
 
Notulen – ALV s.v. DBGC  

Opening 

De Algemene Leden Vergadering van s.v. DBGC werd gehouden in Oude Tonge op 16.12.2022. De 
vergadering werd voorgezeten door voorzitter Gert Jan Pol. Voor het eerste sinds 2020 vond de ALV weer 
onder ‘normale’ omstandigheden plaats. ‘Normaal’ betekent in dit verband niet meer online maar fysiek op 
de Koepel.  

Leden die niet aanwezig waren en zich hebben afgemeld 

Cordula Rabe, Jordi Smit, Bas Mackloet, Marriët Mackloet, Matthe Mackloet, Ton Rijbroek, Robert Koster, Ad 
Knops, Erwin Hotting en Toon Buijs.  

Goedkeuring van de notulen 20220211 

De secretaris vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de vorige ALV 11.02.2022. 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. € 49.000,00. De liquiditeitspositie is hiermee 
t.o.v. het jaar verder verstevigd. De liquide middelen zijn ook gestegen naar ca. € 140.000,00. Jan benoemde 
dat we t.o.v. vorig jaar minder subsidies hebben gekregen, daar de ondersteuning a.g.v. de coronapandemie 
niet meer van toepassing waren. Uit de vergadering werd de vraag gesteld of we nog iets terug hebben 
moeten betalen. Jan gaf aan dat we ca. 2.700,00 hebben moeten terugbetalen. Hij gaf aan dat hij hoopte dat 
het hierbij zou blijven, maar zeker weten doen je het nooit, daar er waarschijnlijk nog een aantal 
steekproeven zullen worden gedaan, waardoor je de kans loopt dat we weer worden uitgekozen.  

Tot slot bedankte Jan, Kees van der Laan, Aad de Vos en Rene van den Berg voor de ondersteuning bij het 
managen van de financiële huishouding en het tot stand komen van de financiële overzichten. 

 

Verslag kascontrole commissie. 

Jean Pierre Vervloed 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 Mike Jacobs wordt opgevolgd door Marc Pollemans.  Hij vormt dit seizoen samen met Yoeri 
Pollemans en Jean Pierre Vervloed de kascontrolecommissie. 
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Bestuur benoemingen 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Voorzitter Gert Jan Pol 

Aftredend en herkiesbaar: 

Jan Dirkx 

 

Aangezien er zich geen kandidaten hebben gemeld, heeft Gert Jan aangegeven nog een jaar aan te willen 
blijven als voorzitter.  

De leden gaan akkoord met de bovengenoemde benoemingen 

 

