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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING RKVV DSS 
 
 

 

 

Datum:  woensdag 23 november 2022 

Plaats:  clubhuis DSS 

Aanvang:  20.00 uur 
 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en of mededelingen 

3. Notulen ALV d.d. 2 maart 2022 

4. Notulen extra ALV d.d. 14 september 2022 

5. Jaarverslagen  

6. Financiën: 

a. Financieel verslag boekjaar 2021/2022 

b. Verslag kascontrole commissie 

c. Verkiezing kascommissie 

d. Begroting 2022/2023 

e. Vaststelling contributie 2022/2023 
 

7. Verkiezing bestuur 

Martijn Egner is aftredend bestuurslid (voorzitter 1-jaarlijkse termijn) en herkiesbaar. 

 

Bob Schouten heeft bij de ALV van 2 maart 2022 afscheid genomen als bestuurslid Technische 

Zaken (Voetbalzaken). Het is het bestuur nog niet gelukt een vervanger te vinden. 

 

Tevens is het bestuur op zoek naar een bestuurslid voor de Breedtesport 

 

Eventuele (tegen)kandidaatstelling door de leden dient, voorzien van de handtekening van 

tenminste 5 stemgerechtigde leden en vergezeld van de bereidverklaring van de betrokken 

kandidaat dat de kandidatuur wordt aanvaard, uiterlijk 20 november 2022 schriftelijk bij de 

voorzitter te zijn ingediend. 
 

 

8. Jubilarissen 

9. Beleid 

• Beleidsplan 2020-2025  

• Financieel beleid 

• Voortgang samenwerking Telstar 

• Voortgang samenwerking Terrasvogels 

• Bestuursfuncties (vacatures) 

• Vrijwilligers 

  

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
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Notulen algemene ledenvergadering RKVV DSS 

2 maart 2022 
 

 

 

1: Opening 

 

Voorzitter Martijn Egner opent de vergadering. 

 

 

2: Ingekomen stukken en of mededelingen 

 

Er zijn afmeldingen voor deze ALV binnengekomen van:  

• Joep Paulissen 

• Bram Augustin 

• Marc Vooges 

• Eric Jan Vermeulen 

• Walter Rozendaal 

• Her Peperkamp 

• Bob Schouten 

 

Ingekomen stukken: 

• Maarten Hetem: vragen over het financieel verslag 

• Her Peperkamp: algemeen (Bestuur gaat met Her in gesprek; vraag vanuit Aart Louwrier om 

hier ook richting ALV op te reageren). 

 

De voorzitter memoreert de DSS’ers die afgelopen jaar zijn overleden en vraagt een minuut van stilte 

voor in het bijzonder de volgende prominente leden: 

• Helene Angermann 

• Peter van Neste 

 

Extra agendapunt:  

Aart Louwrier ontvangt uit handen van de heer Sipke Teijema van de KNVB de zilveren speld en 

bijbehorende oorkonde en bloemen, voor zijn verdiensten als voorzitter van DSS 

 

Aart bedankt de heer Tijema en de aanwezigen. Hij is trots op DSS, roemt de professionalisering maar 

ook de breedtesport. 

 

 

3: Notulen jaarvergadering 03 maart 2021 &  4: Verslagen 

 

Geen opmerkingen over de notulen.. 

 

Algemene Zaken 

Aart Louwrier (pag. 8): 

Graag meer uitleg over de vrijwilligers zonder binding met de club. 

 

Antwoord:.  

Via de Vrijwilligerscentrale zijn er buitenlanders die de taal willen leren. Zij zijn al weer doorgestroomd 

naar Agros en dat loopt goed: schilderen, ballenhokken, vlaggen etc. 

 

Wedstrijdzaken 

Vincent Groen (pag. 9):  

Het is goed dat er tijdens corona toch veel is gespeeld (onderling). 
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Gerd-Jan Mense: 

Inderdaad. En niet alleen omdat DSS veel leden heeft, Vergelijkbare verenigingen hebben veel minder 

gedaan. 

  

 

Besluit:  

De verslagen worden goedgekeurd. 

 

 

5: Financiën 

 

A: Financieel verslag boekjaar 2020/2021 en D: Begroting 2021/2022 

 
Maarten Hetem (pag. 13): 

De post Algemene Zaken is wat vaag. Wat valt hier allemaal onder? 

 

Antwoord:.  

Dit betreft o.a. 2x 5.000 euro selectie . 

Tevens vergoedingen per team vanwege corona; korting zaalvoetballers; bonnen Hemeltje; 

festiviteiten (waarvan een groot deel niet uitgegeven wordt). 

Voor komend seizoen wil de penningmeester deze post wat verder uitsplitsen (en het bedrag ook 

verlagen). 

 

Maarten Hetem (pag. 13): 

Post onvoorzien is nogal hoog. Wat is de reden? 

 

Antwoord:.  

Had alles te maken met onzekerheden door corona. 

 

Maarten Hetem (pag. 13): 

Gaat er niet heel veel geld naar Huijg? 

 

Antwoord: 

Alles moest in één keer vervangen. Het is verdeeld over de eerste 2 jaar. 

Totaal sponsorbedrag is 106.000 euro over 6 jaar. Dat is fors meer dan voorheen. 

Er was ook geen keuze omdat KI stopte. 

 

Ren Bloemzaad:  

Is het nu klaar met de kleding? Zijn er geen vergeten teams etc. en dus extra kosten? 

 

Antwoord:  

Er kan in ieder geval niet zomaar besteld worden bij Huijg. Daar zijn we streng op. Dit geldt overigens 

voor alle materiaal. 

 

Theo Bloemzaad:  

Hoe lang gaan we met de kleding doen? 

 

Antwoord:  

Men zegt dat het 6 jaar meegaat, maar het wordt in 3 jaar afgeschreven. 

 

Aart Louwrier: 

Het lijkt gedurfd om een begroting in te dienen die een kwart van het vermogen opsoupeert. 

