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Notulen extra (digitale) Algemene Ledenvergadering DSS d.d. 16 

december 2020 
 

Deelnemers : Bestuur 

  Jelle Bos (voorzitter), Hans Croese, Wim Groot (algemeen bestuurslid), Ingrid Mous 

(penningmeester), Linda der Weide (secretaris) (+ presentielijst) 

  Leden en ouders van jeugdleden 

Linda van Ooijen, Indy Bangma (geen stemrecht), Nathalie Bangma, Ton Pot, Sandra 

van Dijk, Monique de Vijlder, Erwin le Noble, Rob Adrichem, Angelique de Groot, Astrid 

Neeft, Mark Neeft, Marion Duin, Roland Snijders, Jacqueline Mulder, Joyce Glorie, 

Ruud De Boer, Peter van Kan, Candice Hendriks, Michel van Dijk, Arnoud Schoorl, 

Caroline Kerkkamp, Michelle Brondijk, Naomi Nieuwendijk, Britt van Elsacker, Rory 

Veldhuis, Rob Betjes, Bart-Jan van der Weide 

Locatie : via Teams 

 

 

Opening 
Jelle opent de vergadering en heet de deelnemers (27) welkom.  

 

Het is een bijzondere vergadering sinds het bestaan van DSS om 3 redenen: 

• Het is de eerste extra ALV in de 27 jaar sinds het bestaan van DSS; 

• Het is de eerste keer dat een ALV digitaal wordt gehouden. In het kabinet is een noodwet aangenomen, 

die het mogelijk maakt om dit digitaal te (mogen) doen.  

• Meestal wordt een extra ALV belegd i.g.v. een vervelende situatie, daar is in dit geval geen sprake van. 

•  

Inleiding beleggen extra ALV 

Al ruim zes jaar is DSS bezig om een eigen beachveld aangelegd te krijgen op Sportpark Assumburg. Recent is 

de beoogde financiering rond gekomen. Hierdoor kan DSS definitief overgaan tot de aanleg van het 

beachveld. Voor het aangaan van de financiële verplichtingen is conform de statuten instemming van de 

algemene ledenvergadering vereist.  

 

Toelichting 

Beachhandbal is een relatief nieuwe handbalvorm. De afgelopen jaren hebben het NHV en de betrokken 

verenigingen het op de kaart gezet met de organisatie van toernooien, het Nederlands Kampioenschap en 

een (pilot) breedtesportcompetitie. Ook in het onlangs door het NHV vastgestelde strategisch plan 2020+ is 

een prominente rol voor beach handbal weggelegd. Het NHV stelt dat ‘beach handbal als volwaardige 

handbalvorm aangeboden gaat worden, met een eigen meerjarenstrategie’. 

 

Ook binnen DSS wordt al vele jaren deelgenomen aan beach handbal competities. Meerdere teams hebben 

deelname aan het NK Beach (beste 8 ploegen van Nederland) bewerkstelligd, waar zelfs al eremetaal werd 

behaald. Maar nog belangrijker, als bestuur hebben we ervaren dat beach handbal met zijn eigen spelvorm, 
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spelregels en dynamiek een waardevolle aanvulling is op ons bestaande aanbod. Mede 

daarom heeft het bestuur in haar beleidsplan 2016-2021 het aanleggen van een eigen beachveld als 

speerpunt benoemd.  

 

Wij geloven erin dat beach handbal op termijn het asfalt handbal zal vervangen, leden langer verbonden 

zullen blijven aan de vereniging en het nieuwe leden zal aantrekken. In de Algemene Ledenvergadering van 

2019 is een uitgebreide presentatie gegeven over de planvorming voor de aanleg van een eigen beachveld. 

 

Inrichtingsplan 

Met de aanleg van het beach veld krijgt DSS de beschikking over een multifunctionele accommodatie waar 

naast beach handbal (3 velden) ook de volgende sporten beoefend kunnen worden: beachvolleybal (2 

velden), beach tennis (2 velden), beach soccer (1 veld). Het multifunctioneel gebruik geeft DSS de 

mogelijkheid om in de toekomst extra inkomsten te genereren door het veld te verhuren aan andere 

verenigingen. In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe het beachveld gepositioneerd wordt. 

