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Notulen Algemene Ledenvergadering DSS d.d. 30 september 2016 
 

Aanwezig : Leden DSS (presentielijst beschikbaar) 

 : Huidige bestuur: Ingrid Mous (penningmeester), Jaap Tuinenbreijer (secretaris) 

en Ronald Sap (algemeen bestuurslid), Linda van der Weide (notuliste) 

  Nieuw gekozen bestuur (vanaf agendapunt 6): 

Jelle Bos (voorzitter), Ingrid Mous (penningmeester), Servee de Jong (vice-

voorzitter), Wim Groot (algemeen bestuurslid) 

Afwezig : HS1 heeft zich afgemeld i.v.m. teamuitje maar t.b.v. stemming machtiging 

afgegeven.  

Locatie : Kantine DSS buitencomplex, Communicatieweg 2, Heemskerk 

 

 

1. Opening 

 Ingrid opent de vergadering, heet een ieder welkom en spreekt haar waardering uit voor de 

grote opkomst. Er zijn in totaal 57 personen aanwezig waarvan 55 stemgerechtigden. Voor 7 

personen is een volmacht afgegeven wat het totaal aantal stemmen op 62 brengt.  

 

 Omdat HS1 vanwege een uitje niet bij de ALV aanwezig kunnen zijn, heeft er een apart gesprek 

met zowel HS1 als een vertegenwoordiging van de dames recreanten plaatsgevonden op 

dinsdag 27 september 2016. Punten die hieruit zijn voortgekomen worden meegenomen naar 

deze vergadering. De afwezigen hebben andere leden gemachtigd om namens hen te 

stemmen. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken dan wel mededelingen. 

 

3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 24 juni 2015 

De notulen van de vorige ALV worden zonder aanpassingen vastgesteld.  

 

4. Financieel verslag 

 

4.1. Definitieve jaarverslag 2015-2016 

Ingrid geeft een toelichting op de gepresenteerde cijfers. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

4.2 Verslag kascontrolecommissie (Carla Sap 2x, Monique Koopman) 

 Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4.3 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Carla Sap treedt af, Monique Koopman zet nog een jaar voort. Benoeming is voor max. 2 jaar. 

De volgende personen hebben zich aangemeld en worden aangesteld: 

• Jacqueline Bos-Vink 

• Loes de Ruiter (reserve) 
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5. Bestuursverkiezing 

 

Aftredend niet herkiesbaar 

Ronald Sap Algemeen bestuurslid, voorzitter TC 

Jaap Tuinenbreijer Secretaris 

 

Niet aftredend 

Ingrid Mous Penningmeester 

 

Verkiesbaar 

Jelle Bos Voorzitter 

Servee de Jong Algemeen bestuurslid, voorzitter TC 

Wim Groot Algemeen bestuurslid 

 

Vacant 

Secretaris 

 

De verkiesbare leden worden met unaniem verkozen.  

 

Ronald en Jaap worden beiden hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvangen uit handen van 

Ingrid een mooi boeket bloemen en een cadeaubon. Jaap ontvangt daarnaast een ‘eigen, 

gepersonaliseerde’ barkruk vanwege zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Jaap zal zich de 

komende tijd nog wel ontfermen over het wedstrijdsecretariaat.  

 

De nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd en stellen zich kort even voor.  

 

Hierna wordt de vergadering voortgezet met het nieuwe bestuur achter de tafel.  

 

6. Beleidsplan DSS 2016-2021 en uitkomst leden enquête 

Vanaf maart 2016 is een groep enthousiaste leden en niet-leden op verzoek van het bestuur bij 

elkaar geweest om gezamenlijk te kijken naar de uitdagingen van DSS in de komende jaren. 

Deze zogenaamde Denktank is gestart met het opstellen van een beleidsplan voor DSS. Dit plan 

vormt het kader voor het bestuur van de vereniging. 

 

Om te komen tot het Beleidsplan heeft een aantal leden van de Denktank deelgenomen aan de 

door het NHV aangeboden bijeenkomsten Besturen met een visie. Hierin werd met een aantal 

verenigingen gewerkt aan het uitwerken van een beleidsplan. Daarnaast heeft de Denktank de 

diverse commissies binnen de vereniging geïnterviewd. Tenslotte is een leden enquête 

gehouden met een response van ongeveer 50%. De uitkomsten van de leden enquête worden 

kort toegelicht, het volledige verslag zal op de website gepubliceerd worden, net als het 

beleidsplan.  