Vrijwilligersbeleid – Overgang naar ‘verplichte’ vrijwilligers 

Gert Jan gaf aan dat het voor wat betreft het vrijwilligersbeleid 5 voor twaalf is. Als voorbeeld noemde hij 
bar/keuken. Wekelijks is het een behoorlijke uitdaging de indeling voor bar en keuken te regelen. Daarnaast 
zullen na dit seizoen onze gerenommeerde krachten Kees van der Laan en Cor Hanenberg hun taken na vele 
jaren van trouwe dienst neerleggen. Het wordt er al met al dus niet eenvoudiger op. Het goede nieuws is dat 
DBGC zich mag verheugen op de vaste populatie vrijwilligers, die zich al jaren belangeloos inzetten voor de 
vereniging. Helaas constateren we dat wij steeds vaker een beroep moeten doen op deze mensen. We 
merken dat de rek er bij deze loyale groep vrijwilligers wel een beetje uit is, wat uiteraard heel logisch is. We 
zullen derhalve een manier moeten vinden nieuwe vrijwilligers te werven. Vanuit de vergadering werd 
constructief meegedacht, maar werd ook gelijk duidelijk dat het werven vrijwilligers een van de moeilijkste 
onderwerpen binnen een vereniging is. Je kunt er voor kiezen te gaan betalen voor vrijwilligers werk? Wie ga 
je dan betalen en wie niet en waar komt het geld vandaan? Je kunt de contributie verhogen met een borg 
van € xx,xx. Wanneer je dan minimaal 2 vrijwilligerstaken per seizoen uitvoert, krijg je je borg terug. Wat als 
mensen zeggen “houd je borg maar, ik doe niks”. Je hebt dan wel extra geld, maar je probleem is niet 
opgelost, wie gaat die administratie bijhouden? En zo zullen er vast nog meer potentiële oplossingen zijn, 
maar vooralsnog heeft het bestuur besloten nog maar een keer een poging te willen ondernemen de leden 
die nog geen vrijwilligerstaken uitvoeren alsnog zo ver te gaan krijgen zich voor DBGC te willen inzetten. Het 
is een dooddoener, maar als we voldoende mensen hebben, ben je maximaal 2 x 3 uurtjes per seizoen aan 
de beurt. Wij als bestuur denken dat dit mogelijk zou moeten zijn, maar uiteindelijk is het aan de leden (of 
ouders/verzorgers van de leden) om deze optie te laten slagen. Gert Jan becijferde dat we op dit moment 
over heel de vereniging zo’n 20 à 25 vrijwilligers te kort komen. In het slechtste geval betekent dit dat we op 
de keuken en/of bar op wedstrijddagen moeten sluiten. Als dit te vaak voorkomt, gaat dit financiële 
gevolgen hebben, waardoor mogelijk het voortbestaan van DBGC op de tocht komt te staan. Al met al is het 
in ieders belang dat we ervoor zorgen dat het vrijwilligersaantal snel wordt opgekrikt. Op korte termijn 
zullen alle leden en donateurs een mail ontvangen, waarin we aan zullen geven op welke wijze we nieuwe 
vrijwilligers gaan werven. De leden kunnen vooraf aangeven op welke activiteiten ze willen worden ingezet 
Tevens zullen ook de eventuele gevolgen worden vermeld als we er niet in slagen onze schoorsteen rokend 
te houden. 
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Update vanuit de commissies 

Commissie Bar/kantinezaken: 

Aangezien Cordula Rabe was verhinderd heeft Gert Jan haar input meegenomen en besproken  

onder het agendapunt “Vrijwilligersbeleid”. 

 

Commissie jeugdzaken: 

Jorieke Beijer besprak de volgende punten: 

• 4 fasen voetbal JO8-JO12 
• 3 fasen voetbal JO13-JO19 (incl. MO13 en MO15) 
• Competitie JO7 
• VTC Jeugd  
• Activiteiten  

 

Commissie senioren: 

Jeroen Sep besprak de volgende punten: 

• 5 seniorenteam => 4 heren teams en een damesteam 
• Verlenging verbintenis hoofdtrainer Jordi Smit en overige leden van de technische staf (selectie) 
• Vooruitblikken en afspraken maken over seizoen 2023-2024 
• VTC => 1 à 2 vacante plekken. Wie o wie? 

 

Sponsorcommissie: 

Wilko Pulleman besprak de volgende punten: 

• Trots op => we zijn als DBGC enorm blij en trots op onze trouwe sponsor. Ook in de afgelopen 
moeilijke tijden zijn ze ons trouw gebleven.  

• Herziening beleid sponsorborden => oude borden vervangen en sponsorbijdrage voor een bord in 2 
seizoenen (te beginnen in het huidige seizoen) aangepast naar ‘marktconforme’ bijdragen. Dat 
laatste betekent een toename van ca. 30% aan sponsorinkomsten. 

• Nieuwe sponsors => afgelopen seizoen hebben we 13 nieuwe sponsors mogen verwelkomen 
• Activiteiten => Bedrijventoernooi, Bingo, Wedstrijden WK op groot scherm in de kantine 

 

Commissie facilitair:  

Martin besprak de volgende punten: 

• Nieuw- en verbouwing 
• Energieprijzen 
• Velden 

Martin nam de vergadering mee aan de hand van een presentatie welke bijgevoegd zal worden aan de 
notulen. 
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Rondvraag 

Er waren geen vragen voor de rondvraag. 

 

Sluiting 
Rond de klok van 22:00 sloot Gert Jan de vergadering. 

 

 

 

Jaap Tiggelman  19.12.2022 

Secretaris  Datum van goedkeuring 
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