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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
2 oktober 2020. 

 
 

     
 
De vergadering werd gehouden in het Ugchelens Belang te Ugchelen. 
 
Aanwezig waren, inclusief het huidige bestuur, 20 personen. 
Bericht van verhindering ontvangen van: Herman Elberse, Marjan Verweij, Christie Hulzebos, 
Chantal Spelde, Richard van Vliet, Youandi Bos, Leen van Pelt en Evelien Geurs. 
 

1. Opening vergadering. 
Om 20.00 uur opent Herman Holtkamp de vergadering en heet allen welkom. Vanwege de 
corona maatregelen zullen we uiterlijk half 10 moeten stoppen met vergaderen. Om 22.00 
moet iedereen het gebouw hebben verlaten. 
Dit jaar is het jubileumjaar van DIO maar het verloopt niet zoals gepland is. Om het toch 
een feestelijk tintje te geven zijn er bijzondere petit fourtjes bij de koffie/thee. 
Halverwege de vergadering zullen we kort pauze houden zodat iedereen een drankje kan 
halen bij de bar. 
Herman vraagt of Ellen en Jos zich voor willen stellen aan de aanwezigen. Bij punt 6 zullen 
ze officieel benoemd worden. 

 
2. Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van de notulen ALV van 2 oktober 2020. 
Martijn Willemsen merkt op naar aanleiding van punt 6.b. van de notulen, dat er een 
reserve lid ontbreekt voor de kascommissie. We ondersteunen dat er een reserve lid moet 
zijn maar het vinden van iemand is lastig. 
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag over 2018 van het hoofdbestuur en de afdelingen. 
Hoofdbestuur: Herman benoemt dat alle vrijwilligers en train(st)ers DIO draaiende houden. 
Hier is grote bewondering voor en dit wordt buitengewoon gewaardeerd! 
We gedenken Don van Leer. In maart van dit jaar is Don op vakantie overleden. We zullen 
zijn enthousiasme en vrolijkheid erg gaan missen. 
Het aantal leden blijft redelijk op peil. Er zijn in 2019 veel activiteiten georganiseerd, zie 
verderop in dit verslag. 
Wel wil Herman nog even vermelden dat Tammy Fundter de Jans van Milligenbeker heeft 
gekregen tijdens de BBQ voor alle bestuursleden. 
In september 2019 vond de Open DIO sportdag plaats. Hier hebben alle vier de afdelingen 
laten zien wat voor lessen er gegeven worden.  
De doelstellingen zijn gehaald. Toch blijft het lastig om alle afdelingsbesturen compleet te 
houden. 
We weten n.a.v. een bijeenkomst met bestuursleden en diverse commissieleden waarom 
DIO leden blijven, dit is vooral de gezelligheid en de gemoedelijke sfeer binnen de 
vereniging! 
Afdeling volleybal: John vertelt dat 2019 een rustig jaar was voor de volleybal. Ze waren 
gezegend met veel vrijwilligers. De afdeling komt verder aan het woord bij punt 8. 
Afdeling gymnastiek: Ellen vertelt dat ze rond de zomer van 2019 gestart zijn met een 
volledig nieuw afdelingsbestuur. Dit is soms best lastig. 
In het verslag ontbreken Anne en … nog bij de juryleden. 
Na de zomer van 2019 is de Springgroep gestart. Helaas is dit nog geen succes.  
De afdeling is op zoek naar een manier om bredere recreatiegroepen te krijgen. Het 
werven van leden hiervoor wordt opgestart. 
Vandaag (2 oktober 2020) start een kleutergroep onder leiding van Youandi Bos. Dit zal 
voor een half jaar op proef zijn.  
De KNGU heeft aangegeven dat het ledensysteem Digimembers stopt per eind december 
van dit jaar. Er worden 2 systemen aanbevolen die het huidige systeem gaan vervangen.  
Door een aantal mensen zal onderzocht worden wat voor DIO het beste systeem is. Het 
zou fijn zijn als de ledenadministratie van de andere afdelingen ook in dit systeem verwerkt 
kunnen worden.  
 



                     

                  

Notulen  Algemene Ledenvergadering 2 oktober 2020 

Afdeling dans: Daisy is recent afgetreden als voorzitter. Marinde is nieuw als secretaris. 
Er is een behoorlijke stijging in het aantal leden van dans, dat is fijn. 
Een trainster  is langdurig ziek na besmetting met corona. Dit heeft effect op de groep 
trainsters. Nu traint Veerle deze groep.  
Edwin Pijper vraagt zich af waarom de PR bij dans zo goed heeft gewerkt en bij de andere 
afdelingen minder. Mathilda vertelt dat zij veel gebruik hebben gemaakt van de huis aan 
huis blaadjes en social media. 
Dennis vraagt zich af of DIO niet een gerichter  PR beleid zou moeten hebben. Dit is al 
door Marjan in gang gezet. 
Afdeling judo: Jos vertelt dat het goed gaat met de afdeling judo. Het ledenaantal blijft 
stabiel. Verder geen bijzonderheden. 
Jeugdcommissie: Veerle vertelt dat alle 4 de activiteiten in 2019 volgens plan zijn verlopen.  
Voor 2020 is dit een ander verhaal. 
 