 

O.b.v. de uitkomsten van de leden enquête zal er een actieplan opgesteld worden, dat i.s.m. 

de commissies uitgevoerd zal worden. Volgend jaar zullen de leden op de hoogte worden 

gesteld van de voortgang van het plan. .  

 

Het beleidsplan heeft als motto ‘Samen naar de top’. Dit motto weerspiegelt de ambitie van 

DSS: het nastreven van tophandbal (eredivisie) maar wel SAMEN.  
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Belangrijk uitgangspunt is dit te bereiken met spelers uit de regio en bij voorkeur door DSS zelf 

opgeleid. M.a.w. het stimuleren van de breedtesport bij DSS en het blijven investeren in de 

jeugdopleiding is noodzakelijk om uiteindelijk op topniveau te kunnen presteren. Bij alle 

keuzes die gemaakt worden zal dit in het achterhoofd gehouden worden.  

 

Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe je kunt voorkomen dat zelf opgeleide spelers overstappen 

naar andere (top)clubs. Het bestuur geeft aan dat je dit nooit helemaal kunt voorkomen. En 

laten we vooral trots zijn als een door onszelf opgeleide speler de weg naar de top vindt. 

Daarnaast hoopt het bestuur door de leden vanaf de jongste jeugd te binden aan de club er 

toch gekozen wordt voor de eigen vereniging.  

 

Om uitvoering te geven aan het motto Samen naar de top zijn er 3 beleidsthema’s benoemd 

waarop het bestuur zal sturen: 

1. Behoud/doorstroming van jeugd 

2. Technische visie/opbouw 

3. Gezonde vereniging 

 

Ad 1 Behoud/doorstroming van jeugd 

Net als veel verenigingen lukt het DSS maar moeizaam om oudere jeugd (vanaf C-junioren en 

hoger) vast te houden. Hierdoor is het moeilijk om bij de C-B-A junioren representatieve teams 

te kunnen formeren. Hierdoor is doorstroming naar de selectie ook zeer moeilijk. Alle 

aandacht dient er dus op gericht te zijn om de brede groep F-E-D junioren te behouden, op te 

leiden en door te laten stromen naar de oudere jeugdteams. Ook zullen er voor de oudere 

jeugd specifieke activiteiten e/o voorzieningen komen die behoud stimuleren. Denk hierbij aan 

een Beachhandbalveld of deelname aan internationale toernooien. 

 

Ad 2 Technische visie/opbouw 

Het is van belang dat over alle teams een eenduidige spelvisie wordt gehanteerd. Hierbij zal de 

spelvisie van het NHV als uitgangspunt gehanteerd worden. Daarnaast is het noodzakelijk om 

het aantal trainers uit te breiden teneinde alle jeugd op een gestructureerde manier op te 

leiden. 

 

Opgemerkt wordt, dat hierin ook de scheidsrechters meegenomen zouden moeten worden. 

Buiten het feit dat het aantal scheidsrechters binnen DSS een acuut probleem is, zijn de 

huidige scheidsrechters niet dan wel onvoldoende bekend met de spelvisie / speelwijze van 

het NHV bij de jonge jeugd (D-F). Bestuur merkt op, dat dit een terecht punt is en zal dit 

meenemen.  

 

Ad 3 Gezonde vereniging 

DSS is een gezonde vereniging. De laatste jaren is een financieel bewuste koers gevaren. De 

afhankelijkheid van de gemeentelijke subsidie is echter te groot. Hiervoor zal een alternatief 

moeten worden gevonden. Hoewel DSS al een groot aantal vrijwilligers kent, zijn er ook 

uitdagingen in de bezetting bij de teams, in de kantine en bij andere activiteiten. Daarom zal er 

gewerkt worden aan een plan om ouder- en ledenparticipatie te vergroten. De senioren zijn 

een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Hoewel veel aandacht uitgaat naar de jeugd, 

zijn zij de cultuurbewakers van de vereniging. Voor deze groep zullen meer voorzieningen 

worden gerealiseerd. De renovatie van de accommodatie wordt voortgezet. Doel is om aan de 
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start van de competitie 2017-2018 een volledig gerenoveerde accommodatie te hebben. 

Tenslotte zal op korte termijn de commissiestructuur herzien worden. 

 

Hoe nu verder? 

Een (grotendeels) nieuw bestuur geeft nieuw elan. Maar het bestuur kan het niet alleen. 

