
 

Notulen – ALV s.v. DBGC  

Opening 

De Algemene Leden Vergadering van s.v. DBGC werd gehouden in Oude Tonge op 11.02.2022. De 

vergadering zal worden voorgezeten door voorzitter a.i. Hans van Kampen. Hans zal dit door 

omstandigheden online vanuit huis doen. Mocht dit door technische problemen niet lukken dan zal Wilko 

Pulleman als gespreksleider verder gaan. Hiermee gaat de vergadering akkoord. 

Leden die niet aanwezig waren en zich hebben afgemeld 

Cordula Rabe, Jur Abresch, Luke van Eijkeren, Arnaud Dees, Ton Rijbroek, Cees de Moor, Robin Troost, Dimri 

Vogelaar en Mels de Blok. 

Goedkeuring van de notulen 20210212 

De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de vorige ALV (online gehouden 

op 12.02.2021) . Er waren geen vragen. Notulen goedgekeurd. 

Toelichting financieel jaarverslag.  

Penningmeester Jan Dirkx neemt de vergadering mee door de cijfers van het afgelopen boekjaar. Het 

boekjaar is afgesloten met een netto positief resultaat van ca. € 43.000,00. Dit is t.o.v. het jaar er voor een 

behoorlijke verbetering toen was er nog sprake van een negatief resultaat. De liquide middelen zijn ook 

gestegen naar ca. € 94.000,00. 2 factoren die bij deze resultaten een rol hebben gespeeld zijn de 

aangevraagde subsidies, welke als gevolg van de Coronapandemie door de overheid beschikbaar zijn gesteld 

en de lagere kosten, doordat er (veel) minder activiteiten waren als gevolg van dezelfde pandemie.  

Vanuit de vergadering werden 2 vragen gesteld over de cijfers: 

1. Hoe groot is de kans dat we (een deel van) de subsidies terug moeten betalen? 

2. Wat zijn de maandelijkse inkomsten vanuit de Vriendenloterij? 

Antwoorden: 

Ad 1. Er bestaat altijd een kans dat we (een deel) moeten terugbetalen, alleen wordt deze kans als vrij gering 

ingeschat.  

Ad 2. Per kwartaal wordt er door de Vriendenloterij een bedrag ad € 900,00 aan ons overgemaakt. Dit is het 

bedrag wat hoort bij ongeveer 50 loten. Per maand kom je dan uit op € 300,00. 

 

Hans bedankte en complimenteerde Jan voor zijn heldere uiteenzetting en zijn scherpte ten aanzien van het 

aanvragen van de subsidies.  
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Verslag kascontrole commissie. 

Geert Pieterse gaf aan dat de kas en de cijfers er goed uit zagen en vraagt om decharge te verlenen.  

Benoeming nieuw lid kascontrole commissie 

Aftredend lid Geert Pieterse wordt opgevolgd door Jean Pierre Vervloed. Hij vormt dit seizoen samen met 

Yoeri Pollemans en Mike Jacobs de kascontrole commissie. 

Statutenwijziging en beleidsplan 2022-2026 

Hans geeft een toelichting op de aanpassingen van de statuten en het beleidsplan 2022-2026.  Naar 

aanleiding van zowel de toelichting op de statutenwijziging als het beleidsplan 2022-2026 waren geen 

vragen en/of opmerkingen. De vergadering is akkoord gegaan met zowel het aangepaste beleidsplan 

alsmede de voorgestelde kleine tekstuele wijzigingen in de statuten. Hans van Kampen wordt door de 

vergadering gevolmachtigd de statutenwijziging notarieel af te handelen. 

Bestuursbenoemingen 

Hans geeft aan dat er het afgelopen jaar in de eerder aangekondigde denktank o.a. is nagedacht over welke 

bestuursvorm het beste bij DBGC past en de conclusie was dat voor nu er niet al te veel organisatorische 

wijzigingen zouden moeten worden doorgevoerd. Wel is er besloten om de verantwoordelijkheden lager in 

de organisatie neer te leggen. Dit betekent dat de afzonderlijke commissies mandaat krijgen om, tot op 

zekere hoogte, beslissingen te nemen. Het belangrijkste punt hierbij is wel dat er een goede communicatie is 

en er geen ruimte is voor ‘eigen eilandjes’.  