En aan de inkomstenkant wordt gesproken over een selectietoeslag. Is er dan geen gevaar voor 

concurrentie met andere clubs? 

 

Antwoord:  

Er is in de vorige ALV al besloten om de selectietoeslag te verhogen maar geen contributieverhoging 

toe te passen. 

Benchmark: we gaan in twee stappen omhoog om in de pas te blijven. We betalen best veel aan 

materiaal en training aan de selecties, dus is een toeslag gerechtvaardigd. 
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Theo Bloemzaad:  

Wat vindt de selectie van deze verhoging? We moeten in ieder geval goed uitleggen wat je daar dan 

voor krijgt. 

 

Aart Louwrier:  

Er zit een fout in de begroting (17000 euro?): de tekst klopt niet in ieder geval niet met de 

begrotingscijfers. Begroot gezien gaan we 70.000 meer uitgeven dan het resultaat van vorig jaar. 

 

Aart Louwrier:  

De kosten van communicatie zijn verhoogd: wie doet de website? 

 

Antwoord Frijkje Bakker:  

De website door wordt geregeld door een drietal personen. Het wordt niet uitbesteed, maar één 

persoon heeft de vernieuwing van de website opgenomen en dat kost wèl geld. 

 

Martijn Egner:  

Teven zijn de DSS mailadressen aangepast, inclusief beveiliging; er is/wordt gewerkt aan het 

opzetten van een DSS intranet (Sharepoint); De Assist is dikker door aandacht voor sponsoren en 

drukwerk is sowieso duurder geworden. 

 

Maarten Hetem:  

We doen nu heel veel investeringen tegelijk, wat niet allemaal gedekt wordt. Hadden we niet 

behoudender moeten doen? 

 

Martijn Egner:  

Inderdaad maken we nu veel kosten in één keer, dat had misschien over langere termijn 

afgeschreven kunnen worden. Volgend jaar zal de begroting een stuk anders zijn. 

 

Ren Bloemzaad:  

Wil graag een betere uitleg over de cijfers. 

 

Sjoerd van den Berg:  

En dan ook uitleggen waarom we een extra selectietoeslag toepassen. 

 

Sjoerd van den Berg:  

Wil graag uitleg over het zelf betalen van boetes voor gele/rode kaarten. 

 

Gerd-Jan Mense: 

Het is al in vorige ALV besloten dat iedereen dat zelf moet gaan betalen. 

 

Antwoord Martijn Egner:  

Dit gaat in vanaf volgend seizoen omdat dit in het lopende seizoen niet is geïncasseerd als gevolg van 

een fout. 

 

Aart Louwier: 

Stelt een formele toelichting op prijs. 

 

Antwoord Beert Ligthart:  

Hij gaat dit uitwerken.  

 

Maarten Hetem:  

Is er een grens welk bedrag het bestuur mag uitgeven zonder ledenraadpleging? 

 

Antwoord:  

Nee.  
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Gerd-Jan Mense: 

Is het een idee om dit bij de ALV wel vast te leggen? 

En waarom  de discussie over de begroting niet voeren vóór het seizoen? 

Als de ALV niet akkoord gaat moet er een nieuwe begroting en dus nieuwe ALV komen. 

Er moet meer een uitspraak komen of de begroting ambitieus is of niet. Durven we dit aan of niet? Hij 

stelt voor om wel akkoord te gaan maar met opdracht aan het bestuur om voorzichtig financieel 

beleid te voeren. 

 

Gerd-Jan Mense: 

Blijven we sparen voor een volgend jubileum?  

 

Antwoord: 

Het bestuur wil 3 euro per lid blijven aanhouden.  

 

Aart Louwrier:  

Dit moet naar de balans, is namelijk een voorziening. 

 

Aart Louwrier:  

Bij het kopje salarissen: de Clubcoördinator is er uit? 

 

Antwoord Beert Ligthart: 

Dat klopt, maar we moesten nog wel een deel van huidige seizoen uitbetalen. 

 

Theo Bloemzaad:  

Kan de selectietoeslag misschien omlaag? 40% van de leden moeten dit accepteren? 

 

Antwoord:  

Alle selecties krijgen veel meer faciliteiten. Ouders vinden dit ook veelal geen probleem. Zij vinden het 

belangrijker dat er een (goede) trainer staat. 

 

Henk Maurits:  

We worden meer prestatiegericht, wat gepaard gaat met hogere kosten. 

 

Antwoord:  

Dat is al langer zo ingezet, niet nu ineens. En we zijn echt niet alleen bezig met de selecties maar juist 

ook met breedtesport. Dat is de basis van DSS. Het is geen beleidswijziging, maar wordt nu misschien 

iets zichtbaarder door de hogere kosten. 

 

 

De ALV gaat akkoord, mits de penningmeester verdere uitleg geeft en correcte cijfers. 

Beert Ligthart hoopt dit binnen anderhalve maand te regelen. Zal dan via nieuwsbrief worden door 

gegeven.  

 

 

B: Verslag kascontrole commissie 2020/2021 

 
Kees Nooij en Ren Bloemzaad hebben de kascontrole uitgevoerd. Deze kascontrole commissie heeft 

n.a.v. de controle geen opmerkingen. 

 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

C: Verkiezing kascommissie 

 

Ren Bloemzaad en Henk de Vink zullen volgend jaar de kascontrole commissie vormen, reserve is 

Maarten Hetem. 
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D: Begroting 2021/2022 

 
 

Besluit:  

De begroting wordt onder voorwaarden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

 

E: Vaststelling contributie 2021/2022 

 
 

Besluit:  

De voorgestelde contributiebedragen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

 

6: Verkiezing bestuur 

 
Martijn Egner wordt herkozen als bestuurslid en voorzitter van het bestuur. 

 

Ook de - in verband met het verstrijken van de termijn van 3 jaar – aftredende Marc Groen wordt 

herkozen. 