Gelukkig kan DSS vertrouwen op diverse vrijwilligers die op verschillende terreinen zich 

inzetten voor onze mooie vereniging. Er zijn commissies voor: technische zaken, activiteiten, 

PR/sponsoring, kantine, accommodatie en ledenwerving. Het bestuur zal de taakverdeling en 

bezetting van deze commissies tegen het licht houden. De commissies zullen gevraagd worden 

met concrete actieplannen te komen om het beleidsplan te kunnen realiseren. Via de website 

en nieuwsbrief zullen de leden de hoogte gehouden worden van de voortgang! 

 

Na de presentatie en toelichting van het beleidsplan spreekt Albert Twisk zijn dank uit naar de 

‘oude bestuursleden’ en is hij blij om te zien dat er binnen de vereniging een nieuwe 

enthousiaste groep mensen is opgestaan om de komende tijd invulling te geven aan de 

uitvoering van het beleidsplan.  

 

7. Voorstellen vanuit het bestuur  

 

7.1  Voorstel contributie G-handbal € 125,00 per jaar 

  Het afgelopen seizoen is gestart met het oprichten van een G-handbalteam, gericht op spelers 

vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking. Onder de bezielende leiding van Ilona 

Blanksma, Albert Verheij en Bart Neeft is gestart met het geven van trainingen. Inmiddels is er 

een heus G-team. Tot op heden is er geen contributie berekend. Met ingang van seizoen 2016-

2017 zal dit veranderen. Er wordt voorgesteld om de spelers € 125,00 per jaar te laten betalen. 

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die gemaakt worden voor zaalhuur van het G-handbal. Voor 

deze groep hoeft geen bondsafdracht aan het NHV voldaan te worden. Er is ook geen sprake 

van wedstrijdkosten omdat het G-team niet aan de competitie deelneemt.  

Voorstel wordt unaniem aangenomen.  
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7.2  Voorstel renovatie accommodatie buitencomplex 

  DSS Heemskerk beschikt over een eigen accommodatie (kantine en kleedkamers, de zgn. 

opstallen) aan de Communicatieweg. De velden worden gehuurd van de gemeente Heemskerk. 

De afgelopen jaren is door de gemeente Heemskerk veelvuldig gesproken over de 

sportaccommodaties in de gemeente, waarbij sprake was van mogelijke verplaatsing van de 

accommodatie; de Sportboulevard (nabij de Waterakkers), bij ADO ’20 en later naar een nieuw 

te realiseren locatie Tolhek (locatie voormalig afvalstation). Gedurende deze discussie is het 

bestuur van DSS terughoudend omgegaan met het uitvoeren van groot onderhoud aan de 

accommodatie om desinvesteringen te voorkomen. Nu is de accommodatie echter dermate 

verouderd dat investeringen noodzakelijk zijn geworden. 

 

In de eerste helft van dit jaar heeft het bestuur een plan van aanpak en begroting opgesteld 

voor de renovatie van de accommodatie. De renovatie omvat het vervangen van de kozijnen, 

vervanging van de vloeren in de kantine en kleedkamers, schilderwerk en dakrenovatie. In 

totaal is de renovatie begroot op € 40.095,-. Teneinde deze renovatie te financieren heeft de 

vereniging naast de opgebouwde Reserve Onderhoud opbrengsten gegenereerd met diverse 

acties, zoals de Tegeltjes Tientjes Actie en het werven van sponsoren t.b.v. de renovatie. Dit is 

echter nog onvoldoende om de volledige renovatie te kunnen bekostigen. Daarom zal het 

bestuur in samenwerking met de accommodatiecommissie proberen aanvullende sponsors te 

werven. Om toch de nodige voortgang te realiseren in de renovatie vraagt het bestuur aan de 

Algemene Ledenvergadering van DSS om in te stemmen met een financieel mandaat 

van  € 25.000 voor uitgaven ter verbetering van de technische staat van de accommodatie. 

Benadrukt wordt, dat de renovatie volgend jaar geen contributieverhoging tot gevolg zal 

hebben. Op de vraag wat de consequenties zijn als er na de renovatie toch sprake is van 

verplaatsing van de accommodatie geeft het bestuur aan, dat de investering terug te zien zal 

zijn op de balans en dan meegenomen zal worden in de onderhandelingen met de gemeente. 

Het voorstel voor het financieel mandaat van € 25.000,- ten behoeve van de renovatie wordt 

unaniem aangenomen.  