 

 

 

Het veld wordt aangelegd op de huidige asfaltvelden 1 en 2. Dit betekent dat het huidige 3e asfaltveld 

gehandhaafd blijft. Hierdoor blijft het mogelijk om op asfalt te spelen. Het beachveld krijgt een afmeting van 

33 x 57 meter. Op het beachveld kunnen drie volwaardige beach handbalvelden naast elkaar worden 

gecreëerd. Beach handbalveld 1 (zie afbeelding) heeft een permanent karakter. Het overige deel van het veld 

is flexibel waardoor op dit deel ook andere beach sporten beoefend kunnen worden. De reden om voor deze 

optie is te kiezen omdat wij erin geloven, dat wanneer je het veld multifunctioneel kunt gebruiken, de 

inkomsten hiermee vergroot kunnen worden. Er zijn ook gesprekken gevoerd met verschillende 

sportverenigingen die belangstelling hebben om hier ook gebruik van te maken.  

KANTINE
KLEED-
KAMERS

HANDBAL
BEACH-
VELD
3

HANDBAL
BEACH-
VELD
2

HANDBAL
BEACH-
VELD
1

HANDBAL
ASFALT
VELD
1



c o n c e p t 

Pagina 3 

 

 

Rondom het veld wordt een hekwerk geplaatst met vier toegangspoorten en achter de doelen van de 

handbalvelden een ballenvanger. Het hekwerk biedt DSS de mogelijkheid 60 reclameborden te plaatsen wat 

het genereren van extra sponsorinkomsten mogelijk maakt. Rondom het veld wordt een tegelpad aangelegd. 

Tenslotte worden vier nieuwe lichtmasten geplaatst voorzien van armaturen met individueel regelbare 

Ledverlichting. Deze masten zullen ook het asfaltveld verlichten. Hiermee wordt het bestaande probleem van 

de defecte verlichting (en de te reviseren meterkast) opgelost. 

 

In eerste instantie was de overweging om de beach velden op het braakliggende grasveld (ex korfbal) te 

positioneren. Dit is el de goedkoopste optie maar hier gaat de gemeente niet mee akkoord omdat dit niet 

binnen hun beleid past. Daarbij is de verwachting dat het reguliere veldhandbal op termijn helemaal 

verdwijnt, dan liggen de beach velden ver verwijderd van de kantine en kleedkamers en afgescheiden door 

een op termijn verpauperde deel van het complex. Ook is overwogen om 1 asfaltveld te vervangen door een 

beachveld. Met deze optie is het niet mogelijk om toernooien te organiseren (min. Aantal velden is 2), 

daarnaast zou de bijdrage van de gemeente ook veel lager zijn. De keuze om het huidige veld 3 te behouden 

is een voorwaarde van de gemeente. Dit veld is het ‘nieuwste’ veld dat door de gemeente is aangelegd. 

 

Financiële consequenties 

 

Investering 

De totale kosten voor de aanleg van het beachveld bedragen € 146.000 (incl. BTW). Hiervan wordt € 96.000 

betaald door de gemeente Heemskerk. De overige € 50.000 wordt als volgt gedekt. 

 

1. Donatie NH1816 € 10.000 

2. Donatie Schipholfonds € 5.865 

3. BOSA subsidie  € 22.491 

4. Sponsoring Denneman / CSC  € 5.000 

5. Club van 50 € 2.500 

6. Bijdrage DSS € 4.144 

 Totaal € 50.000 

 

Voor alle bedragen, met uitzondering van de eigen bijdrage van DSS, geldt dat deze alleen worden uitgekeerd 

bij de daadwerkelijke realisatie van het veld. Feitelijk zal DSS dus met een beperkte eigen bijdrage van 

€ 6.644,- een volwaardig multifunctioneel beachveld kunnen aanleggen. Daar komt bij dat in de aanleg van 

het beachveld ook de revisie van de meterkast (€ 2.600) en aanleg van nieuwe verlichting (inclusief 

verlichting van het asfaltveld, € 25.000) is opgenomen. Indien niet tot aanleg van het beachveld wordt 

overgegaan, komen deze kosten volledig voor eigen rekening van DSS. 

 

De financiële risico’s voor DSS ten aanzien van de investering zijn beperkt. De eigen bijdrage is € 6.644. Op de 

balans van DSS is reeds een eigen bijdrage van € 2.500 opgenomen in de voorziening beachveld opgenomen. 

Het verschil van € 4.144 komt ten laste van de exploitatiebegroting van DSS. Voorts bestaat er een risico dat 
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minder BOSA subsidie wordt verkregen dan aangevraagd. Dit risico bedraagt € 2.500 en 

hangt samen met de aanleg van de verlichting. Hiervoor is een extra duurzaamheidssubsidie aangevraagd 

waarover nog niet door het ministerie is besloten. 