Aftredend en niet herkiesbaar waren: 

Voorzitter a.i. en secretaris Hans van Kampen 

Bestuurslid voetbal technische zaken Gert Jan Pol 

Bestuurslid PR en Communicatie Robert Koster 

 

Aftredend en herkiesbaar was: 

Cordula Rabe 

 

Nieuw in het bestuur: 

Secretaris Jaap Tiggelman 

Bestuurslid senioren Jeroen Sep 

Bestuurslid junioren Jorieke Beijer 

Bestuurslid sponsoring Wilko Pulleman 

Bestuurslid facilitair Martin van Eijkeren 
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Naast bovengenoemde voordrachten gaf Gert Jan Pol aan dat hij zich aanmeldde voor het voorzitterschap. 

Hij gaf aan dit voor een jaar te willen doen, zodat er tijd is om te zoeken naar een nieuwe voorzitter. 

De leden gaan akkoord met de bovengenoemde benoemingen en de kandidaatstelling van Gert Jan Pol als 

voorzitter. Hans wenst iedereen veel succes. 

 

Voordracht jubilarissen 

Anja Pollemans-Dirkx – 25 jaar 

Rene van den Berg – 50 jaar 

Beide jubilarissen waren aanwezig en kregen allebei een mooie bos bloemen en een aardigheidje uitgereikt. 

Daarnaast werd Rene van den Berg voorgedragen als Lid van Verdienste. Hiermee ging de vergadering 

akkoord. Rene nam het woord en bedankte DBGC voor deze blijk van waardering en nam ons mee in zijn 10 

jarige periode als voorzitter van DBGC.  

 

Status renovatie 

Alvorens Martin inging op de status van de renovatie riep hij de aftredende bestuursleden naar voren om en 
te bedanken voor de bewezen diensten. Hij reikte een aardigheidje uit.  

Martin van Eijkeren nam de vergadering mee door het proces wat ca. 3 jaar geleden is opgestart en waar 

helaas nog geen eind aan lijkt te komen. Op dit moment is er nog geen zicht op een definitieve beslissing 

(lees: overeenstemming over de financiering). Martin heeft toegelicht op welke punten DBGC en de 

gemeente Goeree Overflakkee verschillen van mening. Er zit een gat  van ca. € 400.000 tussen het  bedrag 

dat de gemeente wil toekennen en benodigde bedrag voor de plannen in de huidige vorm. Dit grote verschil 

is onder meer ontstaan prijsstijgingen in de markt, maar zeer zeker ook door ambtelijk getreuzel en 

onduidelijke afspraken door de gemeente.  

Dat dit onderwerp leeft onder de leden bleek uit de diverse reacties vanuit de vergadering. De problematiek 

om onze gasten op ordentelijke manier te ontvangen en er voor te zorgen dat er voldoende kleedruimte 

beschikbaar is, is elke week weer een uitdaging. Er werd gevraagd of er niet nog verder kan worden 

versoberd. Dit is niet meer mogelijk. Ook werd aangegeven of het niet in fases kan worden gerealiseerd. Ook 

dit is door het duurzaam maken van je complex niet mogelijk. Dit moet in een keer. 

Er werd geopperd om de publiciteit op te zoeken of te onderzoeken of er juridische stappen kunnen worden 

ondernomen. Vooralsnog kiezen we er voor om in gesprek te blijven met de gemeente, maar worden andere 

maatregelen in de toekomst zeker niet uitgesloten. Ook werd de zorg uitgesproken over de aankomende 

gemeenteraadsverkiezingen. Gaan deze er voor zorgen dat we weer helemaal opnieuw kunnen beginnen? 

Of weer een extra vertraging in het proces gaan opleveren? Hier kon uiteraard geen passend antwoord op 

worden gegeven, maar wellicht kan het ook een versnelling opleveren als er andere raadsleden (die wel 

knopen kunnen doorhakken) worden gekozen en omdat er een tijdslimiet zit aan het uitgeven van het 

budget. 
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Rondvraag 

Wil Pulleman: hoe wordt gehandhaafd op geen alcohol <18jaar? 

Allereerst door barpersoneel. Alcohol verstrekken aan iemand <18 wordt niet gedaan. Het handhaven is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal en dus werd er ook een oproep gedaan aan de ouders.  

 

Ton Wols: Gaan we volgende week (eerste competitiewedstrijd DBGC 1) bij de poort controleren op QR-

code? Gaan we niet, we hopen dat de politiek hier binnenkort een beslissing over neemt, zodat het ook niet 

meer hoeft. 

 

 

 

 

Jaap Tiggelman  14.02.2022 

Secretaris  Datum van goedkeuring 
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