 

 

7: Jubilarissen 

 
De volgende leden vieren dit jaar hun jubileum. 

• Joep Paulissen: 25 jaar 

• Bram Augustin: 25 jaar 

• Ren Bloemzaad: 60 jaar 

• Kees Nooij: 60 jaar 

 

De aanwezige jubilarissen ontvangen uit handen van de voorzitter een presentje en bloemen. 

 

 

8: Beleid: 

 

Stichting:  

Er zijn vaak vragen over wat de Stichting doet: zij verzorgen de betaling van de huur van de velden. 

Ook het onderhoud van het gebouw. Dat is erg belangrijk. 

Er is momenteel discussie over de (geldelijke) verdeling tussen Honk/Softbal en Voetbal. 

 

Aart Louwrier :  

Wat is het resultaat van de Stichting? 

 

Antwoord:  

5000 euro. 

 

NN: 

Wie is er verantwoordelijk bij diefstal uit de fietsenstalling? 

 

Antwoord: 

Dit is openbaar terrein, dus niet van DSS. Maar je voelt je wel verantwoordelijk. Een camera zou 

overwogen kunnen worden maar is lastig vanuit privacy. Er is geen toezicht. Komen we op terug. 
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Aart Louwrier:  

Is er zicht op uiteenvallen van DSS Voetbal en Honk/Softbal i.v.m. Kinheim? 

 

Antwoord:  

De fusie met Kinheim gaat niet door. De sportieve samenwerking blijft vooralsnog wel bestaan (in 

ieder geval tot einde seizoen). 

DSS krijgt wel een vergoeding van 4500 euro omdat de honkballers in het Kinheim clubhuis 

consumeren. 

 

Clubcoördinator: 

Na ampel beraad heeft het bestuur besloten om de stoppen met de functie van Clubcoördinator en 

daarmee ook afscheid te nemen van Marcel Scheefhals. 

Het bestuur is bezig met een voorstel en wens van Marcel om arme kinderen te helpen met 

betrekking tot de kosten van het lidmaatschap.  

 

Nieuwe leden worden bezocht: 

Ze krijgen uitleg over het reilen en zeilen van de club en krijgen een boekje overhandigd. Tevens 

wordt gevraagd aan ouders wat men wil doen voor DSS. 

 

Communicatiecommissie: 

De commissie is recent flink uitgebreid en goed bezig, op gebied van website, nieuwsbrief, social 

media etc. 

 

DSS=SPORT: 

Peter Portegies is sinds kort de kartrekker van deze commissie 

Het is bij DSS goed geregeld en we zijn zelfs voorbeeld voor andere clubs. 

VOG: Jos Tromp legt uit wat de stand van zaken is en zegt dat we er nog 25 moeten van de 150. Het 

was lastig met corona, maar best een aardig resultaat. 

 

Velden: 

We zitten eigenlijk vol. Mogelijk kan er nog een half veld bij de atletiekaccommodatie worden 

geregeld. Over een paar jaar past het helemaal niet meer (doorgroei van half naar heel veld). Het is 

ook niet echt een optie om bij THB bijv. te spelen. 

We zijn bezig met een andere club voor meer samenwerking. Zodra er meer informatie is zal er een 

buitengewone ALV worden belegd.  

 

Vincent Groen: 

De training van de selectie is op veld 3 en erg laat op de avond. Bij de ambitie horen ook goede 

faciliteiten. 

 

Antwoord:  

Daar is en wordt over gesproken. 

 

 

9: Rondvraag 

 

Vincent Groen:  

Hoe gaan we om met zaterdagverzoeken senioren? 

 

Antwoord:.  

Er is geen ruimte maar is afhankelijk van punt Velden bij “Beleid”. 

 

 

10: Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Verslag: Marc Groen 
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Notulen extra algemene ledenvergadering RKVV DSS 

14 september 2022 

 
 

 

1:  Opening 

 
Voorzitter Martijn Egner opent de druk bezochte vergadering om 19:35 uur 

 

Hij heeft in aanloop naar deze vergadering veel mail ontvangen. Het doet hem deugd dat zo veel 

leden betrokken zijn bij de vereniging. Het bestuur wil graag openheid van zaken geven over recente 

ontwikkelingen. Leden bepalen het beleid in de ALV en hebben de bevoegdheid om zaken in te 

brengen, behalve de wettelijke verplichte zaken. 

Helaas is de penningmeester niet aanwezig in verband met familie omstandigheden.  

 

Het bestuur heeft vanuit de vorige ALV het mandaat gekregen om het beleid uit te voeren. 

Eventueel is een stemming in de ALV mogelijk, maar deze extra ALV is vooral bedoeld om de leden te 

informeren. De echte ALV is op 23 november 2022, maar we willen de leden nu al betrekken bij een 

aantal belangrijke ontwikkelingen. 

 
In de vorige reguliere ALV is een begroting gepresenteerd en er kwamen destijds vragen over het 

financiële deel. En terecht. We hebben toen gezegd dat we dit gaan uitzoeken en later hierover 

zouden communiceren. 

Het bestuur heeft getracht hierover meer detailgegevens op te vragen, maar dat liep uiterst 

moeizaam. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren drie verschillende penningmeesters gehad, wat 

het extra complex maakte en ruis veroorzaakte. 
Er werd altijd gezegd dat er ongeveer 100.000 euro beschikbaar was voor eventuele investeringen. 

Als bestuur hadden (en hebben) we geen toegang tot die rekening. Diverse malen is geprobeerd om 

dit om te zetten bij de bank (ING) zodat de huidige bestuurders erbij kunnen, maar dat kost heel erg 

veel moeite. 