 

Exploitatiebegroting 

Tenslotte heeft het Algemeen Bestuur besloten om de boarding rondom het veld via sponsoring te realiseren. 

Hiertoe worden 60 bordsponsors gezocht. Naast de mogelijkheid om bordsponsors te werven is deze 

boarding ook gewenst om verstuiving van het zand tegen te gaan. Indien de sponsors voor deze borden niet 

worden gevonden komen de kosten voor de borden voor rekening van de vereniging. De eerste borden zijn al 

verkocht. We vertrouwen erop alle borden te kunnen verkopen.  

 

Exploitatie 

Ook de risico’s ten aanzien van de exploitatie van het beachveld zijn dus beperkt. Het veld vergt weinig 

onderhoud. Jaarlijks dient het zand gereinigd te worden en eventueel weggewaaid zand aangevuld te 

worden. Daarnaast zullen eens per vijf jaar de belijning en netten in de doelen vervangen worden. Eenmaal 

per tien jaar zal het hekwerk geschilderd worden. Het jaarlijkse onderhoud wordt geraamd op € 2.000. Hier 

staat tegenover dat de huur voor twee asfaltvelden zal vervallen. Dit bespaart DSS € 1.600 per jaar. 

 

Planning 

Zodra de algemene ledenvergadering heeft ingestemd met het aangaan van de verplichting om het beachveld 

aan te leggen zal opdracht worden verstrekt aan de aannemer. De verwachting is dat medio januari 2021 

gestart kan worden met de werkzaamheden. Het beachveld zal naar verwachting uiterlijk 1 april 2021 

gerealiseerd zijn. Dit is nog wel afhankelijk van de verlening van de bouwvergunning en de weers-

standigheden. 

 

Vragen vanuit de ALV 

Er is voorafgaand aan de vergadering de gelegenheid geboden om vragen te stellen. Deze en aanvullende 

vragen zullen hieronder beantwoord worden. Na beantwoording van alle vragen zal worden overgaan op de 

stemming. 

V: Gaan we meer contributie betalen? 

A: Nee, wij zien het als aanvulling op / dan wel uiteindelijk vervanging van reguliere veldcompetitie. 

V: Kunnen we het betalen? 

A: Ja, dit is in de presentatie toegelicht. Wij achten de aanleg in zowel financieel als sportief opzicht 

rendabel.  
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V: Hoe ontwikkelt de asfaltcompetitie zich volgens het NHV? 

A: Het vastgestelde strategisch plan 2020+ is vastgesteld. Hierin is te lezen dat beach handbal naast de 

zaal als volwaardige handbalvorm wordt gezien. Het asfalt handbal komt in de plannen niet meer 

voor, waarbij het veldhandbal niet meteen wordt gestopt maar daar ligt de duidelijk niet de focus van 

het NHV. Het uitwerken van de beach competities wordt nog uitgewerkt.  

 

V: Hoe ziet de indeling voor een thuisspeeldag en de kantine eruit met het als er tegelijkertijd wordt 

gebeacht en op het veld wordt gehandbald. 

A: Verwachting is dat het aantal teams dat gaat beachen zal toenemen waarbij er minder teams zullen 

deelnemen aan het veldhandbal. Er is een ‘worst case scenario’ gemaakt o.b.v. van het aantal teams 

dat afgelopen seizoen buiten heeft gespeeld. Dit betrof in totaal 44 wedstrijden waar 6 rondes voor 

beschikbaar waren. Dit betekent dat indien hetzelfde aantal teams op het veld zal spelen we 6 goed 

gevulde wedstrijddagen zullen hebben. Hierbij zijn alle teams meegeteld. Dit betekent ook dat de 

kantine langer dient te zijn op deze dagen.  

 

V: Is er over nagedacht om uit te wijken naar de zaterdag? 

A: Daar is wel over nagedacht maar in principe is DSS een zondagvereniging. Vooralsnog wordt hieraan 

vastgehouden. 

 

V: Hoe gaat dit met de indeling van de trainingen? 

A: Als alle teams blijven trainen op alleen de dinsdag en donderdag dan gaat het niet passen Het zou 

kunnen betekenen dat er meer spreiding over de dagen van de week zal moeten plaatsvinden.  

 

V: Mag een team zelf beslissen of ze willen beachen of veldhandballen? Mag je ook kiezen voor beide 

competities en lopen die competities gelijk? 

