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1. Bestuur

De taken van het bestuur omvatten het vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van

zaken binnen de vereniging. Het bestuur zorgt ervoor dat de algemene vergadering haar kan

controleren door het uitroepen van regelmatige vergaderingen en presenteren van jaarstukken.

Het bestuur van DIAVO bestaat uit vijf personen, die vanuit de volgende rollen invulling geven aan de

taken van het bestuur:

● Voorzitter John Uiterweerd

● Secretaris Leo Linskens

● Penningmeester Hilko Ellen

● Lid – voorzitter TC Desmond Sagel

● Lid – recreantencoördinator Sabine van Amersfoort

Ondanks dat dit het eerste seizoen als DIAVO was, heeft het bestuur het jaar met een normaal aantal

vergaderingen kunnen handelen, te weten 6. Tussen de vergaderingen door konden eenvoudige

zaken snel via whatsapp of mail worden afgewikkeld. Vooral de Technische Commissie werd flink

geraakt door de nieuwheid van DIAVO, maar vooral door de verschuivingen als gevolg van COVID-19.

a. Speerpunten seizoen 2021-2022

# Speerpunt Reflectie

1 Eén vereniging waar we als leden graag
bijhoren en ons betrokken voelen

● Organiseren van 2 toernooien
● Social media voor en door de leden
● Zichtbaarheid bestuur en commissies

Goed op weg. maar betrokkenheid nog wel een
aandachtspunt (zie ook volgende punt)

● Buurtvolleybaltoernooi en mixtoernooi
● Facebook en Instagram opgestart
● Via nieuwsbrief, appgroepen en

persoonlijk contact

2 Operationele en bestuurlijke continuïteit Er zijn nog teveel vacatures, die dringend ingevuld
moeten worden. Door deze vacatures moeten de
commissieleden veel extra werk verzetten, wat
niet houdbaar is, of blijft er werk liggen.

Tevens zijn er enkele trainersvacatures. Invulling
daarvan wordt bemoeilijkt doordat de meeste
potentiële trainers op de maandag trainen

3 Meer aandacht voor de jeugdafdeling (m.n.
werving)

Scholenclinics maar gedeeltelijk door COVID-19.
Funtraining-event, vriendjes-training.
De situatie is nog wel zorgelijk, maar er is wel weer
nieuwe instroom. Ambitie voor komend seizoen!

4 Instroom vergroten en doorstroom goed laten
landen

Instroomgroep was een doorslaand succes met 26
instromers en uiteindelijk 14 nieuwe leden
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b. Terugblik op de samensmelting

Het bestuur constateert dat de belangrijkste voordelen van de samensmelting ook al in de praktijk

zichtbaar zijn, onder andere:

● meer te bieden qua niveaus en speelavonden

● instroomgroep: in totaal hebben we  31 mensen ontvangen en begeleid. 26 nieuw, 5 al

bestaande leden.

● In totaal hebben zich 14 nieuwe leden aangemeld.

● teams kunnen beter onderling lenen en samen trainen indien nodig

2. Secretariaat

Dit seizoen heeft het inrichten van de administratie voor de nieuwe vereniging en het uniformeren en

omzetten van trainersovereenkomsten veel tijd en aandacht gevergd.

a. Ledenadministratie en -verloop

Na de formele samensmelting  is veel werk verzet om de twee ledenadministraties te integreren in 1

Sportlink omgeving. Banknummers oud DIO,  aanpassen teams en automatische incasso gegevens

toevoegen waren o.a. de wijzigingen.

We zijn het seizoen gestart met in totaal 281 leden en B leden en geëindigd met 282. Hoewel het

aantal dus stabiel is was wel sprake van verschuivingen.

Bij de Senioren kwamen er 15 bij en hebben er 7 opgezegd. Bij de recreanten was er een toename

van 19 nieuwe leden en was het aantal opzeggingen 15. Hiervan waren er 9 die al voor de officiële

fusie hadden en aangegeven geen lid meer te willen zijn.

Bij de jeugd en Mini’s was helaas het meeste verloop. 18 leden hebben de vereniging verlaten en 5

nieuwe spelers hebben zich aangemeld. Fijn is dat bij de start van het nieuwe seizoen er inmiddels

weer 3 Mini’s zijn bijgekomen.

b. Trainersovereenkomsten/VOG

We hebben dit seizoen nieuwe trainersovereenkomsten gemaakt. Alle trainers hebben deze

overeenkomst inmiddels gekregen en getekend. Ook de vergoedingen zijn nu conform de nieuwe

afspraken binnen DIAVO.

