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René van den Berg (vz.)

Hans van Kampen (secr.)

notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 november 2015
aanwezig: 35 leden inclusief bestuur.
met kennisgeving afwezig:
Sjaak Damen, Wilko Pulleman, Bas Abresch, Koos Pulleman, Cor Hanenberg, Jan Willem
Pulleman, Arjaan van Eijkeren, Rob van den Berg, Helco Sala.
opening voorzitter:
De voorzitter heet alle aanwezige leden welkom, in het bijzonder de ereleden en leden van
verdienste.
notulen vorige ledenvergadering d.d. 17 november 2014:
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de ALV van 2014.
financieel overzicht:
De penningmeester licht de jaarcijfers toe. DBGC is gezond na een in financieel opzicht
rustig jaar. Er is een positief resultaat €2579. Wel moeten we ons voorbereiden op de
afbouw van de waarderingssubsidie naar nihil in 2017.
verslag kascontrolecommissie:
Johan van der Kooij verklaart namens de kascontrolecommissie dat de door de
penningmeester Ron Kerp aangeleverde gegevens in orde zijn bevonden.Tevens maakt
Johan van de gelegenheid gebruik Aad de Vos te bedanken voor zijn accurate inzet op het
terrein van de financiën.
benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
Leo Arensman stelt zich vrijwillig beschikbaar als opvolger van Johan van der Kooij als lid
van de kascontrolecommissie.
verklaring omtrent het gedrag:
De KNVB en het NOC/NSF vragen de clubs in hun beleid aandacht te besteden aan
machtsmisbruik, seksueel misbruik en andere vormen van intimidatie. DBGC heeft hier
gehoor aan gegeven middels de aanstelling van twee vertrouwenspersonen: Corenda
Heijnsbroek en Leo Arensman. Zij bieden een klankbord voor alle betrokkenen bij DBGC die
last ervaren van ongewenst gedrag en daarover willen praten. Op de website stellen onze
twee vertrouwenspersonen zich voor en leggen ze uit wat ze doen. Beide
vertrouwenspersonen beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het bestuur en de op dit vlak ter zake doende commissies binnen DBGC zijn in dit stadium
nog niet overtuigd van het nut en de noodzaak VOG’s voor al onze jeugdleiders en trainers
verplicht te stellen. Het is wel van belang voortdurend oog te houden voor een veilig klimaat
binnen de club en de functie die de vertrouwenspersonen op dat gebied hebben, wellicht nog
wat meer bekendheid te geven.
huldiging jubilarissen:
Er zijn acht 25-jarige jubilarissen en één 50-jarige. Zij hebben thuis een brief ontvangen. Het
bestuur heeft besloten jubilarissen vanaf heden tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het zonnetje
te zetten. De entourage lijkt daar geschikter dan tijdens de ALV.
bestuursverkiezingen:
Wil Pulleman en Hans van Kampen worden herkozen als bestuursleden. Er waren geen
nieuwe kandidaten voor handen.
rondvraag en mededelingen:
Voorzitter René van den Berg kondigt aan dat in juni 2017 het 60-jarig jubileum van DBGC
zal worden gevierd. Een jubileumfeest vraagt veel voorbereiding. Op de korte termijn zullen
mensen worden benaderd om deel uit te maken van de jubileumcommissie.
Dit jaar is er intensief overleg gevoerd met de gemeente en kunstgrasleveranciers over de
hoognodige kwalitatieve opschaling van onze accommodatie. Nu de (ver)bouwplannen
voorlopig van de baan zijn gaat de aandacht volledig naar een upgrade van de velden en de
afrasteringen. DBGC zet nadrukkelijk in op de aanleg van een kunstgrasveld en er zijn de
nodige calculaties gepasseerd. De wethouder (Trouwborst) onderkent onze wensen en lijkt
er in de Raad serieus werk van te willen maken. Het is op het moment van vergaderen nog
de vraag of alle signalen “op groen” gaan, maar als dat het geval is kan er wellicht al in de
zomer van 2016 gestart worden met de renovatie.

sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en wenst hun wel thuis.

