
NOTULEN ALV 21 OKTOBER 2022

Opening, vaststellen aantal aanwezigen

Rond 20.20 uur opent voorzitter John Uiterweerd het officiële gedeelte de ALV vergadering en
toont zich verheugd met de zeer grote opkomst.
Naast het voltallig bestuur zijn er ca 80 (!) leden aanwezig en ook 3 van onze sponsors!
Volleybal is duidelijk een sociale sport. Naast het officiële gedeelte hebben we allemaal zin in
een leuke avond.

Vaststellen agenda

Er worden geen extra onderwerpen toegevoegd aan de agenda.

GOEDKEURING NOTULEN ALV 5 NOVEMBER 2021

De notulen worden goedgekeurd.

Secretarieel jaarverslag

Alle leden hebben vooraf aan de vergadering het jaarverslag kunnen lezen. Daarom krijgen
enkele bestuursleden een enkele vraag voorgelegd door razende reporter Dirk A. Vogel.

Vraag voor Leo Linskens (Secretaris):
Eerste jaar DIAVO, wat zie jij als resultaten van de samensmelting?

De eerste maanden veel werk door het opschonen van alle documentatie, het starten van de
professionaliseringsslag met het regelen van uniforme overeenkomsten voor alle trainers, het
integreren van twee ledenadministraties in één nieuwe omgeving.
Daarna meteen de voordelen zien van de samensmelting tot één vereniging van ca 280 leden.
De 10 competitieteams, 10 recreanten teams en 2 mini/jeugd teams, maken uitwisseling van
spelers waar nodig herindelen van groepen flexibel mogelijk.
Onze visie plezierig kunnen spelen op het voor jouw gewenste niveau, het starten van de
instroomgroep en meer media aandacht heeft positief bijgedragen aan het ledenbestand.

Vraag voor Sabine van Amersfoort (Recreantencoördinator):
Wat heb jij in je nieuwe rol  meegemaakt tijdens jouw tour langs alle 10 de recreantengroepen?
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Na de rol te hebben overgenomen van Frank van Luyk, was het een hele uitdaging om 10
groepen te bezoeken gezien de vele trainingsavonden en zalen die we hebben. Ik trof overal
een open sfeer aan met teams die fanatiek aan het volleyballen waren. We hebben een
appgroep met alle teamcaptains ingericht, zodat we snel informatie kunnen uitwisselen. Ook is
het leuk te zien dat we met 6 teams meedoen aan de Apeldoornse recreantencompetitie.

Vraag voor Desmond Sagel (Voorzitter TC):
Jullie zijn volgens mij erg druk geweest rondom de samensmelting, Covid pandemie en
vluchtelingen, nietwaar?

Ja het is waanzinnig druk geweest. Eerst door Covid, de competitie werd stil gelegd en later
weer opgestart met heel veel regelwerk voor het wedstrijdschema, zalen en scheidsrechters.
Toen we dachten even rust te krijgen werden we geconfronteerd met het feit dat de zalen voor
het goede doel huisvesten vluchtelingen niet meer beschikbaar waren. Weer veel herplannen
om zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen door te kunnen laten gaan. Binnenkort kunnen we
nog een keer dit proces door, omdat de zalen vanaf januari weer beschikbaar zijn.

Desmond eindigt met een speciaal dankwoord inclusief cadeau bon voor de TC leden die
wel heel veel werk hebben moeten verzetten. Jeannette Guilbert (Jeugdcoördinator),
Gerard Phylipsen (wedstrijdsecretaris), John Bouwman (zalen inhuur) en Jan Siesling
(scheidsrechterscoördinator).

Financieel jaarverslag 2021-2022

Hilko Ellen (penningmeester) geeft nog extra toelichting op het positieve resultaat uit het
financieel jaarverslag wat iedereen vooraf heeft kunnen lezen. Het positieve resultaat is vooral
het gevolg van uitval van (kosten voor) trainingen en wedstrijden als gevolg van COVID-19.

Verslag kascommissie

De Kascommissie Jeroen Temmink en Frans van Manen geven aan zeer zorgvuldig ( deels
digitaal) de boekhouding te hebben gecontroleerd en niets onjuist te hebben geconstateerd.
Hilko regelt nog dat een formeel document hierover door hen wordt getekend.
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De ALV stemt unaniem in op het voorstel om de penningmeester over het seizoen
2021-2022 décharge te geven.

Benoeming nieuwe kascommissie en continuïteitscommissie

Jeroen Temmink is aftredend en Frans van Manen is bereid deze taak ook volgend jaar op zich
te willen nemen.
Vorig jaar had Hans van Luttikhuizen al aangegeven beschikbaar te zijn. Hij wordt lid van de
kascommissie voor seizoen 2022-2023.

