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Voorwoord
Beste leden van DIO,
Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen wordt de ALV dit jaar anders
vormgegeven dan anders.
Voor u ligt een document met daarin alle informatie die normaal gesproken tijdens de
jaarvergadering met u besproken wordt. Voor de ouderen zal deze informatie afgedrukt en
uitgedeeld worden.
De verslagen en de notulen zijn vastgesteld door het bestuur. Mocht u hier vragen over
hebben, dan kunt u mailen naar penningmeesterdiogym@gmail.com.
Voor enkele zaken die tijdens de ALV ter sprake komen, vragen wij uw instemming/
goedkeuring, te weten:
1. De begroting voor het seizoen 2020/2021 geeft voor het bestuur geen aanleiding tot
het wijzigen van de contributietarieven. Het bestuur vraagt hierbij aan haar leden
instemming met handhaving van de huidige contributietarieven.
2. Twee ouders van jeugdleden hebben aangegeven zich beschikbaar te stellen voor het
bestuur. Het bestuur vraagt hierbij aan haar leden akkoord voor het aantreden als
bestuursleden: K. van Laarhoven – de Ruijter en H. Brouwer.
Kunt u NIET instemmen met hetgeen genoemd in de punten 1 en/of 2, dan graag uw
bezwaar vóór 11 november mailen naar penningmeesterdiogym@gmail.com.
Deze bezwaren zullen in het bestuur worden besproken en, indien gegrond bevonden,
worden teruggekoppeld naar de leden.
Als er geen bezwaren worden ingebracht wordt instemming met bovenstaande punten
geconcludeerd.
Het bestuur
S. Hollander
A. Hollander – Dokter
J. Goudriaan
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1. Agenda ALV
Indien de Algemene ledenvergadering wél plaatsgevonden zou hebben in de sportkantine
van sportpark Oostenburg, dan zou de agenda er als volgt uit hebben gezien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening van de vergadering
Mededelingen en ontwikkelingen
Verslag jaarvergadering 20-11-2019
Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie 2019-2020 / benoemen kascommissie 2020-2021
Vaststellen begroting 2020-2021
Vaststellen contributie
Verkiezing bestuursleden
Aftredend bestuurslid: J. Goudriaan
Benoeming bestuursleden: K. van Laarhoven – de Ruijter
H. Brouwer
Vacant – Voorzitter
Vacant – Technische commissie
Vacant – Secretariaat
10. Rondvraag
11. Sluiting
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2. Mededelingen en ontwikkelingen
•
•
•

•

•
•
•

Door het wegvallen van verschillende groepen zoals zang en volksdansen is het
ledenaantal in 2019-2020 verder gedaald;
Door het lang niet kunnen gymmen vanwege Covid-19 en het wegvallen van de
leiding zijn 15 opzeggingen geweest in de maanden mei en juni;
We hebben verschillende acties ondernomen om de ledenaantallen weer stijgende te
krijgen, zoals het uitdelen van flyers bij de peuterspeelgroepen en een krantenartikel
in de Nieuwe Ooststellingwerver;
Na de zomervakantie, toen de gymlessen weer opgestart konden worden, zijn de
groepen weer voller geworden en kunnen we melden dat we weer op het
ledenaantal van eind vorig jaar zitten. We hopen deze stijgende lijn voort te zetten;
Tevens zijn er twee ouders van jeugdleden opgestaan om hun bijdrage te leveren in
het bestuur. Daarover leest u meer in hoofdstuk 6;
We zijn blij dat we nieuwe leiding hebben kunnen vinden voor de recreatiegroepen;
Vanwege het opheffen van de omnivereniging SV DIO / Oosterwolde zijn we bezig
met verzelfstandiging van de afdeling gymnastiek.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ledenaantallen, per 1 november 2020,
van de verschillende groepen van de afdeling gymnastiek.
Groep
Peuters 2 tot 4 jaar
Kleuters, groep 1 en 2
Jongens/meisjes groep 3, 4 en 5
Jongens/meisjes groep 6 en ouder
Heren Trim Volley
Dames/Heren Trimfit
Dames Trim
Stoelgymnastiek
Totaal aantal leden