A: De teams mogen zelf kiezen voor een van beiden of voor allebei. Wel hebben we afgelopen jaren 

gezien dat het wel een praktisch probleem oplevert omdat het NHV de beach laat aansluiten op de 

zaal waarbij vooralsnog geen rekening wordt gehouden met de veldcompetitie. Hoe dit zich 

ontwikkelt is nog niet duidelijk. Maar het zou kunnen betekenen dat indien aan beide competities 

wordt meegedaan de veldwedstrijden door het team naar een ander moment verplaatst moeten 

worden.  

V: Afgelopen jaar was het zo dat de D wel altijd veldhandbal moest spelen. Blijft dit zo, of komt hier dan 

echt een keuze voor alle leeftijdscategorieën? 

A: Ja hier komt een keuze in. Dit kan natuurlijk tot vraagstukken leiden als een deel van de D wel en een 

deel niet wil beachen.  
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V: Is er een vrijwillgersgroep nodig voor het beachen?  

A: Jazeker hebben wij daar vrijwilligers voor nodig. Daarnaast is ook de opgave om trainers en 

scheidsrechters op te leiden. Daar zullen we de komende tijd mee aan de slag gaan.  

 

V: Wordt het schoolhandbal anders? 

A: Ja, dat zal ook een andere vorm krijgen. Er zou bijv. een combinatie van zand en veldhandbal kunnen 

plaatsvinden. Ook de mogelijkheid om een multi-toernooi (van verschillende sporten) te organiseren 

is een overweging. 

 

V: Vervanging resterende asfaltveld? 

A: Nee, die zal niet meteen vervangen worden. Er is gekozen om veld 1 en 2 te vervangen. Veld 3 is nl. 

het laatst aangelegde veld. De gemeente heeft aangegeven dat zij veld 3, deze is het nieuwst, willen 

behouden. De kwaliteit van het veld is wel onderwerp van gesprek met de gemeente.  

 

V: Blijven het Carla de Groot en Marion Duin veld behouden. 

A: Niet in de huidige vorm. De asfaltvelden verdwijnen immer. Maar wij zullen er zeker voor zorgen, dat 

de beide dames een veld krijgen. 

 

V: Welke jeugd moet verplicht deelnemen aan het beachen? 

A: Er zullen vooralsnog geen teams worden verplicht worden om deel te maar de ervaring is wel dat de 

teams die de afgelopen jaren hebben gebeacht heel enthousiast zijn en verwachting is dat het aantal 

teams zal groeien. 

 

V: Komen er nieuwe beach tenues? 

A: Dit is nog onder constructie. Komend seizoen dienen de wedstrijd tenues vervangen te worden. 

Bestuur heeft overwogen om de beach tenues hierin mee te nemen. Dit betekent een flinke 

verhoging van het kledingfonds wat het bestuur onwenselijk acht. Daarbij inachtnemend dat niet alle 

teams willen beachen. ER wordt nu onderzocht of we de beach kleding ter beschikking kunnen stellen 

via een webshop. 

 

De volgende vragen zijn niet gerelateerd aan deze extra ALV omtrent de aanleg van een beachveld maar 

betreffen de situatie binnen de vereniging a.g.v. corona. 

 

V: Zijn tegenvallers vanuit corona meegewogen? 

A: Wij verwachten vooralsnog geen hele grote financiële tegenvallers, aangezien de grootste 

kostenpost, t.w. de zaalhuur wegvalt. Dit compenseert de gemiste opbrengst vanuit de kantine en 

activiteiten.  
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V: Wat gebeurt er met de contributie van dit jaari.v.m. corona? 

A: Bestuur heeft afgesproken om begin van 2021 de balans op te maken hieromtrent. Wij zullen hier in 

de ALV van volgend jaar op terugkomen.  

 

Gevraagd besluit en stemming 

Het algemeen bestuur vraag de leden van de ALV om instemming tot het aangaan van de financiële 

verplichting voor de aanleg van het multifunctionele beachveld. 

 

Er kunnen in totaal 29 stemmen worden uitgebracht. Van de 27 aanwezigen zijn er 26 stemgerechtigd, 

daarnaast zijn er 3 volmachten afgegeven. Omdat de stemming via Teams plaatsvindt, zal er ‘omgekeerd’ 

gestemd worden. Verzoek om via de chat aan te geven als je tegen bent, zodat dit schriftelijk is vastgelegd.  

Het voorstel wordt met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen met een ruime meerderheid aangenomen.  

 

Jelle dankt de deelnemers en sluit om 20.00 uur de vergadering. 