Het innen van de contributie ging de afgelopen jaren via ClubCollect. Echter, zij hebben de tarieven 

heimelijk verhoogd, terwijl dit contractueel niet toegestaan was. Daarom zijn we dit nieuwe seizoen 

2022-2023 overgegaan naar Nikki. Voordeel daarvan  is ook dat er een directe relatie is met Sportlink 

en zij direct de ledenadministratie desgewenst kunnen corrigeren.  

Contracten met trainers: het bleek dat de arbeidscontracten belastingtechnisch en juridisch niet 

klopten. Daarom zijn we in zee gegaan met een accountantskantoor. 

Tussentijds is Sandra Hermans aangesteld voor Personeelszaken en dus ook het opmaken van de 

contracten. 

De financiële administratie baart ons veel zorgen. We hebben inmiddels wel iemand die dit op zich wil 

nemen. 

Vooraf hadden we beperkte informatie en die is nog steeds onvolledig, maar op basis van die cijfers 

moest er toch een begroting worden opgesteld. 
 

Sjoerd van den Berg:  

Het is logisch dat er nu een ALV is, want dat was bij de vorige ALV toegezegd. 

 

Antwoord:  

Er is inderdaad toegezegd dat we terug zouden komen bij de leden, overigens niet per se in een extra 

ALV. In de huidige ALV willen we openheid van zaken geven. 

 

Gerd-Jan Mense::  

In de reguliere ALV in november gaat over de begroting en contributie besloten worden. We zijn nu 

wat overvallen. Vraagt het bestuur suggesties vanuit de ALV om de begroting verder op te bouwen? 

 

Antwoord: 

Ja, dat is exact de bedoeling van deze extra bijeenkomst. 
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William Lambert:  

Vreemd dat vorige penningmeesters dan niets is opgevallen. 

 

Joop van den Berg:  

De kascommissie controleert en daar is niets bijzonders uit gebleken. Welk informatie mist er dan? 

 

Antwoord:  

Er was veel onder ‘overige posten’ weggeschreven en tellingen klopten niet. Daarom zijn we er in 

gedoken. 

 

Edwin van Dijk:  

Dus de penningmeester kan niet in de rekening? 

 

Antwoord:  

Dat klopt, dat is de afgelopen jaren niet bijgewerkt. 

 

 

2:  Ingekomen stukken en/of mededelingen 

 

Diverse machtigingsverzoeken voor een eventuele stemming. 

 

 

3: Samenwerking Terrasvogels 

 

Op het Pim Mulier sportpark is beperkte veldruimte en teams willen meer trainen. Bovendien komt er 

een grote groep jeugd die op een heel veld gaan spelen. Divisiejeugd moet op zaterdag spelen van de 

KNVB. 

Er is een beetje ruimte extra voor mini’s. 

We zijn in gesprek gegaan met voetbalvereniging Terrasvogels. Zij hebben drie grasvelden. Wij 

mogen dit seizoen proefdraaien om daar te spelen en te trainen. In ruil daarvoor krijgen zij van ons 

ondersteuning op divers gebied (bijvoorbeeld VOG en dergelijke zaken). Financieel zijn er geen 

consequenties. 

 

Edwin van Dijk: 

Hij heeft samen met de voorzitter gesproken met de gemeenten en Terrasvogels. De gemeente 

Velsen wil investeren in het complex aldaar als DSS in deze samenwerking stapt. Het ziet er positief 

uit. De detailinvulling moet nog verder worden uitgewerkt. 

 

Vincent Groen:  

Zijn daar al teams daar ingedeeld? 

 

Antwoord: 

Dat klopt. Het is vorige week wel even misgegaan omdat er tenten op het veld stonden in verband 

met de Formule 1 race in Zandvoort. 

 

Vincent Groen: 

Hij vindt wel dat teams duidelijk vooraf geïnformeerd moeten worden. 

 

Antwoord: 

Een terechte opmerking; en er zal ook worden gewisseld, zodat niet altijd dezelfde teams naar het 

veld van Terrasvogels moeten uitwijken. 

 

Jos Tromp:  

Tot hoever wil je gaan? Misschien moet er wel ergens een grens worden gesteld aan onze capaciteit. 
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Aart Louwrier: 

Er is ooit gedefinieerd wat de grens in het ledenaantal is. Misschien moet dat scherp worden gesteld.  

 

Antwoord: 

Het doel is dat er meer teams twee maal in de week kunnen trainen. Het doel is niet om groter te 

worden qua ledenaantal. 

 

Aart Louwrier: 

Zorg ervoor dat teams wisselen, zodat wel het DSS gevoel hetzelfde blijft. 

 

Theo Bloemzaad:  

Vraag aan de ALV is: “willen wij dit wel?” 

 

Antwoord vanuit de zaal: 

Het is mooi als er extra ruimte is om te trainen. 

 

Ton Arents:  

We moeten goed kijken naar de aantallen leden per categorie. Ook speelt de complexiteit met Softbal. 

Hij voorziet voorlopig geen problemen met de veldbezetting bij DSS om veel wedstrijden te moeten  

verplaatsen naar Terrasvogels. Voor trainingen is het wèl een heel reële oplossing. 

 

Aart Louwrier: 

Er volgt een evaluatie? 

 

Antwoord:  

Ja. Daar kunnen we het in de volgende ALV over hebben. 

 

Edwin van Dijk doet een oproep aan de aanwezigen om naar het bestuur punten op te sturen ter 

evaluatie. 

 

 

4: Begroting en contributie 

 

Er wordt een kwartier tijd gegeven om de voorlopige begroting door te nemen. 

 

Aart Louwrier:  

Hij begrijpt niet wat de intentie is omdat er geen vergelijking is met de vorige begroting. Hoe kunnen 

we ervoor zorgen dat de benodigde gegevens wel beschikbaar komen? 

 

Vincent Groen: 

Hebben we de vorige financiële cijfers bij de hand. Welke posten springen er bijvoorbeeld uit? 

 

William Lambert: 

Volgens zeggen zijn de cijfers van vorig jaar naar de penningmeester gestuurd. 