In het nieuwe seizoen zullen we voor de in aanmerking komende trainers de Vog’s vernieuwen

3. Technische commissie

De technische commissie vertaalt het algemeen beleid, zoals dat door het bestuur op hoofdlijnen is

bepaald, naar sporttechnisch beleid. Concreet betekent dit dat de technische commissie:

● gevraagd en ongevraagd advies geeft op hoofd-beleidslijnen;

● toezicht houdt op de uitvoering van technische beleid door trainers, coaches en vrijwilligers;

● toetst of de uitvoering past binnen het technische beleid;

● ervoor zorgt dat mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn, zodat leden naar behoefte op

plezierige en competitieve wijze kunnen volleyballen.
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Binnen de technische commissie zijn aansturende, coördinerende en uitvoerende taken verdeeld:

● Voorzitter TC Desmond Sagel

● Wedstrijdsecretariaat senioren Gerard Phylipsen

● Wedstrijdsecretariaat en coördinatie jeugd Jeannette Guilbert

● Recreantencoördinator Sabine van Amersfoort

● Scheidsrechterscoördinator Jan Siesling

● Zaalinhuur John Bouwman

● Instroomcoördinator Bé Schuitema (geen deelname TC vergadering)

● Teamcoördinator senioren vacant

● Materiaalbeheerder vacant

● Trainersbegeleider vacant

b. Korte impressie van het volleybalseizoen

Het seizoen begon redelijk rustig, de zalen waren op tijd geregeld en de planning van wedstrijden was

op tijd rond. Eind oktober werden door de overheid opnieuw alle zaalsporten stilgelegd wegens

COVID-19. Tot eind januari mocht er niet gespeeld worden (alleen de jeugd mocht tot medio

december nog doortrainen). Maar ook in de weken voor en vooral na deze gedwongen sluiting waren

geregeld teams niet compleet. Toch heeft iedereen alles op alles gezet om waar dat wel mogelijk was,

het volleybal zoveel mogelijk door te laten gaan. Door dit alles is het zeker geen mooi seizoen

geweest, maar wel een seizoen die we nog lang zullen heugen. Met inzet van alle TC-leden en

bereidwilligheid van onze leden is het ook dit seizoen weer gelukt om alle puzzels rond te krijgen.

c. Ontwikkelingen binnen de diverse groepen

Senioren competitie

Na ongeveer zes speelrondes is de competitie stilgelegd. Bij de eerste signalen dat de senioren

competitie weer op zou starten, heeft de TC alles op alles gezet om de teams alsnog hun wedstrijden

te laten spelen en inhaalwedstrijden in te plannen in het toch al drukke wedstrijdrooster. Hierbij

kwam de moeilijkheid dat de ingeplande scheidsrechters en teams zelf ook nog eens onderhevig

waren aan het COVID-19 virus: geplande wedstrijden gingen geregeld niet door, er moesten nieuwe

scheidsrechters worden gezocht of wedstrijden werden verschoven naar een later tijdstip. Al met al

werd met name in het tweede deel van de competitie veel flexibiliteit van onze leden gevraagd.

Door COVID-19 kunnen we alle teams laten uitkomen in de klasse waar ze dit seizoen ook in speelde.

Recreanten

Tijdens de ledenvergadering hebben beide recreantencoördinatoren van de oude verenigingen zich

teruggetrokken en hun taken overgedragen aan een nieuwe coördinator. Het seizoen heeft daarmee

in het teken gestaan van overdracht van werkzaamheden en kennismaking met trainers en met

trainingsgroepen.

Voor de tien recreantengroepen begon het volleybalseizoen als altijd in hun vertrouwde gymzaal en

grotendeels met de blik en gewoontes van de ‘oude’ vereniging. Na de herstart in februari groeide

met name binnen groepen die deelnemen aan de recreantencompetitie (vijf van de twaalf teams zijn
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DIAVO teams) de samenwerking; men weet elkaar voorafgaand aan een speelavond steeds beter te

vinden en spelers stonden open om bij elkaar mee te spelen, om zo zoveel mogelijk wedstrijden door

te kunnen laten gaan. Onder meer als gevolg van COVID-19 kwam met name in de tweede helft van

het seizoen bij meerdere trainingsgroepen de continuïteit van de training geregeld in het gedrang.

