
 
 
 
SV DOTO  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Datum: 21 juni 2022 
Locatie: online via Teams 
Tijd: 20.00 uur 
 
Aanwezigen: 
Twann Verhoeven, Jordy de Jong, Yvette Huige, Sebastiaan Willemsen en Annejette Scheer (notulen).  
 
De agenda is als volgt vastgesteld: 
 
1. Opening en welkom 
2. Goedkeuring notulen ALV 7 december 2021 
3. Preventiebeleid 
4. Financiën  
5. Volgende ALV 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 
1. Opening en welkom 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Yvette en zij heet de aanwezigen welkom.  
 
Zoals aangekondigd, legt Yvette haar functie neer vanaf start seizoen 2022/2023. Vacatures voor 
de functie van voorzitter en secretaris staan nog steeds open en worden de komende tijd extra 
onder de aandacht gebracht. 

 
2. Goedkeuring notulen ALV 7 december 2021 

De notulen van 7 december 2021 wordt doorgelopen en vastgesteld. 
 

3. Preventiebeleid 
Het preventiebeleid om VOG-aanvragen te doen voor onze trainers, docenten en vrijwilligers die 
zich structureel inzetten voor de vereniging, wordt vastgesteld en als bijlage toegevoegd aan de 
notulen. 
 

4. Financiën 
Twann neemt ons mee door de financiële situatie van SV DOTO. De verwachting is conform 
begroting uit te komen dit seizoen. Voordeel is geweest dat de huur in De Zijde 2x tijdelijk is 
stopgezet, namelijk tijdens de lockdown en vanwege een extra regeling vanuit Sportfondsen.  
 
We hebben extra inkomsten ontvangen door de Grote Clubactie en PLUS Spaar je gezond. Deze 
zijn besteed aan nieuw materiaal voor in de turnzaal en de jubileumvoorstelling in Theater aan 
de Schie. 
 
De afgelopen twee jaar is de contributie gelijk gebleven. Voor het seizoen 2022/2023 wordt de 
contributie verhoogd met 3% vanwege gestegen loonkosten. 

 
  



5. Datum nieuwe ALV 
De eerstvolgende ALV staat onder voorbehoud gepland op dinsdag 15 november 2022. De tijd en 
de locatie zijn nog nader te bepalen. 
 

6. Rondvraag 
Yvette maakt een rondje langs alle deelnemers voor de rondvraag.  
Jordy de Jong deelt mee dat in de 2e helft van 2022 de vloer in de turnhal wordt vervangen. 
 
Voor de rest zijn er geen vragen of mededelingen. 
 

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