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag! 
Er wordt even pauze gehouden voor een drankje met bitterbal. 
 

5. Financieel jaarverslag over 2019 – balans en staat van baten en lasten. 
Johan geeft een toelichting op de Winst en Verlies rekening. 
De inkomsten zijn stabiel gebleven. De kosten van huisvesting en “gezellige” kosten zijn 
iets omhoog gegaan.  
a. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond uit Ernst Termaat en Jan Siesling. Ernst leest de verklaring 
van de kascommissie voor en stelt de vergadering voor de penningmeester en de 
besturen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2019. De vergadering 
stemt hiermee in. 

b. Benoeming kascommissie t.b.v. financieel jaarverslag 2020. 
Omdat er geen reserve lid is stelt Johan voor dat Ernst Termaat en Jan Siesling nog 
een jaar in de commissie zitten. Mathilda Krouwel meldt zich aan als reserve lid. 

c. Contributies 2020.  
Bij de afdeling gymnastiek bleek dat er verschillende bedragen vermeld werden in de 
administratie, website etc. Het gaat om een heel klein verschil. Dit is nu allemaal 
rechtgetrokken. Het heeft geen invloed op het bedrag wat geïncasseerd is. 

d. Begroting 2020. 
Edwin vraagt zich af waar het grote verschil in sponsorgelden vandaan komt. Johan 
heeft hier al een correctie op gedaan. Het betreft de Rabo gelden voor de uitvoering en 
het buurtvolleybaltoernooi. 
Vanwege de corona zijn de incasso’s stopgezet. Albert meldt dat hij dit een goede keus 
vind. 
De vrijwillige bijdrage die is gevraagd aan de leden heeft 1800 euro opgeleverd. 
 

6. Ontwikkelingen binnen het bestuur. 
a. Benoeming bestuursleden. 

Jos Witvliet is vanaf juli 2019 a.i. voorzitter van de afdeling judo. De vergadering gaat 
unaniem akkoord met zijn aanstelling.  
Ellen Sarr-Jansman is sinds november 2019 a.i. voorzitter van de afdeling gymnastiek. 
De vergadering gaan unaniem akkoord met haar aanstelling. 
Herman heet beide van harte welkom! 

b. Bestuur gymnastiek en dans. 
Het is de eerste ALV van Ellen en ze heeft nu al een dubbelrol. Petra stopt bij de 
afdeling gymnastiek en Daisy bij dans. Dit geeft problemen met de invulling van de 
bestuurstaken. De beide afdelingen hebben een voorstel om dit op te lossen: 
Hedzer: de ledenadministratie van gymnastiek en dans. 
Lisa: kasbeheerder van gymnastiek en dans. 
Ellen: voorzitter van beide afdelingen. 
Marinde: communicatie en mail . 
Het contact met de trainers zullen de afdelingen apart van elkaar doen. 
De afdelingen willen dit als proef doen tot de volgende ALV in 2021. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. 

 
 

7. DIO in coronatijd. 
Is bij de andere agendapunten besproken. Vooral is teruggekeken op de contributie-inning 
die tijdelijk stopgezet is. De leden waren erg positief over deze actie. Zeker het vermelden 
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waard is dat de vrijwillige bijdrage ca 1800 euro opgeleverd heeft. Waarvoor dank aan de 
leden! 

 
 
 

8. Ontwikkelingen afdeling volleybal. 
John Uiterweerd heeft een aantal sheets voorbereid en vertelt hoe ze tot het besluit zijn 
gekomen om samen te gaan werken met andere volleybal verenigingen. 
Er worden nu 3 scenario’s onderzocht.: 
1. Een nieuwe volleybalvereniging waar alles in zit. 
2. Alleen voor de competitie spelende leden een nieuwe vereniging. 
3. Zoveel mogelijk samenwerken maar geen nieuwe vereniging oprichten. 
Er is nu een fictieve vereniging opgericht, Prima2DIO, om te gaan uitproberen hoe dit alles 
werkt. Hij zal ons op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Voor besluitvorming 
wordt uiteraard een (extra) ALV vergadering georganiseerd.  
 

9. Om 21.55 sluit Herman de vergadering. Hij vraagt iedereen z.s.m. het gebouw te verlaten. 
 
Ugchelen, 
Oktober 2020 


