svDOTO
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 19 november 2020
Locatie: online via Teams
Tijd: 20.00 uur
Aanwezigen:
Bernadette Morel, Nel Zaaijer, Judith Smit, Dick Gaemers, Cornelia Gamers, Ingrid Bonte, Marco Bijl,
Sandra Oranje, Daniel Haesen, Suzanne Krijgsman, Lieke Boer, Purdy Giesbers, Twann Verhoeven,
Jordy de Jong, Yvette Huige, Annejette Scheer, Manon de Bruin (notulen).
De agenda is als volgt vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening en welkom
Coronavirus
Goedkeuring notulen ALV 11-11-2019
Instemmingsverzoeken
HR
Financiën
PR & Communicatie
Sportakkoord
Volgende Algemene Ledenvergadering
Rondvraag
Sluiting

1. Opening door bestuurder
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Yvette en zij heet de aanwezigen welkom.
Bijzonder is dit jaar dat we de ALV digitaal doen i.v.m. het coronavirus.
We vragen de aanwezige leden hun microfoon in deze digitale omgeving op mute te zetten
en vragen te stellen via de chat-functie in Teams. Dit om op deze manier de structuur en het
overzicht in de vergadering te kunnen behouden.
2. Coronavirus
Yvette neemt ons mee door het jaar van 2020 waarin we vanaf maart te maken hebben
gekregen met het coronavirus dat van invloed is geweest op SV DOTO, zowel voor het
bestuur, de trainers als de sporters. Het bestuur heeft zo goed mogelijk binnen alle
mogelijkheden die er in elke situatie waren, geprobeerd in overleg met betrokken de sport te
continueren. Yvette spreekt als voorzitter daarvoor haar dank uit aan de trainers, leden en
gemeente.
Met medewerking van al deze partijen hebben we o.a. de lessen buiten op kunnen starten.
En gelukkig was er ook het moment dat we weer de zaal in konden. Het bestuur bedankt
iedereen voor zijn inzet en begrip in deze periode. Het vraagt van ons allen flexibel te zijn.
Vanuit de leden wordt het compliment over gebracht aan het bestuur en de trainers voor de
manier waarop het sporten in de coronatijd is opgepakt en gefaciliteerd.

De persconferentie van 2 dagen geleden op dinsdag 17 november van premier Rutte geeft
aan dat de maatregelen die nu gelden nog steeds noodzakelijk zijn. We zullen deze regels,
ook in de sporthal blijven volgen.
Per 1 december a.s. gaat er een mondkapjesplicht in. In het kort heeft dit de volgende
consequenties:
- Bij binnenkomst en vertrek in de locatie is het dragen van een mondkapje verplicht;
- Ook in de kleedruimte en tijdens het lopen naar bijvoorbeeld de sporthal is het dragen van
een mondkapje verplicht;
- Zittend aan een tafel mag het mondkapje af, maar bij verplaatsen vanaf de tafel door de
accommodatie is het mondkapje verplicht;
- Voor alle medewerkers geldt altijd een mondkapjesplicht;
- Tijdens het sporten hoeft de sporter geen mondkapje op;
- Voor trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt altijd een mondkapjesplicht.
Het verzoek aan iedereen wordt gedaan zich hieraan te houden.
3. Goedkeuring notulen ALV 1 juli 2019
De notulen worden in de vergadering doorgelopen en worden daarna goedgekeurd.
4. Instemmingsverzoeken
Er zijn voor deze ledenvergadering twee instemmingsverzoeken:
 Benoeming bestuurslid PR & Communicatie
 Beleid contributie en betalingsachterstanden
We vragen de leden nadat de instemmingsverzoeken zijn toegelicht om de
instemmingsverzoeken met een akkoord te bevestigen via de chat-functie.
Benoeming bestuurslid PR & Communicatie
Annejette Scheer is het bestuur komen versterken met ingang van het seizoen 2020/2021. Zij
heeft de rol binnen het bestuur van Marco de Graaff overgenomen en is verantwoordelijk
voor PR & Communicatie binnen de vereniging. Annejette stelt zichzelf even kort voor en
geeft een toelichting op haar motivatie voor deze taak binnen het bestuur.
Vervolgens verzoekt Yvette wel/niet in te stemmen met haar functie als bestuurslid. Met het
verzoek wordt overtuigend ingestemd door de Algemene Ledenvergadering.
Beleid contributie en betalingsachterstanden
Met ingang van het seizoen 2020/2021 wordt er actief beleid op debiteuren gezet. Dit zal
Margaritta Gille voor haar rekening nemen in samenwerking met Twann Verhoeven
(penningmeester) en Lieke Boer (facturering). De procedure hiervoor wordt als volgt
vastgesteld:
• Herinnering op openstaande post(en) aan lid per email, in de maand nadat de incasso
heeft plaatsgevonden. De statuten geven aan meerdere malen aan te manen. We stellen
vast dat we dit de maand erop nog een keer doen.
• In de 3e maand wordt een aanmaning post verzonden d.m.v. een aangetekende brief uit
naam van het bestuur die daarna wordt nagebeld.
• Uitnodiging debiteur voor een persoonlijk gesprek bij niet reageren op bovenstaande
punten. Royement lidmaatschap door het bestuur, dit wordt schriftelijk bevestigd met
inachtneming van de opzegtermijn indien van toepassing.
• Debiteur heeft een beroepsmogelijkheid bij de ALV.
Ook voor dit verzoek vraagt Yvette om met dit beleid in te stemmen via de chat. Ook met dit
verzoek wordt ingestemd door de Algemene Ledenvergadering.