Jeugd

De beide jeugdteams hadden te maken met een ingekorte eerste helft, en een verschoven tweede

helft. MB werd eerst in de derde klasse, daarna nog in de tweede klasse kampioen!

De mini’s hadden nog altijd te kampen met een bovengemiddelde terugloop in deze COVID-19

periode. De teams n4 & n6  vielen uiteen einde seizoen. Na campagne op buurtvolleybaltoernooi,

deelname aan Koningsspelen op Ikc Spreng en “vriendjes training” hebben we weer nieuwe kinderen

kunnen werven voor mini teams. Nieuwe seizoen start met 8 mini’s (alleen trainen) met als doel

vanaf de kerst weer 2 teams in competitie deel te laten nemen. Werving van jeugdleden is voor het

komende seizoen één van de bestuurs-speerpunten.

Instroom

Binnen de instroomgroep zijn  zeven recreanten en acht competitiespelers klaargestoomd voor een

plek binnen DIAVO. Ook hebben vijf bestaande leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de

instroomgroep extra techniektraining te volgen. Enkelen gaven aan liever niet de instroomlijn te

willen volgen, maar konden op basis van volleybalervaring direct doorstromen.

Relatief veel recreantspelers die vanuit de instroomgroep komen, geven aan dat zij de combinatie

met ‘echt’ trainen prefereren boven zoveel mogelijk sets spelen. De ervaring leert ook dat het

speelniveau in en/of leeftijdsopbouw van huidige recreantengroepen een rol speelt bij het plaatsen

van nieuwe recreanten: nieuwe spelers zijn lang niet altijd te plaatsen in groepen waar de behoefte

aan spelers het grootst is.

d. Opleidingen

Als gevolg van de maatregelen en extra werkzaamheden rondom COVID-19 is het aantal opleidingen

dit seizoen beperkt gebleven tot het opleiding van 8 leden tot V4 scheidsrechter.  Tevens hebben

Reint Smit en Matthias Sander deelgenomen aan een serie zeer inspirerende trainers-clinics op het

niveau van VT3, georganiseerd door eredivisie-trainer Wilfried Groothuis.

e. Zalen

Door middel van een enquête onder de leden is de voorkeur voor binnen- of buitenvolleybal gepeild

voor de periode vanaf mei tot aan de zomervakantie, waarbij bleek dat het merendeel van de

recreantenteams voorkeur gaf om in de zaal te blijven en het merendeel van de competitieteams

liever naar buiten ging. Op teamniveau is uiteindelijk maatwerk geleverd, met ook nog de

mogelijkheid voor extra buitentrainingen.

f. Materiaal

We hebben dit jaar subsidie mogen ontvangen voor het vervangen van de buitenvelden.
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Van dit subsidiebedrag zijn er vier complete beachsets (netten/belijning) aangekocht, die we gelijk bij

het buurtvolleybaltoernooi hebben gebruikt. Tevens zijn er 20 nieuwe ballen aangekocht om de

recreantenleden te voorzien van nieuw sportmateriaal.

Voor het komende seizoen staat er nog meer materiaalvervanging op de planning.

g. Resultaten competitieteams

In totaal hebben negen seniorenteams en vier jeugd-/CMV-teams aan de competitie meegedaan:

● Dames 1 2e klasse ● Heren 1 1e klasse

● Dames 2 3e Klasse ● Heren 2 1e Klasse

● Dames 3 3e klasse ● Heren 3 2e Klasse

● Dames 4 4e Klasse ● Heren 4 3e klasse

● Heren 5 3e klasse

● MA 1e helft 3e Klasse – 2e plaats; kampioen ● N4 1e helft

● MA 2e helft 3e Klasse – 2e plaats ● N4 2e helft geen competitie

● MB 1e helft 3e Klasse – kampioen ● N6 1e helft

● MB 2e helft 2e Klasse – kampioen ● N6 2e helft geen competitie

4. Overige commissies

PR&Communicatie:

● Communicatie: vacature (waargenomen door voorzitter), vanaf oktober ‘22: Baptiste Chiron

● website: Han Tiberius, vanaf oktober ‘22: David Koetsier

Middels 4 nieuwsbrieven zijn de leden regelmatig op de hoogte gehouden van de belangrijkste

wetenswaardigheden. De website is gecompleteerd, en de social media (Facebook en Instagram) zijn

bij toerbeurt door teams voorzien van nieuwtjes en team-inkijkjes.

