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Notulen Jaarvergadering 2020 DTS’48
Datum : woensdag 9 december 2020
Locatie : online via Teams

_______________________________________________________________________________________
Aanwezig: Anne van Kampen, Annebel van Diepen, Annemiek Lakeman, Marriëtte Manshanden, Antoinette Bot,
Kelly Bot, Charlot Morsink, Djaëlla Hooiveld, Eddy Sinnige, Frieda Kors, Ilse Braakman, Joyce van de Ven, Linda
Caspers, Marike Zilver, Marleen Koomen, Marlie Schouten, Marrit Dijkstra, Heleen Korver, Meinte Boersma, Meryam
Boufouchk, Nicoline Nieuwmeijer, Jeroen Laan, Paul Beemster, Suzan Wijnker, Timo Beemster, Nathan Versnel,
Martin Veeken, Femke Laan, Sharon Hoek, Simone, Karin Boon, Anne Aker, Dennis Kuipers, Rober Heilig, Tanja
Doodeman.
Afwezig met kennisgeving: Karlijn van Bokhorst.
Secretaris Rober Heilig opent de vergadering.
Een andere opening deze keer; we vergaderen online en de secretaris opent de vergadering. Reden voor online
vergaderen is welbekend. Daarnaast heeft Paul al eerder aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Hij wilde
stoppen zodra er nieuwe aanwas kwam voor het bestuur. Die heeft zich inderdaad aangemeld. Dus Paul is er nu niet
meer bij als voorzitter. Dennis Kuipers zit al min of meer bij het bestuur; we willen dat in deze vergadering formeel
maken. Daarnaast heeft ook Anne Aker zich gemeld…
Vooral natuurlijk gekenmerkt door de Corona crisis en de gevolgen wereldwijd en dus ook voor onze vereniging.
Vanaf half maart tot begin juni geen trainingen en geen wedstrijden; na 1 juni voorzichtig weer begonnen met
trainen. Geen Clubdag, geen Dorpsveiling, geen Mix toernooi, geen Vrienden toernooi, geen Snek Plek, geen Loterij;
een grote terugval in inkomsten. Wel kans voor dames 1 om naar hoofdklasse te gaan en gegrepen.
Laatste seizoen Alexander Bruineberg als bondsscheidsrechter; opvolging gevonden in Carolien Oud en Karin
Appelman.
Sportief gezien; C1 winterkampioen. De Technische Commissie heeft veel werk verzet met het inzetten op meer
selecteren op spelniveau, in combinatie met spelplezier. Ook goede resultaten van de Sponsor commissie. Team van
de week in de zaal bij dames 1; zeer succesvol en goede ervaringen. Vrijwilligers voor sommige functies lastig;
bestuur bezig met ontwikkeling van een nieuwe vrijwilligersbeleid. Afgelopen seizoen is Riek de Waal gestart als
vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Op de website is informatie te vinden over deze functie binnen de
vereniging.
1. Notulen jaarvergadering 2019
De notulen van de jaarvergadering 2019 zijn goedgekeurd (staan op de website onder het kopje Algemeen,
Bestuur, Notulen jaarvergadering). Er waren geen op- of aanmerkingen.
Rober komt terug op enkele acties van de vorige notulen. Meryam heeft een vraag over het gat in het net
achter het doel. Rober geeft aan dat er wel actie op is ondernomen, maar dat het nu al even stil ligt. De
gemeente heeft aangegeven dat de ballenvanger tussen het veld en de kantine en het veld en het woudiaveld worden vernieuwd.
Acties:
- Gemeente vervangt ballenvangers en bestuur checkt.
2. Ingekomen stukken
Geen.
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3. Financieel jaarverslag 2019 - 2020 / Begroting seizoen 2020 - 2021
Dennis presenteert het financieel jaaroverzicht. Hij licht de posten toe op achtereenvolgens de verlies- en
winstrekening, de saldibalans en de begroting.
Er is een negatief resultaat van €9.454, grotendeels te verklaren door aanschaf van de dug-outs, mislopende
inkomsten corona.
De vergadering keurt het jaarverslag goed.
De vergadering keurt de begroting goed.
Rober geeft aan dat we een aanzienlijk bedrag van de overheid krijgen, vanwege mislopende inkomsten
door de coronacrisis.
Dennis en Rober bedanken Linda voor haar inzet als penningmeester, omdat zij op de achtergrond veel werk
verricht.
4. Contributie seizoen 2020 - 2021
Rober stelt voor de contributie voor alle teams behalve de senioren, recreanten en de A-jeugd, te
verhogen met 6%. Een eerste reden hiervoor is om het negatieve resultaat van seizoen 2019-2020
deels te compenseren. Daarnaast ligt de contributie voor deze teams redelijk ver onder de contributie
voor dezelfde leeftijdsgroepen bij omliggende handbalverenigingen. Dit seizoen hebben we gelukkig
ook de trainingen voor de jeugdteams door kunnen laten gaan en zijn er een aantal onderlinge
wedstrijden voor deze groep georganiseerd. Zaken die niet mogelijk/ heel lastig waren bij de A-jeugd,
de recreanten en de senioren. De contributie voor seizoen 2020 – 2021 wordt dan:

Categorie
Recreanten
Senioren
A-jeugd
B-jeugd
C-jeugd
D-jeugd
E-jeugd
F-jeugd
Kabouters
Reserveleden

Geboortejaar
(peildatum 31
december lopende
bondsjaar)

Contributie
2019-2020

Verhoging 6%

Contributie
2020-2021

€143,50
€188,50
€141,75
€124,00
€118,00
€113,00
€96,50
€83,00
€83,00
€48,00

Geen verhoging
Geen verhoging
Geen verhoging
€7,50
€7,25
€7,00
€6,00
€5,00
€5,00
€48,00

€143,50
€188,50
€141,75
€131,50
€125,25
€120,00
€102,50
€88,00
€88,00
€48,00

Voor 01-01-2001
Voor 01-01-2001
01-01-2002 – 31-12-2003
01-01-2004 – 31-12-2005
01-01-2006 -31-12-2007
01-01-2008 – 31-12-2009
01-01-2010 – 31-12-2011
01-01-2012 – 31-12-2013
2014

Linda vraagt waarom de contributie niet voor alle categorieën wordt verhoogd. Rober legt uit dat er
discussie is geweest, maar dat het duidelijk is dat de contributie voor de jeugd beduidend lager ligt in
vergelijking met andere verenigingen, dus vandaar deze keuze.
Meerderheid stemt akkoord voor verhoging.
5. Verslag kascontrole
Het verslag:
De kascontrole heeft op 20 september bij Paul plaatsgevonden. Heleen Korver en Marleen Koomen waren
vol lof over de duidelijkheid van de cijfers en de nette, inzichtelijke opmaak van de map. Paul heeft een en
ander op hun verzoek toegelicht. Zij wilden natuurlijk weten waar het resultaat van het afgelopen jaar
vandaan komt. Paul heeft dit toegelicht. Begroting en contributievoorstel zijn ook doorgenomen, het
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waarom van de contributieverhoging is besproken. Zij gingen akkoord met alle stukken en hebben die
ondertekend:
Winst- en verliesrekening 2019-2020
Begroting 2020-2021
Contributievoorstel 2020-2021
Kascontrole volgend jaar : Heleen Korver en Karin Boon meldt zich.
6. Vrijwilligersbeleid
Als vereniging zijn we sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Om de vereniging draaiende te houden
moet er veel gebeuren. Het bestuur is het topje van de piramide, daaronder is een klein leger. Diverse
vrijwilligers en commissies houden zich bezig met de organisatie van zaken die gedurende het hele jaar
spelen. Alles bij elkaar opgeteld zijn er heel veel functies binnen de vereniging die door een vrijwilliger
moeten worden ingevuld.
Het werven van vrijwilligers is ieder seizoen opnieuw een uitdaging omdat elk jaar weer sprake is van een
behoorlijk aantal mutaties. Het vereist een behoorlijke inspanning om alle plekken ingevuld te krijgen.
Het invullen van die vrijwilligers functies heeft tot heden een hoog ad hoc-gehalte. Dat geldt zowel voor de
werving als de begeleiding en gedeeltelijk ook de beloning van vrijwilligers. Het bestuur heeft vastgesteld dat
de vrijwilligersaanpak van DTS ’48 beter gestructureerd moet worden. Het eerder verzonden document
Vrijwilligersbeleid vormt daartoe de aanzet.
In dit stuk geven we aan welke functies en functiegroepen we onderscheiden en hoe de werving van de
verschillende functies moet worden ingericht. Bovendien willen we duidelijkheid creëren wat betreft de
beloning van de vrijwilligers.
Rober geeft aan dat het eerste gedeelte uitlegt welke functie er allemaal al zijn. Het tweede gedeelte gaat
over de werving. Voor de werving voor de organisatie van diverse acties is input van de leden gevraagd,
zodat elk team vanaf de A-jeugd de verantwoording heeft voor één van de acties:
-

Anne Aker – Recreanten 1 wil week van de scheidsrechter doen. Dit zal in samenwerking met de nieuwe
scheidsrechter coördinator gaan.