Aantal
9
11
21
12
11
12
11
13
100

Leiding
J. van den Burgt
A. Van den Berg
A. Van den Berg
A. Van den Berg
R. Soepboer
R. Soepboer
R. Soepboer

Locatie
Weemeweg
Weemeweg
Weemeweg
Weemeweg
Weemeweg
Laco, Boekhorst
Laco Boekhorst
Stellinghaven
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3. Verslag jaarvergadering 2019 – 2020
Verslag jaarvergadering DIO Gymnastiek 20 November 2019
Aanwezig: J. Goudriaan, S. Hollander, A. Hollander - Dokter, R. Soepboer, P. Tiesinga – van de
Duin, A. Prins, D. Stadman, D. Dijkstra, J. Dijkstra.
Afwezig met afmelding: P. van Veenen, J. Reinalda, H. Kloosterman, J. van de Burgt, T.
Huiting.
1. Opening
J. Goudriaan heet iedereen welkom op deze jaarvergadering.
2. Mededelingen en ontwikkelingen
• Ledenaantal is verder gedaald van 133 vorig jaar naar ongeveer 95.
• P. van Veenen heeft aangegeven te willen stoppen, tot uiterlijk de zomer gaat ze
door, indien nodig.
• Zang en volksdans gaat stoppen per 1 januari. De groepen worden te klein of het gaat
fysiek niet meer voor de ouderen.
• Jolanda geeft aan nog 1 jaar in het bestuur te zitten.
D. Dijkstra geeft aan dat bestuur eerder had kunnen laten weten wanneer de ALV zou zijn.
Paar opties worden besproken. Wellicht weer op de ouderwetse manier met briefjes.
Advertentie in de krant is duur met weinig resultaat. Het bestuur neemt het mee voor
volgend jaar.
3. Verslag jaarvergadering 2018 – 2019
Het verslag van de vorige jaarvergadering 7 november 2018 wordt uitgedeeld. J. Goudriaan
neemt het per bladzijde even door. Er zijn geen opmerkingen, zodoende is het hierbij
goedgekeurd.
D. Stadman merkt op dat de € 10.000 lening aan de voetbal afgelost is en de
penningmeester beaamt dat.
4. Jaarverslag 2018 – 2019
Het jaarverslag 2018 – 2019 is uitgedeeld en hier worden geen opmerkingen op ontvangen.
Ook deze is hierbij goedgekeurd.
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5. Verslag penningmeester
Het verlies is kleiner dan begroot. Komt onder andere door wegvallen trainster voor de
selectie in mei. Begeleiding lessen staat voor vergoeding vrijwilligers. Ondersteunende leden
wordt minder. D. Stadman licht toe dat dit logischerwijs is afgesteld op het aantal leden. En
basketbal deelt nu ook mee uit de pot van de OMNI.
Bondscontributie is erg veel in verhouding en we krijgen er weinig voor. Wellicht interessant
om daarnaar te kijken. Ouderen waren ooit apart opgenomen in de administratie.
De vereniging is er eentje met een grote reserve en met weinig leden. Klein beetje ingeteerd.
6. Verslag kascommissie 2018 – 2019
H. Katoen en A. Prins hebben de kas gecontroleerd. Zij willen volgend jaar beiden wel weer
in de kascommissie.
7. Vaststellen begroting 2019 - 2020
Zie punt 5.
8. Vaststellen contributie
Discussie over het contributie verschil door misverstand communicatie flyer ouderen.
Contributies rechttrekken, behalve de stoelgymnatiek lager. Uitleg geven per briefje.
Inschrijfformulier aanpassen.
9. Verkiezing bestuursleden
Er waren geen aanmeldingen voor bestuursleden.
10. Activiteitencommissie – vacant
Kerstkaartjes ouderen versturen wil J. Dijkstra op zich nemen. A. Hollander zal overzicht
leden sturen. P. van Veenen heeft pieten geregeld voor maandag 2 december.
11. Rondvraag.
D. Stadman steekt een hart onder de riem; het jaar is weer rond. Geeft update OMNI,
voetbal is er uit gestapt. Hoofdbestuur gaat ook stoppen.
Om nieuwe vereniging te starten, heb je volledig bestuur nodig. Dat is bij de gymnastiek niet
het geval. Bestuur kan eigen statuten maken.
12. Sluiting
J. Goudriaan sluit de vergadering.
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4. Jaarverslag afdeling gymnastiek
Jaarverslag DIO afdeling gymnastiek 2019 – 2020
Oktober 2019
Het trainingsschema voor maandag wordt iets aangepast. De kinderen van groep 5 mogen
aansluiten bij de laatste groep op de maandag.
De buitengewone algemene ledenvergadernig van de OMNI DIO (hoofdbestuur) vindt plaats
