
Notulen Algemene Ledenvergadering DETO d.d. 27-10-2014 

 

1. Opening 

Voorzitter Corné van het Laar opent de vergadering en heet de 52 aanwezige leden welkom, in het bijzonder 

de jarige Jan Fokke.  

De voorzitter vraagt allereerst enkele ogenblikken stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons het afgelopen 

jaar zijn ontvallen, dit  jaar herdenken we Guus Tijhof en Henk Webbink.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

 

3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2013 

De notulen, die zijn uitgedeeld,  worden door de vergadering doorgelezen, goedgekeurd en door het bestuur 

ondertekend.  

 

4. Jaarverslag 2013-2014 

Secretaris Arjan Goosselink neemt de leden mee door het jaarverslag 2013-2014 middels een Powerpint 

presentatie. Naar aanleiding van de presentatie worden enkele vragen gesteld: 

Johan Biemans: Waarom werken we met 6 bestuursleden (dus met 1 vacature) en vraagt zich af wat er met 

zijn opmerking van vorig jaar om bijvoorbeeld Jessica Torny toe te voegen aan het bestuur is gedaan. Arjan 

geeft aan dat Jessica inmiddels zeer betrokken is bij vrouwen- en meisjesvoetbal en erg druk is met haar 

werk als coach in Heerenveen, maar vindt het nog steeds een goede suggestie van Johan om haar eens te 

polsen om officieel in het bestuur plaats te nemen. 

Henk Lambers: Vraagt zich af of de doelstelling realistisch is om alle selectie-elftallen op hoofdklasse niveau 

te krijgen. Richard van het Laar antwoordt dat de richting belangrijk is om aan te geven. Of het dan gehaald 

wordt, is een tweede. 

 

5. Financieel jaarverslag 

Penningmeester Gerrit Reekers geeft een toelichting op de cijfers van het afgelopen jaar.  

Het boekjaar 2013-2014 is afgesloten met een klein negatief resultaat. 

 

Exploitatieoverzicht:  

Naar aanleiding van het exploitatieoverzicht worden door diverse leden vragen gesteld, die door de 

penningmeester worden beantwoord: 

 

Geke Kulk vraagt waarom de omzet van de kantine lager is geweest en of hier invloed is van zaken die niet 

toelaatbaar zijn zoals eigen bier in de kleedkamer etc.  Gerrit Reekers geeft aan dat de voornaamste reden is 

dat er minder wedstrijden zijn gespeeld door DETO1 ten opzichte van het topklasse-seizoen. Daarnaast is er 

een trend zichtbaar dat mensen minder besteden i.v.m. de crisis.  

Andre Wiltvank vraagt naar de reden van hogere onkosten in verband met  wedstrijden. Gerrit geeft aan dat 

dit komt door o.a. de vrijwilligersavond, aanschaf nieuwe computers i.v.m. digitaal wedstrijdformulier Sportlink 

en diverse kleine aanschaf van materialen. 

Hans van het Laar vraagt of er kleedkamers gehuurd worden bij Amicitia en of dit geld kost, hetgeen 

bevestigd wordt door de penningmeester. 

Jan Rijzer vraagt of er door de BCD extra wordt bijgedragen voor de nieuwe trainer. Dit is niet het geval. 

Jan Kulk vraagt naar de redenen waarom de marge van de kantine lager is ten opzichte van vorige 

seizoenen. Gerrit geeft aan dat dit de volle aandacht van het bestuur heeft momenteel. We kijken continu 

waar we voordeel kunnen halen, met name aan de inkoopkant. 

Verder vraagt Kulk waarom de contributieverhoging is doorgevoerd en dat dit volgens hem niet conform de 

regels is gebeurd. Gerrit geeft aan dat de verhoging de landelijke KNVB verhoging betreft die overal wordt 

doorgevoerd alsmede de inflatiecorrectie zoals enkele jaren geleden is goedgekeurd door de ALV. 

Cor Bal vraagt of het aanvangstijdstip van 15.00 uur effect heeft op de kantineomzet. Dit is momenteel nog 

niet waarneembaar na een paar wedstrijden. Als er effect is, zal dit duidelijk zijn bij de volgende ALV. 



