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Notulen Algemene Ledenvergadering DSS d.d. 17 september 2021 
 

Aanwezig : Leden DSS (presentielijst beschikbaar) 

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

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

Afwezig middels 

berichtgeving  Britt van Elsacker, Angelique de Groot, Jacqueline Mulder, Sandra van Dijk, 

Johanneke Kalverda, Monique de Vijlder 

 

Locatie : Kantine DSS buitencomplex, Communicatieweg 2, Heemskerk 

 

1. Opening 
Jelle opent de vergadering en heet de 15 aanwezigen van harte welkom.  

 
Er kunnen in totaal 14 stemmen worden uitgebracht. Van de 15 aanwezigen zijn er 12 
stemgerechtigd, daarnaast kan 1 lid een stem extra uitbrengen, aangezien hij naast zelf lid te 
zijn ook vertegenwoordiger is van 1 jeugdlid. Voor 1 persoon is een volmacht afgegeven (*). 

 
 (*) Zoals statutair vastgelegd hebben ouders van jeugdleden ook stemrecht. Indien er meerdere 

kinderen spelend lid zijn binnen de vereniging mag voor alle kinderen een stem worden 
uitgebracht. Daarnaast is statutair bepaald dat er per lid 2 volmachten verleend mogen 
worden. 

  
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
2a) Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
2b) Mededelingen 

-- 
2c) Verleende volmachten 
 Er is 1 volmacht verleend. 
 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 18 september 2020 

Geen opmerkingen waarmee de notulen worden vastgesteld met dankzegging aan de 
secretaris.  
 
Actiepunten n.a.v. de ALV van 18 september 2020 

• Grote club actie: Er is vanuit HS1 gevraagd om de senioren vrij te stellen van lotenverkoop. 
Bestuur heeft besluit aangenomen om de lotenverkoop voor senioren op basis van 
vrijwilligheid te maken. HS1 is hiervan reeds op de hoogte gesteld.  

• Verzoek om bij wedstrijden van senioren op het buitencomplex limonade te verstreken i.p.v. 
water. Zij kunnen aan de bar een blad suikervrije limonade verkrijgen.  

 
4. Notulen bijzondere Algemene Leden Vergadering d.d. 16 december 2020. 

Geen opmerkingen waarmee de notulen zijn vastgesteld.  
 
5. Verslaglegging bestuur  
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5a Terugblik seizoen 2020-2021 en vooruitblik 2021-2022 
 
 Terugblik TC 

• Net als het vorige seizoen was ook afgelopen seizoen een raar seizoen a.g.v. de 
coronasituatie. Het heeft veel improvisatie van ons als bestuur maar ook van trainers, 
leden en ouders gevraagd om ons aan te passen aan de steeds veranderende 
maatregelen. 

• Op een gegeven moment was het mogelijk om de jeugd onderling toernooien te laten 
spelen. Hiertoe hebben wij 3 dagen kunnen organiseren. Het was een mooie gelegenheid 
om ook via de livestream deze dagen te bekijken.  

• Met de komst van ons eigen beachveld, zijn er diverse onderlinge toernooien 
georganiseerd.  

• Dames 1 heeft een 4e plek behaald op het open NK beach 2021. 

• Alle trainers hebben wij kunnen behouden/contracteren.  

• Om de technische belangen te behartigen hebben wij een groep kunnen samenstellen 
waarin per leeftijdscategorie een coördinator is aangesteld.  

 
 Vooruitblik TC  

• Alle competities zijn gestart/ zullen starten.  

• Het organiseren van trainingen op de gewenste locatie (WA) is een forse uitdaging, 
trainingen/aantal wedstrijden op de gewenste dagen/tijden zullen niet allemaal in de 
WA kunnen plaatsvinden. Er zal gezocht worden naar alternatieven zo dichtbij mogelijk.  

• Er is een jeugdtrainerspoule opgezet. Jonge trainers zullen, onder leiding van Angelique 
de Groot, worden begeleid/opgeleid binnen de club.  

• Technisch beleidsplan 2021-2025 
Britt van Elsacker heeft bijna haar HT3 afgerond. Een onderdeel van deze opleiding is het 
opstellen van een technisch beleidsplan. Het bestuur heeft aangegeven hier samen mee 
aan de slag te willen. Belangrijk is om zowel top- als breedtesport hierin mee te nemen 
en sportief beleid uit te zetten voor de komende jaren. 
 

 Terug- en vooruitblik sponsoring 

• Voorbereiding voor vervanging van de kleding is in volle gang. Het nieuwe 
wedstrijdtenue voor de jeugd wordt gepresenteerd.  