 

Antwoord:  

Gisteren is er bestuursvergadering geweest, maar de penningmeester heeft de cijfers niet ontvangen. 

 

Ren Bloemzaad: 

Is er wellicht iemand buiten het bestuur om die contact wil opnemen om meer informatie te krijgen? 

 

Uieindelijk weet Theo Bloemzaad nog tijdens de vergadering contact te leggen en antwoordt dat er 

binnen enkele dagen een gesprek kan volgen en de cijfers alsnog overlegd gaan worden. 

 

Hidde Pel: 

Er is besloten dat de selectietoeslag verhoogd gaat worden? 

 

Antwoord:  

De contributie wordt pas in november wel of niet goedgekeurd door de ALV. 
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Max Henneman:  

Waarom moet de selectie zoveel meer betalen? 

 

Antwoord:  

Vorig jaar was de selectietoeslag veel te laag om de kosten te dekken die de selectie maakt. We 

kijken ook naar andere verenigingen en dan is het nieuwe bedrag vergelijkbaar. De selectie krijgt veel 

meer middelen ten opzichte van andere leden. 

 

Gerd-Jan Mense:  

Denk nog eens goed na over de bedragen omdat de verhoging wel heel erg fors is, vooral voor de 

selectie.  

 

Paul Scholten:  

Wat houdt de post ‘reservering voor toekomstige uitgaven’ in? 

 

Antwoord: 

Het dak en verwarming van het clubhuis moeten vervangen worden. Er komen grote kosten aan (via 

de Stichting). 

 

Bas de Wit:  

Is het een idee om de contributiebedragen eerder te berekenen dan nu gebruikelijk is? 

 

Antwoord: 

Dat is problematisch want het boekjaar loopt van juli t/m juni. Het is in een eerder stadium 

onduidelijk wat de eindresultaten zijn en wat de situatie voor het nieuwe seizoen zal zijn (aantal leden 

bijvoorbeeld). 

 

 

5: Rondvraag 

 

Theo Bloemzaad: 

We moeten voorzichtig zijn met een enorme contributieverhoging voor de jongste categorie en 

jongere selectieteams. 

Er wordt ook zeer slecht omgegaan met het materiaal, wat heel veel geld kost. Trainers moeten daar 

echt op gewezen worden en verantwoordelijk worden gesteld. 

 

Antwoord Keyla Rikken:  

Er was een gedegen voorstel over kleding- en sleutelinname, maar er is nauwelijks iets ingeleverd. 

We zijn enorm geschrokken van de hoeveel materiaal er verdwijnt. Alle trainers zijn destijds 

aangeschreven dat er betaald moet gaan worden voor ontbrekend materiaal. Veel was helaas 

mondeling afgesproken. Er is gevraagd om input hoe we dit zouden kunnen oplossen. Daar is weinig 

respons op gekomen. Hoe zorgen we ervoor dat trainers en teams zich meer verantwoordelijk voelen? 

 

Theo Bloemzaad: 

Er is blijkbaar kleding besteld bij Huijg, terwijl wij in het clubhuis kleding hebben liggen die niet 

gebruikt wordt. 

 

Antwoord: 

Daar is bij het bestuur niets over bekend. Dit gaat uitgezocht worden, want het zou niet moeten 

kunnen dat er zomaar kleding of materiaal besteld wordt. 

 

Aart Louwrier: 

Is er inzicht in de twee nieuwe bestuursleden (Breedtesport en Technische Zaken)? 

 

Antwoord:  

Er zijn heel wat mensen benaderd, maar het is nog niet gelukt om mensen te vinden voor deze 

posities. 
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Ren Bloemzaad: 

Stel dat er volgende week cijfers naar boven komen? 

 

Antwoord: 

Wij willen die dan zo snel mogelijk hebben voor bespreking in de ALV van november. 

 

Cathy Olsthoorn: 

Draait iedereen kantinedienst en keuken? 

 

Antwoord: 

Kantine wel, keuken niet. 

Dat hebben we in verleden gedaan maar dat werkt niet, ondanks geschreven instructies. 

Je moet voor de keuken wel mensen hebben die er enigszins verstand van hebben. 

 

Cathy Olsthoorn: 

Kan de kantinedienst mannen/vrouwen worden omgedraaid? 

 

Antwoord:  

Dat is eerder zo met de trainster afgesproken. Als je wil ruilen moet je dat onderling doen. 

 

Martin van Leuven: 

Is er een vrijwillligerstaak gekoppeld aan een persoon? 

 

Antwoord: 

Nee dat is administratief erg lastig. Afkopen van vrijwilligerstaken lijkt financieel aantrekkelijk maar 

daarmee hebben niet zomaar extra mensen. 

 

Aart Louwrier: 

Het bestuur heeft heel wat over zich heen gekregen vanavond. Hij wil toch zijn waardering uitspreken 

naar het bestuur voor deze lastige klus. 

 

 

6: Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Verslag: Marc Groen 
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Jaarverslag DSS Wedstrijdzaken  

seizoen 2021 - 2022 
 

 

 

Er waren drie wedstrijddagen in de week waarop bij DSS gespeeld werd op het veld in seizoen 

2021/2022.  

Wekelijks komen er 100 DSS-teams in actie en dit loopt over het algemeen genomen zeer soepel 

ondanks de complexe puzzel op onze mooie accommodatie.  

 

Een groot dankwoord naar onze clubscheidsrechters en ook aan de elftalspelers die in verband met de 

krappe bezetting van scheidsrechters toch hun wedstrijden hebben gefloten en vaak zelfs dubbele 

diensten hebben gedraaid. Wij zijn deze kleine groep mensen zeer dankbaar!  

Wel is dit een klein team en loopt het aantal terug. Dit is een zorg voor de toekomst. Voor wie 

hierover wilt meedenken, wij horen graag tips van onze leden.  