5. HR
Evaluatie coördinator Algemene Zaken
In de vergadering van 11 november 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering het
instemmingsverzoek goedgekeurd om Nel Zaaijer aan te stellen als ‘coördinator algemene
zaken’. Afgesproken is na het seizoen 2019/2020 deze rol te evalueren.
Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat één coördinator veel zaken te verwerken krijgt
en dit teveel druk geeft op de rol van Nel en haar rol als trainer. In overleg is besloten om
wat we voorheen kenden als ‘TC’, weer in het leven te roepen. Deze TC (Trainers Commissie)
heeft van iedere tak van sport binnen SV DOTO een afvaardiging die bij elkaar komt
voorafgaand aan de bestuursvergaderingen. Jordy en Yvette gaan vanuit het bestuur deze TC
bijeenkomsten leiden en hierbij aanwezig zijn. De punten vanuit het TC worden daarna
meegenomen in de bestuursvergadering.
Vergoeding vrijwilligerswerk
Het beleid binnen SV DOTO is dat kinderen tot 16 jaar geen vergoeding krijgen voor het
vrijwilligerswerk dat zij doen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten dat een
vrijwilligersvergoeding wordt toegekend. Dit geldt vanaf 16 jaar. Het bestuur is
terughoudend daar een vereniging toch vooral ook draait met behulp van vrijwillige inzet.
6. Financiën
Twann neemt ons mee door de financiële situatie van svDOTO.
Aandachtspunten:
 Het loskoppelen van het Dotokamp van SV DOTO. Dit heeft geen relatie met elkaar. De
financiële verbinding die er nog is in de vorm van de Rabobankrekening op naam van SV
DOTO die toebehoort aan het Dotokamp wordt losgekoppeld.
 Kascommissie
De kascommissie is vooraf aan de ALV bij elkaar gekomen. De stukken voor de Algemene
Ledenvergadering zijn goedgekeurd.
7. PR & Communicatie
Annejette neemt ons vanuit de PR & Communicatie commissie mee in een update voor de
plannen die er liggen voor de komende tijd. Allereerst licht zij de communicatiemiddelen toe
zoals we deze inzetten binnen onze vereniging:
 Website – nieuws, agenda. Nieuw: ‘smoelenboek’. Het smoelenboek zal worden
ontwikkeld en gepubliceerd op de website.
Opmerking: vertrouwenspersoon staat niet duidelijk op website. Aangegeven wordt dat
wordt verbeterd.
 Digitale nieuwsbrief – de nieuwsbrieven verschijnen circa 8x per jaar
 Mededeling per mail – actuele situaties die aandacht vragen. Hierover worden leden
geïnformeerd.
 Facebook & Instagram – minimaal 1x per week een post doen.
 Fotografie – het is de bedoeling om een eigen ‘database’ aan te leggen met stockfoto’s
van en voor onze vereniging om deze te kunnen gebruiken op onze social kanalen.
Hiervoor zoeken we vrijwilligers die foto’s willen maken. Je kunt je hiervoor bij de PR
commissie aanmelden.
De activiteiten die momenteel lopen vanuit PR & Communicatie worden door Annejette
toegelicht:
 Grote Clubactie. Het doel is 2.500 te verkopen, online is er al bijna 75% verkocht!






Met de actie van Rabo Club Support is € 1.242,17 opgehaald.
Binnenkort start de actie met de verzamelplaatjes en het bijbehorende jubileumboek bij
Plus Koelhuis.
Kledinglijn opzetten/vernieuwen. Hier gaan we begin januari mee verder.
Sponsorbeleid

Zijn er aanvullende ideeën, tips of een vraag op het gebied van PR & Communicatie? Dan kan
er altijd gemaild worden naar pr@svdoto.nl.
8. Sportakkoord
Jordy vertelt in de Algemene Ledenvergadering over het Sportakkoord dat o.a. door SV DOTO
is ondertekend. Dit wordt geïllustreerd met een filmpje van de ondertekening van het
akkoord met de wethouder en een aantal sportverenigingen.
Op 3 november jl. ondertekenden wethouder Ankie van Tatenhove (Sport), de sportcoaches
van Lansingerland Beweegt en 14 lokale partners waaronder sport- en beweegaanbieders en
maatschappelijke organisaties het Sportakkoord Lansingerland. Hiermee zetten zij zich
gezamenlijk in om een impuls te geven aan het sporten in onze gemeente en zoveel mogelijk
Lansingerlanders in beweging te krijgen. Het Sportakkoord Lansingerland is een concrete en
lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord en benoemt vier ambities voor de toekomst:
Inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur
en van jongs af aan vaardig in bewegen. De aangesloten partners zetten zich de komende
jaren in om vorm en uitvoering te geven aan concrete acties die voor de realisatie van de
ambities zorgen. De sportcoaches van Lansingerland Beweegt vervullen hierin een
belangrijke en verbindende rol.
9. Sportakkoord
De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 1 juli 2021. De locatie
en tijd worden nog nader bekendgemaakt.
10. Rondvraag
Marco heeft een vraag t.b.v. het loskoppelen van DOTO-kamp van svDOTO. Bevestigd wordt
dat we dit in gang gaan zetten en uit gaan zoeken wat hier voor nodig is.
11. Sluiting
Yvette sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

