
 
 
 
SV DOTO  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Datum: dinsdag 7 december 2021 
Locatie: online via Teams 
Tijd: 20.00 uur 
 
Aanwezigen: 
Twann Verhoeven, Jordy de Jong, Yvette Huige, Annejette Scheer, Sebastiaan Willemsen (notulen).  
 
De agenda is als volgt vastgesteld: 
 
1. Opening en welkom 
2. Goedkeuring notulen ALV 1 juli 2021 
3. HR 
4. Financiën 
5. PR & Communicatie 
6. Volgende vergadering   
7. Rondvraag 
8. Sluiting  
 
 
1. Opening en welkom 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Yvette en zij heet de aanwezigen welkom. Dit 
is de 3e ALV die we digitaal doen i.v.m. het coronavirus.  

 
2. Goedkeuring notulen ALV 1 juli 2021 

De notulen worden in de vergadering nog een keer gedeeld en doorgelopen. Hierna worden de 
notulen van de ALV van 1 juli 2021 goedgekeurd.  

 
3. HR 

Yvette, voorzitter, geeft aan dat dit haar laatste seizoen is als bestuurslid. Twann, 
penningsmeester, wil volgend jaar de nieuwe penningsmeester inwerken en neemt na het 
seizoen 2022/2023 afscheid. Sebastiaan geeft aan de rol van penningsmeester op zich te willen 
nemen. Dat betekent dat er een vacature is voor een voorzitter en secretaris. Deze worden op 
korte termijn uitgezet. 
 

4. Financiën 
Twann neemt ons mee door de jaarrekening van het seizoen 2020/2021. We zijn conform 
begroting uitgekomen 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 en docenten door kunnen betalen. We hebben extra inkomsten ontvangen 
voor de G-Stars vanuit CVV Berkel (nieuwjaarsactie), de VriendenLoterij, de Grote Clubactie en de 
Rabo Club Support ontvangen.  
 
Daarna wordt de jaarrekening goedgekeurd. 
 
  



5. Datum nieuwe ALV 
De eerstvolgende ALV staat onder voorbehoud gepland op 21 juni 2022. De tijd en de locatie zijn 
nog nader te bepalen.  
 

6. Rondvraag 
Yvette maakt een rondje langs alle deelnemers voor de rondvraag. Er zijn geen vragen. 
 

7. Sluiting 
Yvette sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aandacht, interesse en 
aanwezigheid.  