 

 

      

 

Verslag: Jelle Eisenberger 
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Jaarverslag DSS Algemene Zaken 

seizoen 2020-2021 
 

 

 
Evenementencommissie 

 

Corona  is ook afgelopen seizoen wederom een spelbreker geweest voor een groot aantal activiteiten.  

Zo hebben het winter- en zomerfeest niet plaats kunnen vinden, maar zijn er wel een aantal kleinere 

feesten geweest, zoals een glitterparty en après-ski feestje. Op deze manier is geprobeerd de 

onderlinge betrokkenheid hoog te houden en de opbrengsten voor de kantine te verhogen.  

 

Ondanks corona hebben de volgende activiteiten het afgelopen jaar plaats gevonden:  

 

Feestelijke opening door wethouder sport 

Veld 1 heeft deze zomer een prachtige nieuwe grasmat gekregen. Deze is feestelijk geopend door de 

wethouder Sport tijdens de eerste competitiewedstrijd van VR1. 

 

De Gote Clubactie 

Afgelopen jaar hebben 365 leden een gepersonaliseerd boekje ontvangen voor de verkoop van de 

loten voor Grote Clubactie. De reacties op de verkoopboekjes waren positief. Aan het 

gepersonaliseerde verkoopboekje hangt een eigen site voor de verkoper waar hij/zij zijn stand en 

overige acties kan bijhouden.  

De leeftijd was vorig jaar vanaf de mini’s t/m O12. Dit jaar hebben we gekozen voor de O9 t/m O13. 

Gebleken is dat de mini’s nog te jong zijn voor de verkoop en het verspreiden van de boekjes onder 

de mini’s moeilijk gaat. De O13 is in het algemeen nog basisschoolleeftijd en hebben vorig jaar 

aangegeven ook graag nog te willen verkopen. 

  

Fietslampjes actie 

Er is weinig ruimte om te parkeren aan de Jaap van Edenlaan en daarnaast is fietsen gezond. In 

samenwerking met Urban Proof zijn er aan jeugdleden fietslampjes uitgedeeld onder het motto ‘kom 

op de fiets naar DSS’. 

 

Pietentraining 

Op de laatste woensdag voor Sint is er weer een pietentraining georganiseerd waarbij een aantal 

pieten de circuittraining van de mini’s, O8/O9 en O10/O11 bezochten met pepernoten, grappen en 

grollen. 

  

Kerstborrel 

De Kerstattentie kon afgelopen jaar opgehaald worden tijdens de Kerstborrel op zaterdag 18 

december. Helaas bleek die ochtend dat de dag erna er een lockdown zou volgen, waardoor er 

vervolgens een run op de winkels ontstond i.v.m. de kerstinkopen i.p.v. een run op de Kerstborrel bij 

DSS. Een aantal Kerstattenties zijn opgehaald, de rest kon gehaald worden bij Het Wijnpand. Dit jaar 

zal de Kerstborrel niet plaats vinden aangezien de Nieuwjaarsborrel, net als de jaren hiervoor, wel 

weer georganiseerd kan worden. 

  
Oliebollen en snertactie 

Afgelopen jaar was er geen paasstollen actie, maar een oliebollen- en snertactie. DSS leden hebben 

kunnen genieten van oliebollen van de Haarlemse Bakker en snert van Van Leeuwen Vleesch. 

  

DSS – Feyenoord 

Een onverwacht evenement dat binnen twee weken uit de grond gestampt moest worden doordat de 

corona maatregelen op het laatste moment toelieten dat er publiek aanwezig mocht zijn. Ze waren 

dan ook in grote getallen aanwezig, de schatting ligt tussen de 300 – 350 mensen. Dit waren met 

name DSS supporters, aangezien de Feyenoord supporters thuis een herdenking in de Kuip 

bijwoonden. Achteraf jammer gezien de inspanningen die gedaan waren, maar evengoed een 

geslaagde middag en avond, met het afsluitende feest.  

 



ALV rkvv DSS, 23 november 2022  16 
 

 

Fifa22 toernooi 

Op zaterdag 26 februari was voor de kinderen van de O11/O12/O13 en O14 teams een Fifa22 

toernooi georganiseerd. Speciaal voor deze gelegenheid werd een deel van het clubhuis omgebouwd 

tot een gameroom met 8 playstation4 consoles. De aanwezige kinderen hebben een leuke ochtend 

gehad ondanks het lage aantal aanmeldingen. Vanwege de matige opkomst zal deze activiteit geen 

vervolg krijgen komend seizoen. 

  

Paastraining  

Op de laatste woensdag voor Pasen is er voor de eerste keer een Paastraining georganiseerd tijdens 

de circuittraining van de mini’s, O8/O9 en O10/O11. Tijdens het circuit met spelelementen kon er een 

paasei verdiend worden tijdens het penalty schieten, met een paashaas op het doel.  

 
Paasattentie 

We waarderen al onze vrijwilligers voor alle tijd en energie die zij vrij maken voor DSS. Met een 

opgestuurde paasattentie hebben wij dit nogmaals willen benadrukken.  

 
Vrijwilligersdag 

Helaas kon de Vrijwilligersdag vorig jaar niet doorgaan en hebben we de gemaakte afspraken met de 

Rebellen door moeten schuiven naar juli aangezien we rekening moeten houden met de nacompetitie. 

Uiteindelijk bleek dit ook geen mogelijkheid te zijn vanwege de Haarlemse Honkbalweek. Gezien de 

agenda van DSS en die van de Rebellen zijn we uitgekomen in het nieuwe seizoen, op vrijdag 26 

augustus. Het hapje/drankje voor de vrijwilligers was een gezellig samenzijn. Voor de tweede keer op 

rij is de aanloop voor de georganiseerde wedstrijd niet geweldig. In de omgeving blijken dit soort 

wedstrijden geen grote aantrekkingskracht meer te hebben. Het feest na afloop is wel goed bezocht, 

maar met name door niet-vrijwilligers. Dat heeft de organisatie er toe doen besluiten om de volgende 

vrijwilligersdag op een andere manier te gaan organiseren. 

