
Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering DETO d.d. 28-10-2013 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Corné van het Laar opent de vergadering en heet alle 69 leden van harte welkom en licht toe dat 

vanwege een niet complete Kascommissie, deze eerst dient te worden gecompleteerd, waarna vervolgens de 

reguliere Algemene Ledenvergadering met vaststelling van de jaarrekening kan plaatsvinden.  

 

2. Benoeming Kascommissie 

Het bestuur stelt voor om Dick Eshuis en Harald Rohof te benoemen in de Kascommissie. 

Jan Kulk vraagt waarom er niet conform het Huishoudelijk Reglement een 4
e
 reservelid voor de 

Kascommissie wordt benoemd. Staande de vergadering wordt Jan benoemd als reservelid van de 

Kascommissie.  

 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en stelt voor om direct verder te gaan met de reguliere Algemene 

Ledenvergadering. 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering DETO d.d. 28-10-2013 

 

1. Opening 

Voorzitter Corné van het Laar opent de vergadering en heet alle 69 leden nogmaals  welkom.  

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

jaar zijn ontvallen, dit  jaar herdenken we Gerard Webbink en Roelf Reekers.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn de volgende mededelingen:  

- Bennie Wiltvank heeft zijn bestuurstaken neergelegd vanwege een “vertrouwenskwestie” met 

penningmeester Gerrit Reekers en heeft dit in het belang van de vereniging gedaan.  

 

3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2012 

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

ondertekend.  

 

4. Jaarverslag 2012-2013 

Het Jaarverslag 2012-2013 wordt door secretaris Arjan Goosselink middels een Powerpoint presentatie 

gepresenteerd en akkoord bevonden door de vergadering. 

 

5. Financieel jaarverslag 

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

 

Het boekjaar 2012-2013 is zeer positief afgesloten. 

 

Exploitatieoverzicht:  

De kantineomzet is vanwege meer wedstrijden in de Topklasse toegenomen.  

Geke Kulk vraagt of de bijdrage van de Activiteitencommissie ook in de jaarrekening staat. Deze is 

verantwoord onder de buitengewone baten en lasten. 

Bert Lambers vraagt naar aanleiding van de gemeentelijke bijdrage of de club de naam DETO Twenterand 

blijft voeren. Ja, vooralsnog ongewijzigd. 

Jan Kulk vraagt of we de statuten gaan wijzigen vanwege de naam DETO Twenterand. Dit is niet het geval. 

André Wiltvank vraagt of er naast extra inkomsten ook extra kosten zijn gemaakt voor de Topklasse door de 

Businessclub . Deze kosten zijn voor rekening van de BCD gekomen en betreffen met name kosten voor een 

hapje en een drankje na afloop van de wedstrijden. 



 

De balans : 

Hans van het Laar vraagt waar de post leningen uit bestaat. Er zijn momenteel nog twee lopende leningen: 

één hypothecaire lening bij de bank en nog een kortlopende lening bij Grolsch. Op beide leningen wordt 

jaarlijks afgelost. 

Frans Verboom vraagt waarom de vorderingen hoger zijn dan vorig jaar. Dit heeft te maken met laatste 

facturatie op balansmoment. 

 

De jaarrekening wordt onder applaus van de aanwezige leden goedgekeurd. 

 

6. Vaststelling begroting 2013-2014 

De penningmeester behandelt vervolgens de begroting voor het komende seizoen. 

 

Hans van het Laar vraagt naar subsidie die is ontvangen voor de voetgolfbaan. Deze wordt door de 

penningmeester toegelicht. 

Frans Verboom vraagt of de Club van 100 nog wel bestaat. Hij heeft de afgelopen twee jaar geen incasso 

gezien. Dit zal door de penningmeester worden gecheckt. 

 

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 2013 uitgevoerd in aanwezigheid van penningmeester Gerrit Reekers.  

 

Ben Meulenbeld spreekt namens de kascommissie de vergadering toe en stelt dat het eigen 

vermogen van DETO door het fraaie boekresultaat is gestegen en dat hierdoor een wat ruimere 

buffer is ontstaan. Verder merkt hij op dat de begroting 2013-2014 realistisch is opgesteld. 

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

vergadering stemt hierin toe.  

 

De voorzitter geeft de vergadering mee, dat komend seizoen ook kritisch zal worden gekeken 

naar de marges in de kantine, met name ook vanwege de stijgende accijnzen van overheidswege. 

Hij sluit derhalve niet uit, dat de prijzen van consumpties in het nieuwe jaar verhoogd zullen 

worden. 

 

8. Benoeming kascommissie 

Vanwege de Buitengewonen Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan deze vergadering is dit 

agendapunt niet van toepassing. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar is dit jaar Jacco Eshuis. Als voorzitter van de Technische Commissie is dit een 

specifieke vacature die vooralsnog nog niet kan worden ingevuld. Daarnaast is Bennie Wiltvank recent 

gestopt als bestuurslid (zie agendapunt 2). De voorzitter biedt beide heren een attentie aan namens de 

vereniging. 

Jan Kulk vraagt waarom het bestuur het rooster van aftreden niet publiceert. Dit zal te zijner tijd op de site 

worden meegenomen. 

 

10. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Naar aanleiding van een aantal zaken stelt het bestuur voor om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen. 

Het gaat hier om artikel 2 en 3: toevoeging “Leden van Verdienste”, alsmede de criteria. 

Daarnaast artikel 20, inzake het rook- en alcoholbeleid van de vereniging. 

 



 

11.  Rondvraag 

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

 

Rien Simons: Geeft aan trots te zijn op de vele vrijwilligers binnen de club en vraagt wié deze mensen af en 

toe een “schouderklopje” geeft. 

Frans Verboom: vraagt naar de reden van de opsplitsing van de commissiekamer/jeugdhonk. De voorzitter 

licht de gang van zaken toe en geeft aan dat dit momenteel de “minst slechte optie” is geweest. 

Tevens vraagt Frans Verboom waarom bestuursbesluiten “weggemoffeld” ergens op de site staan. De 

voorzitter legt uit, dat sinds kort besluiten worden gepubliceerd en dat dit voorheen nooit gebeurde. 

Daarnaast staan ze onder de Bestuurspagina, hetgeen een volkomen logische plek is. 

Johan Biemans geeft aan dat hij graag zou zien dat het bestuur weer snel uit zeven leden bestaat en stelt 

voor om ook een vrouwelijk bestuurslid met kennis van zaken (bijvoorbeeld Jessica Torny) aan het bestuur 

toe te voegen. Dit wordt door bestuur meegenomen. 

Verder merkt Johan op, dat het erg lang geduurd heeft na de vakantie voordat de begeleiding van E6 (het 

team waar z’n kleinzoon in speelt) eindelijk rond was. Hierdoor heeft dit team ook vrijwel geen 

oefenwedstrijden kunnen spelen. 

Jan Kulk: Vraagt wanneer de notulen van deze ALV beschikbaar zijn. Doelstelling is om deze 4 weken na de 

vergadering beschikbaar te hebben. Daarnaast zal ook het jaarverslag gepubliceerd worden op de site. 

Hans van het Laar: Vraagt wanneer de officiële opening van de voetgolfbaan gepland is. Deze zal ergens in 

het voorjaar van 2014 geopend gaan worden. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en stelt een ieder twee 

consumpties in het vooruitzicht. 

 

 