• Qua sponsoren voor de jeugd hebben alle bestaande sponsoren wederom een contract 
gesloten: Adrichem Interieurbouw, Duiveman, Esser, Lubbers, Marcel Sport en slagerij De 
Roode. Daarnaast hebben wij een aantal nieuwe sponsoren kunnen aantrekken: Dave 
Gentile, Scheffer Sminia en Lift Freight Services. 

• De trainingspakken zijn uitgeleverd maar er wordt uit diverse hoeken gemeld dat er 
problemen zijn qua maatvoering terwijl iedereen gepast heeft en de hummel logo’s laten 
los. Verzoek aan eenieder om loslatende bedrukking vast te leggen op de foto en Carla 
hierover te informeren.  

• Senioren 
o Voor DS1 valt te melden dat het contract met de hoofdsponsor HSB niet is verlengd. 

Wel zijn er twee (bronzen) sponsoren aangetrokken: Dekker Bloemen en Planten en 
Equinix. Er wordt nog gezocht naar een hoofdsponsor (gouden sponsor) en/of 
mogelijke bronzen/zilveren sponsoren.  

o Voor de overige seniorenteams wordt nog gezocht naar sponsoren.  
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• Bordsponsoren beachveld: de bebording om het veld heeft als primair doel het zand 
tegen te houden. Daarnaast een mooie gelegenheid om deze borden te voorzien van een 
sponsor. Het goede nieuws is, dat er 68 borden ‘verkocht’ zijn. Daarnaast zijn er 13 
borden waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat. Aan de binnenkant van het veld 
is er plaats voor 60 borden. Ook is er een aantal borden aan de voorzijde tegenover de 
kantine verkocht.  

• Nieuwe website via sportlink is aangekocht: de site dient nog gevuld te worden. Met de 
overstap naar sportlink wordt het weer mogelijk om het wedstrijdprogramma integraal 
over te nemen op de site. Daarnaast is er een betere interface met de handbalapp en 
biedt het de mogelijkheid om sponsoren een plek te geven in de app, maar ook 
vrijwilligerstaken op naam weer te geven. 

• Rabo Club Support: wij hebben ons hiervoor aangemeld en inmiddels vernomen dat wij 
mee mogen doen. Inzet wordt een nieuw kassasysteem. 

• Vomar klantenkaart nieuw leven inblazen 
 

 Corona 
 Er is regelmatig contact geweest met andere verenigingen. Ook daar is het aantal leden 

teruggelopen. Gelukkig is het bij ons beperkter gebleven dan bij andere verenigingen. Uit de 
gesprekken kwam naar voren dat er bij diverse verenigingen in de coronatijd helemaal niets 
is georganiseerd. Wij hebben als vereniging getracht toch invulling te geven in de vorm van 
toernooidagen in de zaal. Voor de senioren was er helaas een hele tijd helemaal niets 
mogelijk. Het bestuur heeft hiertoe in december persoonlijk bij alle seniorleden een 
chocoladeletter gebracht. Daarnaast hebben leden de mogelijkheid gekregen om een deel 
van hun contributie terug te vragen. 

 
 Accommodatie 

• Na jaren van inspanning is het eindelijk zover: De beachvelden zijn gerealiseerd! 

• Kleedkamervloeren zijn voorzien van gietvloeren. 

• Wifi in de kantine. 

• Aanleg van het terras.   

• Piet de Groot en Rob Adrichem hebben ook de afgelopen periode zich weer 
onvermoeibaar hebben ingezet. Het bestuur wil beide heren dan ook zeker even in het 
zonnetje zetten. Rob Adrichem heeft twee borden aan de voorkant van het beach veld 
cadeau gekregen als dank voor zijn tomeloze inzet. Piet de Groot heeft tijdens de 
vergadering een naambord uitgereikt gekregen. Het terras zal zijn naam gaan dragen: 
het “Piet de Groot terras”. 

 

 Vooruitblik algemeen  

• De komende periode worden er 22 zonnepanelen aangebracht op het dak van de 
kleedkamers. De provincie subsidieert een aanzienlijk deel hiervan. 

• Wij hebben een subsidie ontvangen waarmee wij een watertappunt op ons 
buitencomplex kunnen aanleggen.  

• Dringend coördinatoren benodigd voor kantine, scheidsrechters en evenementen. 

• Exploitatie beachveld zal vorm gaan krijgen: zelf toernooien organiseren, foot soccer 
toernooi, verhuur aan andere verenigingen, 

• Herontwikkeling Assumburg: ons standpunt is dat wij hier als vereniging een prima 
locatie hebben, afgesloten door een hek. De omvang van ons complex voldoet in basis 
aan de behoefte. Wij zullen blijven aangegeven, dat wij alleen willen verplaatsen als er 
een sporthal in de nabijheid van ons complex komt, de huidige faciliteiten terugkomen 
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en bij voorkeur twee extra kleedkamers. Idee van de gemeente is om via een open 
plan proces, met 30 stakeholders, tot 1 plan komen. 