op 7 oktober.
November 2019
P. van Veenen geeft aan dat ze uiterlijk tot de zomervakantie door wil gaan met het lesgeven
aan de recreatiegroepen. Vanaf het seizoen 2020 – 2021 zal er dus nieuwe leiding moeten
zijn.
De Grote Clubactie heeft een bedrag van €583,90 opgebracht.
De algemene ledenvergadering DIO Gym vindt plaats op woensdag 20 november.
December 2019
Op maandag 2 december hebben de pieten weer hun jaarlijkse bezoek gebracht aan de
groepen van de gym.
Januari 2020
Het bestuur zet een vacature uit voor een nieuwe train(st)er voor de recreatiegroepen.
Zang en volksdansen is vanwege te kleine groepen gestopt per 1 januari. J. Goudriaan is
namens het bestuur de laatste keer langs geweest om een cadeau te overhandigen aan de
leidster van de zanggroep ook de leidster van het volksdansen heeft van het bestuur een
bedankje ontvangen.
Begin januari is er weer een nieuwjaarsreceptie gehouden voor de ouderengroepen bij
Clarette en Leon. Het was een gezellige middag voorzien van een hapje en een drankje. Dit
was weer prima geregeld. A. Hollander is namens het bestuur langs geweest. Tevens was dit
direct het afscheid van de leidsters H. Kloosterman van volksdansen en J. Reinalda –
Holverda zang.
Februari 2020
Geen bijzonderheden
Maart 2020
Nederland komt in een intelligente lockdown vanwege COVID-19. Dit houdt in dat alle
gymlessen vanaf 12 maart niet meer gegeven zullen worden.
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April 2020
De intelligente lockdown wordt verlengd en de gymlessen zullen nog niet opgestart worden.
Er wordt deze maand geen contributie afgeschreven bij alle leden.
Mei 2020
Per 11 mei mag er weer buiten gesport worden. De sporthal zal gesloten blijven tot 1
september. Hoewel er wel een ideale locatie beschikbaar was, dankzij een tip van een
betrokken ouder, is het helaas door gebrek aan leiding niet gelukt om de gymles voor de
kinderen weer op te starten. Zowel P. van Veenen als J. van der Burgt melden zich vanwege
gezondheidsredenen af voor de gymlessen.
Ondertussen is het bestuur ook nog hard op zoek voor nieuwe leiding voor de
recreatiegroepen en nieuwe bestuursleden.
Juni 2020
R. Soepboer start de gymlessen voor de ouderen weer op. Dit wordt buiten gedaan in de
tuin van de katholieke kerk.
Het bestuur gaat gemeentebreed in gesprek met andere gymverenigingen, onder leiding van
Buurtsportcoach D. Elsenga van Scala, over het eventueel gezamenlijk opstellen van een
vacature voor leiding en in de verdere toekomst wellicht eventueel meer samenwerking.
Het bestuur laat een artikel in de krant plaatsen met als titel ‘Zonder versterking, geen
gymvereniging’. Dit fungeert als oproep voor zowel bestuursleden als leiding.
Naar aanleiding van het artikel zijn er drie sollicitaties geweest in juni/juli.
Juli 2020
Derde sollicitatie is met A. van den Berg. Zij gaat na de zomer beginnen met de
recreatiegroepen.
Augustus 2020
Alle groepen zijn vanaf maandag 14 augustus weer gestart met het nieuwe seizoen. De
ouderengeleding nog steeds onder begeleiding van R. Soepboer. Peuters krijgen gym van J.
van den Burgt. P. van Veenen heeft afscheid genomen van de vereniging. Helaas door de
hele situatie rondom COVID-19 is dit een stil afscheid geweest.
Vanaf dit seizoen geeft A. van den Berg les aan de recreatiegroepen, vanaf de kleuters t/m
het voorgezet onderwijs.
September 2020
Voor de uitbreiding van het eigen materiaal en om de lessen een impuls te geven zijn er 2
airtracks met accessoires aangeschaft.
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5. Jaarverslag penningmeester
De begroting laat een kleine min zien maar daar tegenover staat dat we afgelopen seizoen
een plus hebben gedraaid. Dit is onder andere te verklaren door minder kosten voor leiding
gymlessen door de Covid – 19.
Hiertoe hebben wij besloten dat de contributie ongewijzigd kan blijven.

