
 
 
 
svDOTO  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Datum: 11 november 2019 
Locatie: Rehoboth, Wilhelminastraat 2 / Berkel en Rodenrijs 
Tijd: 20.00 uur 
 
Aanwezigen: 
Jeroen Compeer, Arnoud Kok, Jeroen Stilleboer, Marguertia Gille, Remko Vlietstra, Ingrid Bonte, Dick 
Gaemers, Carola Spijkerman, Jordy de Jong, Twann Verhoeven, Bernadette Morel, Marco Bijl, 
Chrisitine Roos, Laura van Doeland, Jolanda Westerink, Lieke Boer, Marco de Graaff en Manon de 
Bruin (notulen). 
 
De agenda is als volgt vastgesteld: 
 

1. Opening door bestuurder 
2. Goedkeuring notulen ALV 1 juli 2019 
3. HR 
4. Financiën  
5. Update PR & Communicatie  
6. Right to Challenge 
7. Volgende vergadering 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
 

1. Opening door bestuurder 
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Yvette en zij heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Goedkeuring notulen ALV 1 juli 2019 
De notulen kunnen niet op de beamer gepresenteerd worden i.v.m. het ontbreken van een 
laptop die aangesloten kan worden op de beamer. De notulen zijn echter al enige tijd terug 
te lezen op de site van svDOTO. We stellen de notulen wel hierbij vast. Mochten er nog 
relevante zaken zijn naar aanleiding van deze notulen die (nog) niet kloppen, kan er contact 
opgenomen worden met de secretaris (Manon).   
 

3. HR 
Instemmingsverzoek Vertrouwenscommissie 
In de Vertrouwenscommissie zal Arnoud Kok gaat zitting willen nemen. Arnoud stelt zich voor 
aan de leden en geeft een korte toelichting van hetgeen hij beoogd als lid van de 
Vertrouwenscommissie en schetst het kader waarbinnen hij wil werken aan een veilig 
sportklimaat binnen de vereniging.  
De wens van het bestuur is om 2 Vertrouwenscommissieleden te hebben, een man en een 
vrouw. De positie voor de vrouw is nog open en hier blijven we actief op werven de komende 
tijd. Er wordt afgesproken dat de Vertrouwenscommissie 1 x per jaar voor de ALV contact 
heeft met het bestuur voor verslaglegging van het afgelopen jaar.  



Het doel van svDOTO met de Vertrouwenscommissie is deze zo laagdrempelig mogelijk te 
maken met een goede vindbaarheid, in de zalen en op de website van svDOTO. De 
Vertrouwenscommissie zal een procedure hiervoor voor de website opstellen.  
De Algemene Ledenvergadering stemt vervolgens in met de benoeming van Arnoud Kok als 
lid van de Vertrouwenscommissie.  
 
Instemmingsverzoek coördinator Algemene Zaken 
Het bestuur wil zich graag bezig gaan houden met het beleid van svDOTO en minder met 
direct operationele zaken van de vereniging. Om de operationele zaken wel goed uit te 
voeren en te coördineren naar en binnen het bestuur wordt het instemmingsverzoek in de 
Algemene Ledenvergadering gevraagd om Nel Zaayer aan te stellen als ‘coördinator 
algemene zaken’ waar een vergoeding van 2 uur per week tegenover staat.  
Aan het einde van het seizoen 2019/2020 zal deze rol geëvalueerd worden qua financiën en 
tevredenheid. Of de functie op deze manier geprolongeerd wordt, wordt aan het einde van 
het seizoen door het bestuur besloten.  
De Algemene Ledenvergadering stemt vervolgens in met het verzoek tot benoeming van de 
‘coördinator algemene zaken’.  
 

4. Financiën 
Twann is onze penningmeester en geeft met behulp van de afgetreden oud-penningmeester 
Jolanda een toelichting op de financiën van svDOTO.  
Een aandachtspunt is de debiteurenpost van svDOTO. De statuten moeten hierop nagelezen 
worden om te kijken welke acties ondernomen kunnen en moeten worden genomen en 
welke regels er gelden bij wanbetalers en wanneer.  
 
Jolanda geeft inzicht in de opbrengsten en kosten over het seizoen 2018/2019.  
 
