SV DOTO
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 1 juli 2021
Locatie: online via Teams
Tijd:
20.00 uur
Aanwezigen:
Bernadette Morel, Judith Smit, Dick Gaemers, Daniel Haesen, Lieke Boer, Twann Verhoeven, Jordy de
Jong, Yvette Huige, Annejette Scheer, Sebastiaan Willemsen en Manon de Bruin (notulen).
De agenda is als volgt vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening en welkom
Coronavirus
Goedkeuring notulen ALV 19-11-2020
Instemmingsverzoek
WBTR – nieuwe wetgeving
Financiën
Volgende ALV
Rondvraag
Slu
iting

1. Opening en welkom
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Yvette en zij heet de aanwezigen welkom. Dit
is de 2e ALV die we 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 of een digitaal handje op te steken. Dit om op deze
manier de structuur en het overzicht in de vergadering te kunnen behouden.
2. Coronavirus
Yvette neemt ons mee door het seizoen 2020-2021 waarin we 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 nogmaals haar dank uit aan de trainers, leden en gemeente.
In deze vergadering wordt nogmaals benadrukt dat de contributie voor het seizoen 2021-2022
niet wordt verhoogd.
Daarnaast wordt er door SV DOTO een compensatie van 25% uitgekeerd aan alle leden over de
contributie van 2020 – 2021 aan de start van het seizoen 2021 – 2022. Leden die aan het einde
van dit seizoen stoppen, zullen de compensatie met instemming van het bestuur ontvangen met
de eindafrekening die door de ledenadministratie wordt bevestigd.

In de vergadering wordt opgemerkt/gevraagd hoeveel leden er opgezegd hebben en hoe zicht dit
verhoudt tot voorgaande jaren. Hoe is het verlies van leden in corona-tijd ten opzichte van
voorgaande jaren? Wisselt dit nu heel sterk? Bernadette geeft aan hier vanuit de
ledenadministratie een overzicht voor te kunnen maken dat zij zal delen met het bestuur en
welke als bijlage wordt opgenomen in de notulen.
3. Goedkeuring notulen ALV 19 november 2020
De notulen worden in de vergadering nog een keer gedeeld en doorgelopen. Aan de hand
hiervan komen de volgende opmerkingen/vragen:
 Loskoppelen DOTO-kamp: Er wordt aangegeven dat in overleg met het bestuur van DOTOkamp en het bestuur van SV DOTO is afgesproken het DOTO-kamp los te koppelen van de
vereniging met ingang het seizoen 2021-2022.
 In de notulen van 19 november is een stuk opgenomen vanuit PR over het aanleggen van een
database met ‘stockfoto’s’ voor onze vereniging. Er wordt gevraagd wat de status hier van is.
Annejette geeft aan dat dit stil heeft gelegen i.v.m. corona en hier geen voortgang op is op
dit moment. Dit zal met ingang van volgend seizoen weer worden opgepakt.
Hierna worden de notulen van de ALV van 19 november 2020 goedgekeurd.
4. Instemmingsverzoek
Er is voor deze ledenvergadering een instemmingsverzoek:
 Benoeming bestuurslid secretariaat
Sebastiaan Willemsen stelt zichzelf voor en licht zijn motivatie voor een bestuursrol binnen SV
DOTO toe. Sebastiaan is zelf trainend lid van SV DOTO. Sebastiaan zal de rol van Manon de Bruin
overnemen als secretaris.
Yvette verzoekt wel/niet in te stemmen met de functie als bestuurslid. Met het verzoek wordt
overtuigend ingestemd door de Algemene Ledenvergadering.
Manon wordt door Yvette bedankt voor haar rol en inzet in de afgelopen 2 jaar voor SV DOTO.
5. WBTR
Twann geeft een toelichting op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1
juli 2021 in werking treedt. Deze wetgeving trekt de verschillen gelijk tussen BV’s en stichtingen.
We zullen als vereniging een aantal aanpassingen moeten doen in de statuten. Hiervoor geldt
een termijn van 5 jaar. O.a. zitten de aanpassing in controles op de processen op de volgende
punten:
- Betalingen valideren penningmeester (fiattering via ander bestuurslid)
- Controle kascommissie
- Statuten wijziging dat in geval van beletsel / ontsteltenis de ALV besluiten hierover kan
nemen
- VOG beschikbaar voor bestuursleden
6. Financiën
Twann neemt ons mee door de financiële situatie van SV DOTO.
De verwachting is conform begroting uit te komen dit seizoen. Voordelen zijn geweest dat de
huur in De Zijde per 1-10-2020 tijdelijk is stopgezet en we de Rehoboth Zaal opgezegd hebben.
Hierdoor hebben we wel dit seizoen onze trainers door kunnen betalen. SV DOTO is de leden die
doorbetaald hebben in het seizoen en hebben afgezien van de 25% compensatie erg dankbaar!
We hebben extra inkomsten ontvangen voor de G-Stars vanuit CVV Berkel (nieuwjaarsactie). De
Vrienden Loterij heeft een eenmalig bedrag toegezegd voor de aanschaf van materialen die eind
dit seizoen of begin volgend seizoen zullen worden aangeschaft en we hebben met de Grote

Clubactie inkomsten voor de vereniging gegeneerd. Ook is een bijdrage van Rabo Club Support
ontvangen.
De Plus actie met de fotoboeken heeft geen inkomsten voor SV DOTO gegenereerd, maar wel
positieve pr.
7. Datum nieuwe ALV
De eerstvolgende ALV staat onder voorbehoud gepland op 18 november 2021. De tijd en de
locatie zijn nog nader te bepalen.
8. Rondvraag
Yvette maakt een rondje langs alle deelnemers voor de rondvraag.
Bernadette geeft aan dat per 1-7 Digimembers vervangen wordt door een nieuw systeem ClubAssistant. Dit is het ledenadministratiesysteem dat communiceert met de KNGU. Samen met
Marco Bijl is gekeken naar de inrichting van dit systeem. Hij heeft hier aanpassingen voor gedaan
in Globe. Marco heeft er voor gezorgd dat gegevens die we niet willen/hoeven te delen met de
KNGU ook niet automatisch worden gedeeld met de KNGU met dit nieuwe systeem. AVGtechnisch is dit wel zo prettig.
Judith vraagt wat de status is van de clubkleding (trainingspakken). Annejette geeft aan dat ook
dit door corona stil is komen te liggen. Dit wordt met ingang van het nieuwe (wedstrijd) seizoen
ook weer actief opgepakt door Annejette i.s.m. 2 trainers. De wensen zijn wel helder geworden,
het is bekend wat de vereniging anders wil qua materiaal en pasvorm ten aanzien van de nieuwe
pakken. Nu moet gekeken worden of we hierbij een nieuw passend trainingspak kunnen vinden.
9. Sluiting
Yvette sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aandacht, interesse en
aanwezigheid.