  

Jeugddag 

De aanmeldingen voor de Jeugddag waren in eerste instantie niet toereikend om de kosten te dekken. 

Vandaar dat deze doorgeschoven is naar een later tijdstip. 

 
Kantinecommissie 

 

Het blijft lastig om vrijwilligers te vinden die eens in de zoveel weken een keukendienst op zich willen 

nemen, waardoor de keuken grotendeels gerund wordt door betaalde krachten. Samen met de 

vrijwilligers zijn dit nu 9 medewerkers. Bij voorkeur zou hier nog een aantal vrijwilligers bij moeten, 

zodat er meer balans is tussen betaald en vrijwillig.  

Naast het invullen van het formulier voor vrijwilligerstaken door de ouders van nieuw aangemelde 

leden, staan de werkzaamheden ook aangemeld bij het Vrijwilligerscentrum Haarlem. Beiden leveren 

nog geen nieuwe vrijwilligers op.  

De kantinediensten via ouders in het weekend lopen goed. Met name de zaterdagen lopen beter dan 

de jaren ervoor. Vorig seizoen is het twee maal niet goed gegaan op de zondag. Naast de bar vragen 

we ouders ook te ondersteunen waar nodig in de keuken of eventueel de wedstrijdtafel op zondag. Dit 

wordt vermeld in het instructieformulier dat ouders opgestuurd krijgen en waarin gesproken wordt 

over een kantinedienst in plaats van bardienst. Alle teams binnen DSS hebben een kantinedienst in 

het weekend dan wel op een doordeweekse avond.  

 
Maatschappelijk verantwoord verenigen 

 
Er is afgelopen seizoen contact geweest met SportSupport. Zij wilden een werkgroep ‘alcohol <18’ 

opstarten. Helaas is deze nog niet van de grond gekomen en wachten we nog op een eerste afspraak.  

 

Eind september 2021 heeft op de website van SportSupport een interview gestaan met de titel: ‘DSS 

voetbal: acceptatie lhbtiq+ vanzelfsprekend’. 

Er is in april 2022 een interview geweest met de voorzitter en twee dames uit VR1 over de LHBTIQ+ 

cultuur binnen de club.  
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Naast de regenboogvlaggen is afgelopen seizoen ook gespeeld met een regenboog aanvoerdersband 

en zijn er regenboog hoekvlaggen.  

Afgelopen jaar hebben kaderleden van DSS een workshop gevolgd van de John Blankenstein 

Foundation, een organisatie die streeft om de sociale acceptatie van LHBT’ers in de top- en 

breedtesport te bevorderen. 

 
Pupil van de week wordt team van de maand 

 

De organisatie rondom de ‘pupil van de week’ heeft stil gelegen door corona. Daarnaast is er altijd 

één pupil van de week en veel niet-pupillen van de week in een team en gezien het invullen van de 

vrijwilligersfuncties lastig om dit wekelijks te organiseren. Vandaar dat er vanaf 2023 ingezet wordt 

op een ‘team van de maand’. Voordeel is dat hier meer aandacht aan besteed kan worden in een 

nieuwsbrief en we voldoende jeugdteams hebben om een jaar mee te vullen. 

 

 

Verslag: Ingrid Schlepers 
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Jaarverslag DSS Communicatiecommissie 

seizoen 2021-2022 
 

 

 

 

In september 2021 is een nieuwe communicatiecommissie opgericht met een coördinator en aparte 

‘teams’ die elke een onderdeel doen van de communicatie.  

Voorheen werd bijna alles gedaan door één persoon en dit was erg veel werk en knap dat iemand 

dat zo goed deed.  

Sinds dit seizoen is er een social mediateam, een fotografenteam, tekstschrijversteam en er zijn 

web-redacteuren. Ook is afgesproken een maandelijkse nieuwsbrief te schrijven.  

De redactie van de Assist is autonoom, maar er is wel meer afstemming. Sinds dit seizoen wordt 

gewerkt met een communicatieplanning in platform Trello.  

 

Helaas werden al snel na de start van het seizoen weer coronamaatregelen ingevoerd. Het effect 

hiervan voor de communicatiecommissie was groot. Veel mensen in de commissie zijn nieuw 

(inclusief de coördinator) en wisten nog niet hoe een ‘normaal’ seizoen zou draaien. De 

werkzaamheden vielen daardoor redelijk mee.  

Een apart groepje ging aan de slag met de website. Deze is aanzienlijk verbeterd en een stuk 

overzichtelijker.  

 

Voor seizoen 2022-2023 blijft er nog veel te wensen over.  

Er zijn best wat vacatures, de sponsoring moet goed worden opgepakt, de ‘interne’ communicatie 

moet beter en bovenal gaan we (hopelijk) meemaken wat een normaal seizoen met dito 

communicatie is.  

 

 

Verslag: Martijn Egner 
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Jaarverslag DSS zaalvoetbalcommissie 

seizoen 2021-2022 
 

 

 

Begin september is zoals gebruikelijk een start gemaakt met de zaalvoetbalcompetitie.  

Het seizoen ervoor was als gevolg van de corona-perikelen wel heel erg kort, maar nu zag de 

voetbalwereld er weer een stuk zonniger uit. Corona was dan weliswaar de wereld nog niet uit, maar 

we zouden nu weer een ‘normaal’ voetbaljaar tegemoet gaan. Dat liep toch even anders. 

Het aantal besmettingen liep weer dermate op dat met ingang van eind november alle sport plat 

kwam te liggen.  

De meeste zaalteams hadden op dat moment ongeveer 10 wedstrijden gespeeld.  

Pas eind januari mochten de zaalschoenen weer aan. Voor de competitie ‘gelukkig’ zat daar de 

kerstvakantie tussen, ook al is die voor zaalvoetbal maar kort. 