 

7.3 Voorstel wijziging statuten 

De huidige statuten dateren uit de tijd van de oprichting van DSS en zijn opgesteld in het licht 
van de ‘gevoelige’ fusie tussen Odin en ADO. Voorgesteld wordt om de statuten op de 
volgende punten te wijzigen: 

 
Minimum aantal bestuursleden  
In artikel 11, lid 1 is bepaald dat het bestuur uit tenminste vijf personen bestaat. Gezien de 
omvang van de vereniging en de moeizame invulling van bestuursfuncties wordt voorgesteld 
dit te wijzigen in minimaal drie bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester). 
ALV is akkoord. 
 
Financieel mandaat bestuur  
In artikel 14, lid 5, sub 1 is het financieel mandaat van het bestuur vastgelegd. Het huidige 
bestuurlijk mandaat is € 4.538,- (was: NLG 10.000). Voor uitgaven hierboven dient altijd 
toestemming aan de ALV gevraagd te worden. Dit mandaat is te beperkt om efficiënt te 
kunnen besturen. Voorgesteld wordt het mandaat te wijzigen in € 10.000,- met een jaarlijkse 
indexering van 2%. ALV is akkoord. 
 
Mandaat huren onroerend goed  
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In artikel 14, lid 5, sub II staat dat het bestuur de goedkeuring nodig heeft van de ALV voor het 
huren van onroerend goed. Strikt genomen valt hier dus ook de zaalhuur onder. Voorgesteld 
wordt de huur van accommodatie ten behoeve van het uitvoeren van de sport (training en 
wedstrijden) uit te zonderen. ALV is akkoord.  
 
Minimum aantal personen op ALV nodig voor besluitvorming  
In artikel 19, lid 1 staat dat besluitvorming op een ALV slechts mogelijk is als 1/6e deel van de 
stemgerechtigde leden aanwezig is (en de presentielijst heeft getekend). O.b.v. het huidige 
ledenaantal betekent dit dat minimaal 35 leden aanwezig moeten zijn om de ALV te kunnen 
laten besluiten. In de afgelopen jaren is de opkomst op de ALV veel lager geweest. Het is 
gebruikelijk dat in de statuten een bepaling is opgenomen dat een nieuwe vergadering 
uitgeroepen kan worden indien het benodigd aantal leden niet aanwezig is. Deze nieuwe 
vergadering heeft dan geen minimumeis en kan direct worden uitgeroepen. Een dergelijke 
bepaling is echter niet in de statuten van DSS opgenomen. Het bestuur van DSS stelt voor dit 
alsnog te doen. Leden geven aan hiermee akkoord te gaan, op voorwaarde dat er een 
uitzondering in wordt opgenomen i.g.v. fusie dan wel opheffing van de vereniging. Dan dient 
wel 1/6e deel van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.  
 
Stemrecht aspirant-leden en machtigen van leden 
In artikel 17 is het stemrecht van de leden vastgelegd. Alle jeugdleden, senioren en niet-
spelende leden hebben één stem. Het is niet mogelijk dat de ouders van minderjarige leden 
stemmen namens hun kind. Gezien het aantal jeugdleden vs senior leden en de gewenste 
betrokkenheid van ouders bij de vereniging is dit volgens het bestuur een ongewenste situatie. 
Voorgesteld wordt dan ook om in de statuten vast te leggen dat het stemrecht van aspirant 
leden (leden tot 16 jaar) mede uitgeoefend kan worden door hun wettelijke 
vertegenwoordiger. Daarnaast zal in de statuten worden opgenomen dat er per lid een 
machtiging voor 2 personen kan worden afgegeven. ALV is akkoord. 
 
Statuten zullen worden aangepast en bekrachtigd via de notaris.  
 
De statuten schrijven voor dat de vereniging ook een huishoudelijk reglement op kan stellen 
(vast te stellen door de ALV). Het bestuur zal dit oppakken en dit reglement op de volgende 
ALV aan haar leden voorleggen. 

 
8. Rondvraag  

Gevraagd wordt of er alternatieve locaties zijn voor het trainen in de Waterakkers i.v.m. de 

hoge zaalhuur (55% van de totale begroting). Naast de beperkte beschikbaarheid van de 

diverse zalen in de omgeving ontlopen de prijzen van de diverse zalen elkaar niet veel. Dit blijft 

voor het bestuur wel een punt van aandacht.  

 

Mevrouw Duin, erelid van de vereniging, dankt het bestuur voor de uitnodiging van deze ALV 

en meldt dat de heer Deen, tevens erelid, zich via haar heeft afgemeld.  

 

25 jarig jubileum DSS 

Volgend jaar op zaterdag 16 september 2017 is het precies 25 jaar geleden dat DSS is opgericht. 

Noteer deze datum alvast in je agenda! 

 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

 

 