 

6. Vaststelling begroting 2014-2015 

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting voor het komende seizoen. 

 

Geke Kulk vraagt of de meisjes in de patatkiosk worden betaald. Dit klopt. De jonge meisjes krijgen een 

kleine onkostenvergoeding. 

Henk Lambers vraagt waar de verhoging zit met betrekking tot personeelskosten. Deze wordt door de 

penningmeester toegelicht. 

 

Vervolgens wordt de begroting conform voorstel goedgekeurd. 

 

7. Kascommissie 

De kascommissie bestaat uit de volgende leden:  Ben Meulenbeld , Harald Rohof, Dick Eshuis en reservelid 

Jan Kulk.  

De controle is medio oktober 2014 uitgevoerd door de leden van de kascommissie in aanwezigheid van 

penningmeester Gerrit Reekers.  

 

Ben Meulenbeld spreekt namens de kascommissie de vergadering toe en geeft aan dat naar de 

volgende aspecten is gekeken: 

 

 -liquiditeitsontwikkeling (kasstroom) 

 -kantine-administratie 

 -begroting seizoen 2014-2015 

 

Verder merkt hij op dat de begroting 2014-2015 realistisch is opgesteld en heeft nog de volgende 

aandachtspunten: 

 -marge kantine goed bewaken en waar mogelijk verbeteren 

 -proberen om de liquide middelen te verhogen 

 

Tenslotte stelt hij voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De 

vergadering stemt hierin toe.  

 

8. Benoeming kascommissie 

Alle leden van de kascommissie  zijn herkiesbaar voor het komend seizoen en worden met algemene 

stemmen (her)benoemd. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar is dit jaar John van Mil. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd. 

In de ontstane vacature van Jacco Eshuis wordt door het bestuur voorgedragen: de heer Huib Eshuis. Ook 

deze benoeming wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

10.  Rondvraag 

De voorzitter vraagt aan de vergadering wie er gebruik wil maken van de rondvraag:  

 

Cor Bal: vraagt waarom DETO 1 nu de thuiswedstrijden om 15.00 uur speelt en of dit consequenties heeft 

voor de kantine-omzet. Hij heeft geconstateerd dat er regelmatig slechts 3 wedstrijden zijn om 12.30 uur dus 

is er volgens Cor geen aanleiding om niet om 14.30 uur te spelen. De penningmeester geeft aan dat de 

gevolgen van het nieuwe tijdstip voor de kantine-opbrengsten na een aantal weken nog niet goed te meten 

valt. John van Mil geeft aan m.b.t. de 12.30 uur wedstrijden, dat zich een aantal teams hebben 

teruggetrokken waardoor de situatie is veranderd. Dit was tijdens de zomerstop nog niet te bekijken. 

Cor Bal: vraagt waarom DETO niet overschakelt op bierglazen i.p.v. flesjes. Hier wordt in ieder geval naar 

gekeken bij afloop huidige biercontract met Grolsch. 



Cor Bal: vraagt waarom de voetgolfbaan nog niet is geopend. De voorzitter geeft aan dat het hier nog niet 

van gekomen is. 

Jan Fokke: geeft de doelstellingen van het beleidsplan nog eens aan: jeugd op hoofdklasse niveau en in 

2018 50% van de eerste selectie bestaand uit eigen opgeleide spelers en vraagt hoe dit in het bestuur 

beleefd wordt. Hij stelt voor dat het bestuur hier tijdens de volgende ALV aandacht aan besteed door middel 

van een specifieke sheet in het jaarverslag. 

Johan Biemans: vraagt zich af waarom de 65+ toegangsprijs is verhoogd. De voorzitter geeft aan dat er met 

de buurtclubs was afgesproken dat er 1 prijs (€ 5,-) zou worden gehanteerd, echter dat deze afspraak nu 

door de buurtclubs niet is gerespecteerd waardoor DETO nu wel een hogere prijs vraagt. 

Johan Biemans: vraagt of oud-eerste elftalspelers gratis toegang hebben bij de wedstrijden van DETO1. De 

voorzitter geeft aan dat dit niet bekend is bij het bestuur. In de praktijk lopen oud-spelers vaak zo door. 

Hiervoor moeten wel instructies naar de kaartverkopers. 

