reisafstand. Verder zal het wat hem betreft niet gaan. De spinoff van het terugkomen van deze speler heeft opgeleverd dat ook 5 andere oud-spelers zijn
teruggekeerd in de vereniging.
Robin van Tilburg vraagt zich af of het bestuur wel het mandaat heeft voor zulke besluiten.
Bram wijst er op de het bestuur de vereniging in ruimste zin moet besturen en gecontroleerd
wordt door de kascommissie. Bestuurslid Senioren Zondag Robin Ternede geeft aanvullend
aan dat de km- vergoeding wordt gefinancierd uit een extra budget van de hoofdsponsor dat
geoormerkt is voor de zondagselectie.
Hans Post geeft aan dat het bestuur moet zorgen dat de bestuurstafel weer voldoende wordt
bezet. Waar is de vertegenwoordigster van het vrouwen/ meisjes voetbal. Peter; op een
camping in Frankrijk voor een aantal maanden. Hans; er moet wat gebeuren, we staan op de
rand van de afgrond!
10.
Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun positieve deelname aan de
vergadering. Hij wenst iedereen een goede vakantie toe en zorg er voor weer gezond terug te
komen.
Diemen, 18 juli 2017
Ondertekening:
Datum:

notulist.

P.P. van Rooij, wnd. voorzitter

P.P van Rooij, wnd. voorzitter
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