Er moesten dus heel wat wedstrijden worden verplaatst.   

Het feit dat regelmatig hele teams moesten afmelden vanwege coronabesmettingen hielp ook niet 

echt mee. 

De KNVB had het enorm druk met al die wedstrijdwijzigingen, maar uiteindelijk konden alle 

zaalteams toch nog het volledige competitieprogramma afwerken. 

Zaalvoetbal werd daarmee wel een beetje getransformeerd tot een zomersport. Waar in een regulier 

seizoen de laatste schermutselingen in de eerste helft van april plaatsvinden, moesten veel teams 

tot eind mei aan de slag en sommige zelfs tot diep in juni. 

 

 

De teams 

 

De DSS kleuren werden dit seizoen verdedigd door 8 teams, één team meer dan het jaar ervoor. 

Daarvan kwamen 3 teams uit in de veteranenklasse (35+). 

Het totaal aantal zaalvoetballers bedroeg 65. 

 

Voor DSS 2 was het eindelijk prijs. Na twee corona-competities waarin het team bij het stopzetten 

van de competitie in de bovenste regionen verkeerde, werd – toen buiten inmiddels al bijna de 

mussen van het dak vielen van de zomerwarmte - het kampioenschap behaald. 

 

 

DSS 1   4e klasse 

DSS 2   5e klasse 

DSS 3   5e klasse 

DSS 4   6e klasse 

DSS 5   6e klasse 

DSS VE1   1e klasse Veteranen 

DSS VE2   1e klasse Veteranen 

DSS VE3   1e klasse Veteranen 

 

 

 

Verslag: Marc Groen 
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Jaarverslag DSS technische zaken 

seizoen 2021-2022 
 

 
Het afgelopen seizoen was een vreemd seizoen, waarin corona ons opnieuw niet volledig met rust 

heeft gelaten. Ondanks dat alles zijn er weer mooie dingen gebeurd, hebben zich kansen 

voorgedaan, maar zijn er uiteraard ook teleurstellingen verwerkt. Met behulp van dit verslag nemen 

wij u graag mee door het seizoen. 

 

Teleurstellingen 

De onderbrekingen van corona zijn op zichzelf al teleurstellend. Echter zoals dat hoort bij elke 

organisatie zijn er ook bij DSS andere teleurstellingen verwerkt die ons hopelijk sterker maken in de 

toekomst. Zo is het mislukt om de interne scouting volledig op de rails te krijgen. Door onder andere 

een tussentijdse uitval van een vaste kracht is het niet gelukt voldoende mensen op de been te 

krijgen en zodoende de kwaliteiten van onze jeugd extra goed in beeld te krijgen. Gelukkig spelen 

onze hoofdtrainers en het speler volgsysteem de meest belangrijke rol en hebben wij onze 

werkzaamheden toch naar behoren kunnen uitvoeren. Het blijft wel het streven om de interne 

scouting nieuw leven in te blazen 

 
Uitdagingen 

Door de groei binnen de club is het lastiger om alle teams te blijven faciliteren op ons complex. 

Hierin zijn wij een samenwerking gestart met s.v. Terrasvogels en het ziet er naar uit dat dit ruimte 

gaat creëren. Anderzijds hopen wij deze vereniging te helpen met onze kennis.  

Het blijkt in de huidige ‘arbeidsmarkt’ lastiger om goede trainers te vinden. Met name in de 

onderbouw is het erg lastig om ze te vinden. Zo hebben wij besloten in het seizoen 2022-2023 tijdig 

aan de slag te gaan en hierbij onze social media specialisten in te roepen.  

In het kader van de uitdagingen is er een trend voelbaar waarbij de eisen die worden gesteld door 

ouders lijken toe te nemen. Anderzijds stijgt de bereidheid om iets te willen doen voor de club niet 

even hard mee. Wij als DSS hebben hier echter ook een belangrijk aandeel in als het gaat om de 

communicatie, waar zeker bij nieuwe leden winst te behalen valt. Zo merken wij dat het aantal 

trainers bij de recreatieve tak van de club achterblijft bij de vraag en is er werk te verrichten om 

deze gaten te vullen, aangezien ook het aantal (CIOS)-stagiaires terugloopt.  

 
Behaalde resultaten 

Uiteraard was er ook een hoop te vieren. Om te beginnen met de doorstroom die twee seizoenen 

geleden bij de jongens weer op gang is gekomen. Nadat er vorig seizoen zes spelers zijn 

doorgeschoven naar de mannenselectie, lag het aantal jongens dit jaar op zeven! Een prachtige 

beloning voor het harde werk dat onze jeugdtrainers dagelijks verzetten.  

Andere successen waren er op het gebied van de DSS Academie. Deze interne academie stimuleert 

het leren van en met elkaar bij DSS. Zo zijn er drie scholingen georganiseerd, waarbij experts uit de 

praktijk ons kader hebben voorzien van prachtige scholingen.  

Ook is onze Hoofdjeugdopleiding in december in het bezit gekomen van zijn HO-B diploma. 

Hiernaast zijn er vier trainers in het bezit gekomen van hun UEFA-C diploma. Daarnaast zijn er nog 

technische coördinatoren bezig hun HO-C opleiding te halen en zijn er trainers (nog) bezig met hun 

UEFA-C opleiding. Een prachtig symbool dat aantoont dat opleiden een prominente rol heeft 

gekregen binnen de organisatie.  

Tot slot zijn er organisatorisch stappen gemaakt. Zo is er een nog strakkere overlegstructuur, 

waarbij het prestatiegerichte kader ruimschoots van tevoren weet wanneer er iets van hen wordt 

verwacht en dat vergroot de efficiëntie binnen de vereniging, waardoor er tijd overblijft voor andere 

belangrijke zaken. 

 

 

Verslag: Nick van Everdingen 

 