 
5b Financieel jaarverslag 

• Opzeggingen en overschrijvingen: we hebben t.o.v. vorig seizoen 18 leden minder, 
waarvan 4 overschrijvingen naar andere verenigingen.  

• Afgelopen seizoen heeft het bestuur de leden i.v.m. corona de mogelijkheid geboden om 
contributie terug te krijgen (als korting te verrekenen op komend seizoen) of dit bedrag 
te doneren aan de vereniging. 132 leden hebben gereageerd, waarvan 54 hebben 
aangeven een korting op de contributie te willen (€6.000), de rest heeft het bedrag 
gedoneerd (€9.000). Het gedoneerde bedrag is o.a. gebruikt voor de renovatie van het 
terras.  

• Inkomsten uit acties 
o De belavond voor de vriendenloterij heeft op de avond zelf €2.250 opgeleverd. 

Vervolgens ontvangen wij per kwartaal een bedrag van ongeveer €1.000, dat per 
kwartaal steeds iets lager zal worden.  

o Club van de maand: €5.000 
o Kerststollenactie: €4.000 
o Deenactie: €1.000 

• Nieuwe subsidieregels van de gemeente zullen gaan gelden: voorheen kregen wij per uur 
zaalhuur een subsidie. I.p.v. subsidie op de zaalhuur worden de zaalhuurkosten verlaagd 
en ontvangen wij een bedrag per Heemskerks lid. 

 
Winst-/verliesrekening en balans 

Het afgelopen boekjaar wordt met een plus van €7.042 afgesloten. De bedoeling is om dit 
bedrag in de voorziening onderhoud te storen. Deze staat a.g.v. de investeringen van de 
afgelopen jaren op -€ 9.000. Er worden geen grote uitgaven meer verwacht voor de nabije 
toekomst. 

 

 
5c Verslag kascontrolecommissie en benoeming leden  
 De kascommissie bestond deze keer uit Nathalie Bangma (moeder van een jeugdlid) en Marion 

Duin. Zij hebben op 7 september 2021 de cijfers van de penningmeester bekeken en 
vastgesteld dat alles prima op orde was. Hiermee wordt het jaarverslag goedgekeurd en 
daarmee vastgesteld.  

 
 Huidige kascommissie 

• Nathalie Bangma (1e jaar) 

• Marion Duin (1e jaar) 

• Reservelid: Angelique Groot 
 
De kascommissie blijft ongewijzigd aangezien het voor een periode van twee jaar is.  

 

6. Voorstellen vanuit het bestuur 
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6a Benoeming bestuursleden 

De bestuursleden van DSS worden conform de statuten benoemd voor een periode van 2 jaar. 
Het onderstaande schema is van toepassing: 

Functie Naam Bestuursperiode 

Voorzitter Jelle Bos Tot medio 2022 

Secretaris Linda vd Weide Tot medio 2022 

Penningmeester Ingrid Mous Tot medio 2021 

Bestuurslid algemeen Hans Croese Tot medio 2022 

Vice-voorzitter/Technische Zaken Wim Groot Tot medio 2021 

 

Volgens schema treden in 2021 af: Ingrid Mous, penningmeester en Wim Groot, vice-

voorzitter/bestuurslid technische zaken. Beide zijn verkiesbaar voor een nieuwe periode. 

 
De ALV stemt unaniem in met de herbenoeming van Ingrid en Wim. 
 

6b Vaststellen bijdrage kledingfonds 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 hebben de leden van DSS ingestemd met de 
invoering van een kledingfonds voor de jeugd en in 2018 met een kledingfonds voor de 
senioren. De kledingfondsen verschillen van elkaar in looptijd. Het kledingfonds van de jeugd 
kent een looptijd van 4 jaar en het kledingfonds van de senioren kent een looptijd van 5 jaar. 
De maandelijkse bijdrage bedraagt voor beide fondsen € 1,50 per maand. Het kledingpakket 
bestaat uit een wedstrijdtenue, trainingspak en tas. 
 
In de ALV van 2020 is stil gestaan bij de terugloop van de sponsorinkomsten. Een deel van deze 
inkomsten is afkomstig van kledingsponsoring. Het is wenselijk om gelijke termijnen te 
hanteren in de vervanging van de kleding om meer mogelijkheden te kunnen bieden aan de 
sponsoren. Daarnaast is het gelijktijdig aankopen van alle kledingpakketten (dus junioren én 
senioren) voordelig omdat meer korting kan worden bedongen. Tenslotte biedt een 
gelijktijdige vervanging de mogelijkheid om de gehele vereniging van dezelfde kledinglijn te 
voorzien. 
 