Evenementen:

● voorzitter: vacature (waargenomen door voorzitter en voorzitter TC), vanaf oktober ‘22:

Marcel Stouten

Het Ugchelens buurtvolleybaltoernooi werd in mei georganiseerd, met 24 deelnemende teams en als

side-event een funtraining voor basisschoolleerlingen. Het geplande kersttoernooi kon vanwege

COVID-19-beperkingen niet plaatsvinden, en daarom is een einde-seizoenstoernooi georganiseerd op

de beachvelden van sv Orderbos.

Financieel:

● financiële administratie: Lies Komninos
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De financiële commissie (penningmeester & financiële administratie) heeft als bijzondere verrichting

de financiële afwikkeling met DIO Ugchelen gecoördineerd. Tevens de bijzondere uitgaven voor de

totstandkoming van DIAVO gesepareerd van de lopende begroting.

Vertrouwenscontactpersoon:

Anja van Brakel meldt dat er geen bijzonderheden waren dit seizoen.

5. Financieel

Toelichting bij financieel overzicht DIAVO seizoen 2021/2022

Door de overgang van twee verenigingen naar één is het financieel overzicht  wat minder

standaard. Met DIO is afgesproken dat de beide ‘oude’ verenigingen nog de boekhouding zouden

doen over de periode tot 1 januari 2022. Door de penningmeester van DIO is een overzicht

gemaakt van de inkomsten en kosten over die periode. Deze zijn daarna verwerkt in het

jaaroverzicht van DIAVO. Daarnaast is vanuit DIO een bufferkapitaal overgemaakt naar DIAVO,

waarbij de afspraak is gemaakt dat dit vooral zal worden ingezet voor niet-reguliere uitgaven om

het plezier in het volleyballen in stand te houden of te verhogen. Hier wordt verderop dieper

ingegaan.

Jaaroverzicht DIAVO 2021/2022

In het overzicht hierna zijn de diverse inkomsten en uitgaven gepresenteerd naast de begroting

die op 5 november 2021 is gepresenteerd en goedgekeurd tijdens de AV. Hierdoor ontstaat een

goede vergelijking en worden verschillen snel duidelijk. Uit het overzicht blijkt dat we uiteindelijk

een positief resultaat hebben geboekt van iets meer dan € 10.000,-. Hierna wordt de diverse

posten besproken, vooral die een groot verschil hebben t.o.v. de begroting. Daaruit wordt ook

duidelijk waardoor dit, relatief hoge, positieve resultaat is ontstaan.

- Contributie;

Ten opzichte van de begroting is minder contributie geïnd. Dit ondanks dat het ledenaantal

aan het begin en eind van het seizoen gelijk is. Oorzaken hiervan zijn dat lopende het seizoen

leden hebben opgezegd en nieuwe leden pas later in de 2e helft van het seizoen zijn

aangemeld. Deze laatste hebben maar een deel van de contributie betaald. Daarnaast zijn

een aantal leden vanwege blessures tijdelijk B-lid geworden.

- Trainersvergoedingen/opleidingskosten;

Er zijn minder uitgaven geweest aan trainersvergoedingen. Belangrijke oorzaak is het

uitvallen van trainingen vanwege corona aan het begin van het seizoen. Daarnaast zijn

trainers die geen vergoeding willen ontvangen en aangeven dat de vergoeding ten goede

moet komen aan de vereniging. O.a. in de vorm van materialen of ondersteuning van de
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trainers. Voor het opleiden van de trainers wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van het

aanbod van Nevobo hierin. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

- Vergoedingen vrijwilligers;

Het streven was om een bijeenkomst te organiseren voor de vrijwilligers. Daarin zijn we niet

geslaagd. Wel zijn de oud-bestuursleden van beide voormalige verenigingen bedankt en is

afscheid van hen genomen met een etentje.

- Zaalhuur;

Vanwege de coronasituatie aan het begin van het seizoen en rond de kerst is minder zaalhuur

betaald.

- Internet/Sportlink;

Met de overgang naar een nieuwe provider voor de website, zijn ook de kosten lager

geworden. Voor Sportlink (programma voor de ledenadministratie) geldt dat we voor een

kleiner pakket hebben gekozen. Zonder boekhouding.