De continuïteitscommissie is een verplichting van de overheid. Mocht het bestuur om wat voor
reden ook voltallig aftreden, dan moet er voor gezorgd worden dat er leden zijn die de lopende
gang van zaken continueren en zo snel mogelijk een ALV uitschrijven waarop een nieuw
bestuur wordt gekozen.

Jeroen Voges en Frank van Luyk hebben zich voor deze taak beschikbaar gesteld, waarvoor
dank! Hopelijk geen actie nodig.

Begroting 2022-2023

Hilko licht toe welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het opstellen van de begroting voor
het seizoen 2022-2023.

Er zijn een aantal scenario’s doorgerekend. Met de uitkomst stelt het bestuur voor dat mede
gezien het bufferkapitaal, er op dit moment geen contributie verhoging wordt doorgevoerd en
daarmee een negatief begrotingsresultaat van ca. 700 Euro. Wel met de restrictie dat als de
komende maanden blijkt dat de kosten toch veel hoger zijn dan nu verwacht een extra ALV
bijeengeroepen zal worden met een aanvullend voorstel.
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De ALV stemt unaniem in met dit begrotings- en contributievoorstel.

Doelstellingen 2022-2023

De doelstellingen voor het komende seizoen zijn voor het grootste deel een vervolg op de
doelstellingen van afgelopen jaar.

De 3 toernooien: een mix nieuwjaar toernooi (binnen) en einde seizoentoernooi (buiten). Ook
het bekende Buurtvolleybaltoernooi zal terugkeren in mei. Helpt allen mee om vrienden, familie,
de beurt etc aan het volleyballen te krijgen tijdens dit buurtvolleybaltoernooi.

Om de doelstellingen te kunnen realiseren en/of taakverlichting te geven aan de commissies
moeten de vacatures worden ingevuld.

PR & Communicatie (incl. social media) zien wij essentieel voor zowel interne
(verenigingsbinding) als externe (presentatie naar potentiële leden) doeleinden.

Gelukkig is dit met de komst van Marcel Stouten als evenementen coördinator met Baptiste
Chiron voor PR & Communicatie en David Koetsier voor Websitebeheer al een beetje gelukt.
In onderstaand overzicht staan de nog openstaande vacatures.
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Bestuur: schema van aftreden

De statuten schrijven voor dat bestuursleden iedere 3 jaar aftreden.
Volgens de regels is Hilko (penningmeester) dit jaar aan de beurt om af te treden.
Hilko heeft zich herkiesbaar gesteld en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Hilko wordt unaniem herkozen als penningmeester.

Rondvraag

Bé Schuitema
Er wordt gevraagd mee te denken hoe de jeugdafdeling te versterken. Welke leeftijden zoeken
we en wat kunnen we bieden aan verschillende teams en locaties (zoeken buiten  Ugchelen)?
Is een instroomgroep voor de jeugd een optie?

Jeannette antwoord: We hebben op dit moment plaats in Ugchelen in de basisschoolleeftijd
vanaf 6/7 jaar. De aanmeldingen zitten weer in de lift. Als hier voldoende volume is bereikt
kunnen we wellicht denken aan uitbreiding bijvoorbeeld richting de Maten.

ABC-Jeugd is een moeilijk groep om te werven en vast te houden. We hopen op doorstroom
vanuit de mini’s. Graag jullie ideeën wat we meer zouden kunnen doen.

Barman Orderbos:
Vult hier op aan misschien kunnen jullie volgend jaar meedoen aan de Orderbos open. Diverse
Sportverenigingen en sporten geven op één dag de mogelijkheid om kennis te maken met hun
sport.
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Marcel Stouten:
Met ingang van vanavond gaan we een traditie starten om ieder jaar de vrijwillig(st)er van het
jaar te kiezen. Hij of zij krijgt dan de titel DIAVIST van het jaar en ontvangt de wisselprijs.
Het is een verkiezing via app die alle leden aanwezig vanavond kunnen invullen. De uitslag
wordt vanavond bekend gemaakt.

Jeannette Guilbert (jeugdcoördinator) werd
verkozen GEFELICITEERD! en kreeg de
wisseltrofee de zilveren antenne uitgereikt door
Marcel.

Sluiting

Het was een hele snelle vergadering, binnen het uur!
Na speciale dank aan Marcel Stouten voor het organiseren van zijn eerste evenement en
nogmaals dank voor de enorme opkomst sluit John de vergadering en kunnen we starten met
een gezellige avond drankje, quiz, muziekje.

TOT VOLGEND JAAR!
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