Het Algemeen Bestuur van DSS stelt voor om de kledingfondsen van de junioren en de 
senioren qua looptijd gelijk te trekken naar vier jaar. De nieuwe ‘fondsperiode’ start in het 
seizoen 2021-2022 en loopt daarmee tot en met seizoen 2024-2025. Tegen een gering 
maandbedrag per lid kan DSS er ook in de toekomst voor zorgen dat ieder lid een 
representatief kledingpakket ontvangt.   
 
Voorgesteld wordt om de bijdrage voor het kledingfonds in de periode 2021-2025 (4 
seizoenen) vast te stellen op € 1,75 per lid per maand. Dit bedrag zal door middel van 
automatische incasso worden geïncasseerd.   
 
De Algemene Ledenvergadering van DSS besluit unaniem de periode van het kledingfonds voor 
de junioren en senioren gelijk te trekken naar een periode van vier jaar. De bijdrage voor het 
kledingfonds over de periode 2021-2025 wordt vastgesteld op € 1,75 per maand. Dit bedrag 
zal door middel van automatische incasso worden geïnd. 
 

6c Contributiestructuur Beach Handbal 
In het voorjaar van 2021 is het beachveld van DSS aangelegd en in gebruik genomen.  
We hebben al enkele aanvragen gekregen om alleen beachlid te worden bij DSS.  
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Dit maakt dat DSS de contributie voor het beach handball moet vaststellen.  
 
Het Algemeen Bestuur stelt de volgende contributiestructuur voor het beach handball voor: 
categorie contributie 
F  € 35,00 
E  € 50,00 
D  € 60,00 
C  € 70,00 
B  € 80,00 
A  € 85,00 
Sen  € 90,00 
 
Voor de huidige leden verandert er niets. Het beach handball (en/of asfalthandbal) is 
onderdeel van het reguliere lidmaatschap. 
 
Gevraagd wordt of het ook mogelijk is om bijvoorbeeld alleen zaalhandbal te spelen met een 
aangepaste contributie. Vooralsnog wordt daar (nog) niet voor gekozen. Wij willen eerst het 
seizoen aankijken om te zien hoe het zich ontwikkelt. Mogelijk dat er in de toekomst per 
onderdeel (zaal, veld, beach) kan worden gekozen.  
 
De ALV stemt unaniem in met de voorgestelde contributiestructuur.  
 

6d Contributiestructuur Walking Handbal 
Sinds enkele jaren faciliteert DSS het Walking Handbal. Wat als pilot vanuit het NHV is gestart, 
heeft inmiddels geleid tot een enthousiaste groep deelnemers. Zij spelen eenmaal per week op 
ons buitencomplex (zomer) of in de Waterakkers (winter). De afgelopen jaren heeft DSS de 
kosten kunnen dekken vanuit een subsidie vanuit de Gemeente Heemskerk. Deze subsidie is 
bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe sportvormen te stimuleren.  
 
Nu Walking Handbal tot het ‘vaste aanbod’ van DSS kan worden gerekend, dienen we zelf in de 
kosten te gaan voorzien. Voorgesteld wordt om de deelnemers aan Walking Handbal € 50 
contributie per jaar te laten betalen. Van dit bedrag kunnen de ‘vaste lasten’ van Walking 
Handbal worden gedekt. 
 
Jelle merkt op, dat hierover voorafgaand aan de vergadering contact is geweest met 
Johanneke Kalverda, organisator van deze handbalvorm bij DSS. Met haar is het 
bovengenoemde bedrag afgestemd.  
 
De ALV stemt unaniem in met de voorgestelde contributiestructuur.  
 

Nadat alle agendapunten behandeld zijn, vraagt Jelle aan Jaap Tuinenbreijer om naar voren te 
komen. Vanwege zijn grote staat van dienst, en nu hij officieel alle taken heeft neergelegd, wordt hij 
met instemming van en onder groot applaus van de ALV, benoemt tot Erelid van DSS.  
 

 
7. Rondvraag  

Linda van Ooijen Laat weten dat er een scheur zit in het asfaltveld. Aangezien de gemeente 
eigenaar is van het veld, zal Jelle contact opnemen met de gemeente 
hierover.  

 
Hierna dankt de voorzitter de aanwezigen, sluit de vergadering en nodigt iedereen om op 
gepaste afstand een drankje te doen en te proosten op het Beachveld.  