- Bureaukosten;

De kosten voor de gehouden Algemene Vergaderingen waren beperkt. Wel is het jeugdteam

2x kampioen geworden, wat met ze is gevierd.

Daarnaast hebben we gezorgd voor promotiemateriaal, zoals flyers en vaandels om onze

herkenbaarheid te vergroten.

- Kosten speelvelden;

Hierin zijn de kosten van het buurtvolleybal verwerkt, samen met de kosten van het

buitenvolleybal van zomer 2021. De kosten van dit laatste waren hoger dan begroot, namelijk

€ 600,-. Het buurtvolleybal had, zonder rekening te houden met subsidie (zie verderop), een

netto resultaat van € 10,-. Ofwel de kosten hiervan waren € 1.554,-.

- Spelmaterialen;

Om te zorgen dat alle spelende/trainende groepen over goede ballen hebben, zijn nieuwe

ballen aangeschaft. Een deel van de aanschaf is ook geboekt op het bufferkapitaal, maar

omdat je zonder ballen niet kunt volleyen zullen deze kosten ieder jaar terug komen op de

overzichten.

- Toernooien;

We willen graag de leden ook onderling een toernooi kunnen spelen. Dit seizoen is dat

gedaan via het ‘Einde seizoen toernooi’.

- Kosten Nevobo;

Voor leden die halverwege het jaar lid worden moet wel de bondscontributie worden

afgedragen over het hele jaar. Voor leden die halverwege het jaar B-lid worden is dan al deze

contributie betaald. De peildatum voor de hele vereniging is 1 oktober.

- Overige wedstrijdkosten;
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Hieronder zijn de kosten geplaatst die bij DIO zijn gemaakt als algemene verenigingskosten.

Een verdere uitsplitsing was helaas niet mogelijk. In ieder geval zitten hierin verwerkt de

kosten van verzekering, bankkosten, jeugdactiviteiten, kosten GroteClubActie.

- Overige kosten;

Dit zijn de kosten van de verzekering en bankkosten. De inschatting was dat met name de

verzekering hoger uit zou vallen door het hogere aantal leden. Dit is achteraf meegevallen.

De bankkosten nemen wel ieder jaar toe. Onvoorziene uitgaven zijn, voor zover die al waren,

geboekt bij andere posten.

Bufferkapitaal, bijzondere baten en lasten

In de overgang van beide oude verenigingen naar DIAVO is met DIO afgesproken dat er een

bufferkapitaal mee zou komen met de leden. Dit was een bedrag van € 30.000,-. Dit

bufferkapitaal is bedoeld om een goede voorziening te hebben voor tegenvallers om daarmee de

continuïteit van de vereniging te waarborgen, maar kan ook worden ingezet voor niet-reguliere

uitgaven gericht op het ondersteunen van het volleyballen. Zoals inhaalaanschaf van materialen

e.d. Hiervoor is het budget dan ook benut. O.a. zijn er nieuwe buitennetten en -ballen

aangeschaft. En daarnaast nog extra ballen en ook ballenkarren voor tijdens de trainingen.

Verder hebben we uit dit budget de aanschaf van de nieuwe shirts bekostigd, op de eigen

bijdrage van de leden na. Ook de kosten voor de overgang naar DIAVO, kosten notaris, nieuwe

website, ontwikkeling logo, enz., zijn hieruit betaald. Daarnaast hebben we echter ook gebruik

kunnen maken van subsidieregelingen van de gemeente. Dit vanwege de WK-wedstrijden voor

dames in september/oktober 2022. Deze regelingen waren gericht op (ook) de aanschaf van

materialen, maar ook op promotieactiviteiten zoals het buurtvolleybal. Deze inkomsten zijn, na

overleg in het bestuur, buiten de lopende begroting gehouden en geboekt als ‘bijzondere’ baten

en lasten.

Balansoverzicht

Het afsluitende overzicht is dat van de balans. Hierin staan de tegoeden op de diverse rekeningen

aan het begin en eind van het boekjaar (hiervoor is het afsluitende balansoverzicht van Primavo

van vorig seizoen opgenomen)  en het (positieve) resultaat van het afgelopen seizoen. De nieuw

aangeschafte buitennetten en ballen zorgen voor een hoger bedrag aan voorraad materialen.

Ook zijn een aantal bedragen opgenomen die buiten het boekjaar zijn betaald of ontvangen,

maar wel betrekking hebben op het seizoen 2021/2022.
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