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Aan alle leden van DIAVO,

Op 5 november is de eerste ALV DIAVO gehouden. De vergadering werd gehouden in de kantine van
WSB. Belangrijke beslissingen over Bestuurssamenstelling en begroting moesten worden genomen.

Bij alle (via teams) aanwezigen was de stemming vrolijk en hadden we er zin in om de formele start van
DIAVO mee te maken.

Deelnemers bestuur DIO-Ugchelen en Primavo
DIO-Ugchelen Fred Brouwer

Leo Linskens
John Uiterweerd (Teams)

Primavo Hilko Ellen
Frank van Luik
Desmond Sagel
Bé Schuitema

Afwezig
Dio-Ugchelen
Primavo

Nico van Oene
Lies Komninos
Annoek Linthorst (vakantie)
Desmond Sagel (Wedstrijd)
Bé Schuitema (Coachen wel bij de borrel)

Overige deelnemers
11 leden aanwezig in de zaal.
2 leden ingebeld via teams.

11 leden heeft een machtiging afgegeven.
9 leden hebben via mail gestemd.
4 leden hebben gemeld afwezig te zijn.

Opening en vaststellen agenda
Hilko opent de vergadering. John kan er helaas alleen via teams bijzijn, daarom is Hilko vanavond
voorzitter. Hij heet iedereen hartelijk welkom op deze 1E ALV DIAVO. Vele mensen zijn druk geweest om
dit moment mogelijk te maken. Veel inspanning in tijden met weinig volleybal i.v.m. Corona. Heel veel
dank daarvoor!
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Er komt geen antwoord op de vraag of er nog bestuur
kandidaten zijn.

Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergaderingen Primavo oktober 2021
De notulen van de laatste Primavo ledenvergaderingen met dank aan Annoek voor samenstellen worden
goed gekeurd. Vraag uit de zaal of dit (15 minuten) de kortste vergadering ooit was?

Mededelingen

Geen mededelingen.
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Bestuursverkiezing n.a.v. samensmelting Primavo-DIO

De aanwezigen inclusief volmachten gaan unaniem akkoord met het voorgestelde bestuur!
Hilko dankt voor het gegeven vertrouwen. Uit de zaal komt dank voor het vele verzette werk.
Het verkozen bestuur kent vanaf nu de volgende leden:

Een nieuw bestuur betekent ook dat afscheid van een aantal mensen wordt genomen.

Primavo:

Frank van Luik
Lid sinds 2001, 2007 bestuurslid recreanten, 2008 Zomervolleybal. Frank was ‘ronselaar’ voor
bestuursleden en overige functies. Hij heeft veel bijgedragen aan het op orde brengen van de financiën.

Annouk Linthorst
Lid sinds 2014, 2016 Secretaris Primavo. Ze heeft veel werk verzet in het aanbrengen van structuur
binnen de diverse functies en bijgedragen aan de totstandkoming van de fusie.

Bé Schuitema
Wie kent hem niet? Lid vanaf de oprichting in 1975. Bijna niet op te noemen wat hij allemaal heeft
gedaan. Denk aan trainer, organisator (nacht) toernooien, Beachvolleybal Bussloo, Heel lang bestuurslid
en nu weer samen met Monique Sietsma de initiatiefnemer van de succesvolle instroom klas en last but
not least erelid van Primavo.

Lies Komninos
Veel werk verzet met het op orde brengen van de financiële administratie. Veel ondersteuning gegeven
aan Hilko bij zijn rol als interim penningmeester. Dit laatste zal zij blijven doen voor het nieuwe bestuur.
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DIO-Uchelen:

Fred Brouwer
Fred al 15 jaar in het bestuur als rots in de branding op het wedstrijdsecretariaat. In staat om op het
laatste moment nog van alles te regelen. Samen met John Bouwman van Primavo regelde hij al jaren de
gemeenschappelijke zaal inhuur. Fred heeft aangegeven zijn opvolger netjes te zullen inwerken.