Johan Biemans: heeft geconstateerd dat de voorjaarsmarkt prima is verlopen, echter dat er wat 

strubbelingen zijn geweest bij de afwikkeling van het financiële deel. De penningmeester geeft aan dat e.e.a. 

specifiek met de betreffende commissie al is besproken. 

Johan Biemans: heeft vastgesteld dat er momenteel veel onrust en onvrede is bij de leden. Hij stelt voor om 

bijvoorbeeld twee avonden te organiseren waar leden zaken concreet aan de orde kunnen stellen. De 

voorzitter stelt dat hiervoor ook de ALV is. 

Gerlof Netters: geeft aan dat de kledinglease termijn komend seizoen afloopt en vraagt of er weer een 

speciale commissie hiervoor in het leven geroepen wordt. De voorzitter geeft aan dat dit het geval is, net als 

tijdens de introductie enkele jaren geleden. 

Gerlof Netters: spreekt namens de Supportersvereniging zijn dank uit voor de uitstekende samenwerking 

tijdens het afgelopen seizoen. De voorzitter stelt dat dit wederzijds is. 

Frans Verboom: vraagt namens de activiteitencommissie om transparantie op gebied van financiële acties / 

opbrengsten. Gerrit Reekers geeft aan dat dit tijdens een gesprek met de commissie in oktober inmiddels is 

besproken. 

Frans Verboom: vraagt namens de kantinecommissie aandacht voor de toegang achter de bar. Iedereen 

loopt te pas en te onpas achter de bar, ook als men hier niets te maken heeft. Er zijn al diverse verzoeken 

gedaan aan mensen om dit niet te doen, echter het blijft een punt van aandacht. 

Frans Verboom: heeft geconstateerd dat er nogal eens iets mis gaat m.b.t. kleding voor nieuwe leden en de 

slechte staat van materialen waarmee sommige teams moeten trainen. De voorzitter geeft aan dat er een 

vacature is momenteel m.b.t. kleding en materialen en dat kandidaten zich kunnen melden bij het bestuur. 

Cor Bal geeft aan dat er ook een duidelijke verantwoordelijkheid ligt bij de leden zelf met betrekking tot de 

materialen. Gerrit Reekers geeft aan dat er gedacht wordt om bijvoorbeeld een spreekuur in te stellen m.b.t. 

kleding en materialen op de donderdagavond. 

Frans Verboom: vraagt of er nog een nieuwe geluidsinstallatie komt in de kantine. Gerrit Reekers geeft aan 

dat de offerte nog niet binnen is. 

Rien Siemons: geeft aan trots te zijn op onze tieners en jong volwassenen en stelt voor om als DETO ook 

mensen bij de gemeente te nomineren voor “Vrijwilliger van het jaar”. 

Rien Siemons: vraagt waarom er bij DETO (als neutraal terrein) geen finales voor de nacompetitie worden 

gespeeld. Dit met het oog op kantine-omzet. De voorzitter geeft aan dat clubs dit zelf onderling mogen 

regelen en dat Vriezenveen in de meeste gevallen niet centraal gelegen is waardoor men voor andere 

accommodaties kiest. 

Henk Lambers: vraagt of er naast het wassen voor DETO 1 ook de mogelijkheid kan worden geboden aan 

andere teams. De voorzitter antwoordt dat dit vooralsnog niet aan de orde is vanwege: hoeveelheid werk, 

bediening van de apparaten en de beschikbare capaciteit. Op de vraag van Henk of het een optie is om dit 

als bijbaantje te doen antwoordt de voorzitter dat dit een optie is, maar dat men dit dan zelf goed moet 

regelen.  

Andre Wiltvank: geeft aan dat met betrekking tot het wassen van kleding dit een wens is van de 

kledingleasecommissie om dit verenigingsbreed te doen. 

Ingrid Kivits: heeft zich laatste periode gestoord aan de onrust en onvrede in de vereniging en roept op tot 

verdraagzaamheid en respect. Ze doet dit door middel van het gedicht “Verdraagzaamheid”. 

 



11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering af met verwijzing naar het gedicht dat zojuist is voorgedragen 

door Ingrid Kivits en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en stelt een ieder twee consumpties in 

het vooruitzicht. 

 

 


