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R. van den Berg (Vz)

A. de Vos (secr/Not)

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 15 november 2010
Aanwezig: 53 leden inclusief bestuur.
Met kennisgeving afwezig: Leo Arensman, JP. Vervloed, Arjaan van Eijkeren, Nier
Winkels, Martin van Eijkeren, Jur Abresch en Tim Fransen.
Opening voorzitter: Voorzitter verwelkomt alle leden en speciaal de aanwezige ereleden. In
een korte tijd zijn er 2 leden die veel voor DBGC betekende ons ontvallen. Dit zijn Leen
Kievit en Adrie van Noord. De voorzitter begint met 1 minuut stilte. Er is een
vertegenwoordiger Dhr Jan vd Wilk van de KNVB aanwezig. Vervolgens wordt Teun van
Noord naar voren geroepen en werd door de KNVB in het zonnetje gezet. Teun is in 1984
begonnen binnen de jeugd en is trainer, elftalleider en voorzitter geweest. Teun heeft vele
voetbalkampen georganiseerd. Op dit moment is Teun nog actief als verzorger. Alles bij
elkaar geteld is dit zo’n 70 functie jaren. Teun kreeg van de KNVB een waarderingsspeld in
zilver en een oorkonde. Daarna werd Teun door het bestuur bedankt en kreeg een mooie
bos bloemen en een fles likeur. Verder begint de voorzitter ieder te bedanken die een
bijdrage heeft geleverd aan de facelift van de mooie nieuwe kantine en vraagt de aanwezige
leden hiervoor een applaus. Seizoen 2009 stond DBGC 1 in de winterstop op de laatste
plaats. Op dit moment speelt DBGC wisselvalig en voorzitter is er van overtuigd dat we nu in
de winterstop er beter zullen voorstaan. De trainingsomstandigheden zijn niet ideaal daarom
heeft het bestuur een gesprek met de gemeente (nieuwe wethouder) gehad. We hebben
geprobeerd de gemeente ervan te overtuigen dat DBGC een all-weather of een
kunstgrasveld nodig heeft. De wethouder zal samen met de provincie naar de mogelijkheden
gaan kijken. Er komt een vervolggesprek. Voorzitter verwelkomt de nieuwe
sponsorcommissie en bedankt de oude commissie voor het uitstekend werk wat zij verricht
hebben. De nieuwe sponsorcommissie heeft mooie uitdaging omdat de huidige contracten
met onze hoofdsponsors aflopen. Ook wil de voorzitter het zuidwestertoernooi roemen. Veel
deelnemers, succesvol, publiciteit en gaat het gehele eiland rond.
Notulen vorige ledenvergadering d.d. 16 november 2010: Geen op of aanmerkingen.
Financieel overzicht: Het gaat iets beter dan vorig seizoen de grootste kosten posten zijn
kleding en onderhoud. We hebben geen schulden. De brutowinstmarge van de kantine
omzet is van 64% naar 79% gestegen. We houden nu regelmatig tussentijdse controles en
we hebben een kassa aangeschaft. De gemeentes worden gekort en of dit invloed heeft op
subsidies is nog niet bekend. Er is een vraag van Ton Wols: Het eigengebruik is bijna 9% is
dit niet veel. Het eigen gebruik is deels een op formule berekend bedrag en zullen we
inderdaad scherp in de gaten houden.
Verslag kascontrolecommissie: (Jan-Willem.Pulleman, Aad de Vos en Rob vd Berg) Alle
stukken waren terug te vinden. Compliment aan de penningmeester De kascontrole is
goedgekeurd en wordt in latere fase ondertekend.

Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie: Gezien dat geen van de leden er 3 jaar
in zit hoeft er nog geen nieuw lid te worden benoemd.
Huldiging jubilarissen: We hebben dit jaar 7 jubilarissen. Leo Pollemans, Frans van Wezel
en Daan Saarloos 50 jaar lid. Helco Sala, Cees de Moor, Patrick Kreeft en Marcel vd
Tonnekreek zijn 25 jaar lid.
Onderzoek zaterdagvoetbal: Er is een onderzoeksgroepje waar Rob vd Berg, Bas Abresch,
Danny en Mike Jacobs in zitten. Deze hebben een vooronderzoek verricht naar de
mogelijkheden voor overstap naar zaterdagvoetbal bij DBGC. Hierbij werd een PowerPoint
presentatie gegeven waarin de aanleiding naar voren kwam. ( Zie bijlage vooronderzoek).
Na de presentatie vroeg dit onderzoeksgroepje het bestuur een commissie samen te stellen
om dit verder te gaan onderzoeken. Het bestuur zal op kort termijn hiermee aan de slag
gaan.
Bestuursverkiezingen: Aftredend en herkiesbaar Ad Jacobs. Deze wordt herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar Hans Heijblom. Het bestuur stelt voor om Rene van den Berg
als voorzitter in het bestuur te benoemen. De leden gaan hiermee akkoord. Kees van der
Laan bedankt Hans namens het bestuur voor zijn inzet als voorzitter van ons clubje. Rene
neemt hierna het woord en bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.
Rondvraag:
Robbert Huizer, Behoort er in het bestuur niet een oneven tal leden te zitten? Dit is correct,
het bestuur gaat dit bezien.
Teun van Noord, Ik zie dat de selectie met blauwe vestje met een andere sponsor dan onze
hoofdsponsors lopen. Bij de jeugd mag dit niet. Kan dit dan wel? Deze overeenkomst was al
eerder afgesloten dan de contracten met de huidige hoofdsponsors. Het gaat ook
veranderen.
Johan Pollemans, Er is geen wedstrijdcoördinator op de zondag bij de lagere elftallen. Kan
hiervoor op deze zondagen iemand aangesteld worden? Bestuur zal dit bespreken.
Patrick Kreeft, De douches in kleedkamer 1 t/m 6 werken niet goed. Kan er iets aan gedaan
worden? Is inmiddels gerepareerd.
Sluiting: Hans bedankt het bestuur voor de fijne samenwerking en de leden voor het
vertrouwen in hem als voorzitter. Daarmee sluit Hans de algemene ledenvergadering.