De Kascommissie, bestaande uit Marco Bijl en Remco hebben het goed gekeurd.  
Echter nu wordt er decharge aan hun verleend.  
In het vervolg zal meer beleid op de Kascommissie komen vanuit het bestuur.  
In de nieuwsbrief zal een oproep komen om een nieuwe Kascommissie samen te stellen die 1 
x per jaar de cijfers controleren. Affiniteit met cijfers is hierin wel gewenst.  

 
5. Update PR & Communicatie 

De PR-commissie heeft een sponsorpakket ontwikkeld dat kan worden ingezet voor sponsors 
op verschillende niveaus: brons, zilver en goud. Nu zal er nog wat meer maatwerk aan te pas 
komen, maar bij meer sponsors kunnen zij de voorwaarden per pakket afnemen.  
 
Aan de juiste look and feel van de nieuwsbrief wordt gewerkt op dit moment. De eerste 
nieuwsbrief van het nieuwe seizoen had nog niet de gewenste layout.  
 
De Grote Clubactie heeft tot nu toe 860 verkochte loten opgeleverd! 
 
In maart 2020 vindt Concert at the Park plaats. Ook hier wordt weer een oproep gedaan aan 
de vrijwilligers van svDOTO voor hun inzet. svDOTO ontvangt als vereniging € 100,00 per 
vrijwilliger die zich inschrijft om te helpen.  
 
Jubilieum – 70 jaar svDOTO: Hiervoor wordt een oproep gedaan deel te nemen in de 
feestcommissie speciaal voor dit jubileum onder de leden. De PR-commissie is druk bezig om 
een begroting op te stellen voor alle festiviteiten om dit zo veel mogelijk kosten-neutraal te 
kunnen realiseren.  
 



Sport 2000 
Het contract met Sport 2000 wordt op 1 januari 2020 voor 3 jaar verlengd, echter de 
onderhandelingen voor het contract worden al wel gevoerd m.b.t. de trainingspakken zelf 
(blijven deze in het assortiment?) en andere voorwaarden. In de nieuwsbrief zullen de leden 
op de hoogte worden gehouden.  
 

6. Right to Challenge 
Jordy is bezig met dit project, het project met de mogelijkheid om met de gemeente te 
bespreken en te regelen dat het beheer van De Zijde in handen komt van svDOTO i.p.v. 
Sportfondsen. Dit zou realiseerbaar zijn vanaf seizoen 2020/2021. Dit kan een mooi 
thuishonk worden voor de vereniging straks wanneer we dit kunnen bewerkstelligen. Het 
uitgangspunt hiervoor is dat het financiële voordeel hiervan binnen de vereniging ligt.  
Verkennende gesprekken vinden momenteel met de gemeente hierover plaats.  
Het doel is om alle sportlocaties binnen de gemeente Lansingerland onder te brengen bij de 
grote verenigingen om een groter en meer club-, en/of thuisgevoel te realiseren. Hiermee 
ziet svDOTO kansen om de vereniging steviger te maken. Dit is sowieso een tendens in 
Nederland om de exploitatie van complexen meer bij de verenigingen in Nederland te gaan 
leggen.  
Een voorstel hiervoor is ingediend door svDOTO bij de gemeente. Nadere gesprekken zullen 
nog volgen.  
 

7. Volgende Algemene Ledenvergadering.  
De volgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 13 juli 2020. De 
locatie en tijd zal nog nader bekend worden gemaakt.  
 

8. Rondvraag 
- Wachtlijst recreanten meisjes/jongens i.v.m. trainers tekort. Hoe staat het hiermee? Dit 

is een lastige situatie, er is nog geen nieuwe aanwas trainers gevonden. De vacatures zijn 
hiervoor uitgezet. 

- De nieuwe trainers die met ingang van september in het nieuwe seizoen gestart zijn 
hebben nog geen uitbetaling van salaris gehad. Dit signaal wordt door het bestuur 
opgepakt.  

- Er heerst onduidelijkheid over de betalingen van de (vrije) oefeningen die door de 
trainers worden gemaakt voor de acro en voor turnen. Hoe zit het met de vergoeding en 
aan wie wordt deze betaald door de ouders? Dit wordt niet verrekend via het 
wedstrijdpakket. Hier gaat het bestuur een beleid op maken wat in de volgende ALV ter 
instemming wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.  
 

9. Sluiting 
Yvette sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.  