5.1 Begroting
Exploitatie

Begroting
20202021

2019-2020

Inkomsten
Contributies

13.581,10
Grote club actie
Overige actie's

12.000,00

485,10
86,00

Totaal Actie's
Ondersteunende leden
Rente
kas en spaarrekening
Totaal inkomsten

0,00
0,00
571,10
851,82
25,42

0,00
500,00
1,00
0,00
12.501,00

15.029,44

Uitgaven
Bondscontributie

-2.995,45

2.800,00
0,00

Huur Rikkingahof
Huur gymzaal
Weemewg
Huur sporthal
boekhorst
Huur danszaal C&L
Huur stellinghaven

1.363,09

1.450,00

-555,14
-333,50

600,00
0,00

Totaal Huurkosten
Uitvoeringskosten

-2.251,73
0,00
Loonkosten stk
Begeleiding lessen
Wedstrijd begeleiding
Scholing trainers

3.972,41
1.357,00
0,00
0,00

Totaal Loonkosten & bijscholing
Kantinekosten
Bankkosten
Materiaalkosten
Overige alg. Kosten
Bestuurskosten

Totaal algemene kosten
Wedstrijdkosten
Verzekering
Website
Totaal uitgaven
Toe-/afname

2.050,00

4.100,00
2.100,00

-5.329,41
0,00
-117,10
0,00
-558,66
0,00

6.200,00
50,00
120,00
1.300,00
600,00
250,00

-675,76
0,00
0,00
0,00

2.320,00
0,00
0,00
0,00

-11.252,35

13.370,00

3.777,09

-869,00
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5.2 Balans

30-6-2020

1-7-2019

30-6-2020

1-7-2019

€ 776,29

€ 491,00

nog te betalen:

Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Omnivereniging
Lening omnivereniging

€ 661,60
€ 15.764,71
€ 14.155,51

€ 652,50
€ 10.744,11
€ 14.154,09

€ 5.367,76

€ 4.115,94

€ 0,00

€ 800,00

Huurkosten
nog te ontvangen:

Algemene reserve

Totaal

€ 35.949,58

€ 30.466,64

€ 1.420,56

Contributie juni
€ 35.173,29

€ 31.396,20

€ 35.949,58

€ 30.466,64
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6. Het bestuur
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:
•
•
•

Penningmeester: S. Hollander
Ledenadministratie: A. Hollander – Dokter
Algemeen bestuurslid: J. Goudriaan

Voor de volgende functies zijn we nog zoek naar bestuursleden:
•
•
•

Voorzitter;
Secretaris;
Technische commissie

6.1 Aftredend bestuur
In de algemene ledervergadering op 4 november 2019 heeft J. Goudriaan kenbaar gemaakt
dat zij per november 2020 stopt met haar functie in het bestuur. Zij treed bij deze af als
algemeen bestuurslid.

6.2 Benoeming bestuur
De volgende twee ouders van jeugdleden hebben zich aangemeld om een functie in het
bestuur op zich te nemen, te weten: K. van Laarhoven – de Ruijter en H. Brouwer.
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