Nico van Oene
Als materiaalbeheerder regelde hij ruim 15 jaar de inkoop en onderhoud van het volleybalmateriaal. Denk
aan het op orde houden van de ballenkasten in de speelzalen, de EHBO dozen en de teamtassen. Nico
deed dit lekker op zijn lean manier zonder dat aansturing nodig was.

Allemaal heel erg bedankt voor wat jullie jarenlang voor de beide verenigingen hebben gedaan. De
aanwezige áfzwaaiers’ Frank en Fred kregen een mooie bos bloemen.
Uiteraard houden de afwezigen deze bloemen tegoed!

Commissies Vacatures

Naast het nieuwe bestuur zijn diverse commissies ingesteld om het bestuur te ondersteunen.
Gelukkig zijn vele van deze functies reeds ingevuld.
In het bijgaande overzicht zien jullie wie welke taak op zich neemt.
Graag aandacht voor de vacatures. Als het je wat lijkt meldt je bij het bestuur!!!!!

Continuïteitscommissie:
De nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen) vereist om een tijdelijk “back-up”
bestuur te hebben als het bestuur niet meer in staat is haar taak te vervullen.
Ook hiervoor gaan we kandidaten zoeken!
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Terugblik/vooruitblik

De terugblik begint met het uitspreken door Hilko van heel veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt
aan de totstandkoming van de nieuwe vereniging DIAVO. Op bijgaande plaatjes een weergave.

Voor iedereen is er een verrassing als dank voor de inzet!
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Het nieuwe bestuur heeft een aantal belangrijke zaken tot speerpunt gemaakt voor het seizoen
2021-2022 .

Jeannette Guilbert en Sabine van Amersfoort benadrukken dat aandacht voor de jeugd (door Corona
nogal wat opzeggingen)  zeer belangrijk is!!!

Vasstelling begroting inclusief contributie seizoen 2021-2022

Voor het opstellen van de eerste begroting van de nieuwe vereniging zijn een aantal uitgangspunten
gehanteerd gecombineerd met het leden aantal van 01-11-2021. Een aantal van deze punten zullen
middels ledenraadplegingen begin volgend jaar worden getoetst. Dit kan tot aanpassing van de begroting
leiden.
In de begroting zijn de éénmalige kosten voor de fusie niet meegenomen.
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Frans van Manen constateert een verschil vanca € 2000,- tussen de uitgaven in de begroting en de
uitgaven in de contributie-bepaling. Dit verschil wordt nog uitgezocht.Reactie: Het verschil is € 1750,- en
wordt veroorzaakt door de kosten voor het buurtvolleybal en de GroteClubactie (GCA jeugdleden). Deze
kosten zijn gelijk aan de inkomsten van deze beide activiteiten.

Jeannette Guilbert vraagt of we door groter zalen in te huren niet kunnen besparen op zaalhuur?
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Hoewel we grotere zalen zeker voor het verenigingsgevoel zullen proberen is de invloed op de financiën
verwaarloosbaar.

In de begroting wordt niet rekening gehouden met verder bufferopbouw. De reserves zijn op dit moment
voldoende.
De begroting maakt wel dat een contributie aanpassing voor DIAVO zal plaatsvinden!

De aanwezigen inclusief volmachten gaan unaniem akkoord met de wijzigingen!
Rondvraag

Fia Mulder: Doordat iedereen nu 1,5 uur gaat trainen (uitgezonderd mini’s) krijgen we dan geen
problemen meer met Accres en blokuren. Antwoord: nee Acress rekent af tegen werkelijk afname.

Diverse leden: Vragen nog nadere toelichting bij de nieuwe Corona maatregelen dit vooral i.v.m.
controles. Vanuit het bestuur zal aanvullende informatie hierover komen.

Frank van Luik: Hoe gaan we om met nieuwe leden na 01-08-2021 en de shirtactie die is geweest.
Antwoord: Er is nog wat voorraad en in het bestuur zullen we hier aandacht aan geven.

Sluiting en Borrel

Na nogmaals dank aan alle deelnemers sluit Hilko om 9:35 de vergadering en gaan we aan de borrel!
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