-

Annebel van Diepen – De verloting wordt nu al door Charlot en Annebel uit dames 1 gedaan, dus dat kan
bij dames 1 blijven.

-

Femke Korver – Geeft aan dat ze het lastig vindt om voor het hele team te spreken, maar verwacht dat
de pietentraining door de A1 kan worden gedaan.

-

Marlie Schouten – Dames 2 vogelslingeractie.

-

Rabo ClubSupport actie blijft even open staan. Mediateam kan de campagne hiervoor op zich nemen.

Punt 5 over de werving van de scheidsrechters wordt besproken, met als boodschap dat elk team
scheidsrechters moet leveren. Hier komen enkele vragen over die meegenomen zullen worden in de
praktische invulling van dit beleid rondom de werving van scheidsrechters:
-

Heleen; voor de A’s is het lastig, want wie neemt de verantwoordelijkheid? Ligt dat bij de coach?

DTS’48

-

Marike maakt zich zorgen om kwaliteit van scheidsrechters als we mensen ‘verplichten’ die eigenlijk niet
willen. En ook of leden niet afhaken als ze moeten fluiten terwijl ze niet willen. Kans is groot dat het dan
alsnog bij dezelfde personen terecht komt.

-

Marleen vraagt of het mogelijk is om een cursus te volgen, zodat je er iets zekerder staat. Tip van Jeroen
is om handbalmasterz te volgen, online cursus (spelregelbewijs). Kan helpen om basiskennis op peil te
houden. Het punt over het opleiden van scheidsrechters wordt ook meegenomen in de praktische
invulling van de werving van scheidsrechters.

Dennis en Rober benoemen dat het document nog niet vastligt dus dat opmerkingen zeker nog geplaatst
kunnen worden. Verder benoemt Rober dat er begin van het nieuwe seizoen ook een enquête uitgegaan is
naar alle (ouders van) leden om vrijwilligers te werven. Hier is een goede respons op gekomen. Nog niet
iedereen die de enquête heeft ingevuld is benaderd, maar dit gaat nog wel gebeuren.
Acties:
-

In het eerste gedeelte van het vrijwilligersbeleid (punt 3) aanvullen: snekplek, oud papier (2 keer per
jaar) en verenigingsraad (1 keer per jaar).

-

Praktische invulling geven aan het vrijwilligersbeleid, met name het gedeelte over de scheidsrechters.

-

Mediateam instrueren over Rabo ClubSupport actie.

7. Rookbeleid Woudlust
De KNVB heeft vanaf 2025 het roken op de accommodatie Woudlust verboden. Op zaterdag wil Woudia naar
een rookvrije accommodatie gaan. Dit is geen verbod, maar we willen hier wel naar toe werken. Het idee is
om te beginnen met de zaterdag en de avonden waarop de jeugd trainen. Woudia en DTS gaan dit beide in
de ledenvergadering inbrengen. Zodat we hiermee per direct kunnen beginnen.
8. Verslag TC
Dit seizoen zijn wij gestart met een nieuw selectiebeleid voor alle teams in overleg met de (jeugd)trainers.
We selecteren ook in de jeugd al iets meer op spelniveau. Spelplezier en beleving staat uiteraard nog steeds
voorop. Wij zijn van mening dat spelplezier bevorderd wordt en ieder het best tot zijn recht komt, wanneer
speelsters in een team spelen met teamgenoten met een gelijkwaardig niveau. Ook om de doorstroom naar
de senioren beter te laten verlopen, wordt er meer gekeken naar het spelniveau. Tot nu toe positieve
berichten!
Vorig jaar is er over de hele vereniging gemiddeld tot goed gepresteerd, de meeste teams draaiden lekker
mee in hun competities, enkele teams zaten dicht tegen een kampioenschap aan. Dames 1 zou een
beslissende wedstrijd voor het kampioenschap spelen tegen Westfriezen. De wedstrijd ging niet door
vanwege corona, echter Dames 1 komt aankomend seizoen toch uit in de hoofdklasse. Een goede prestatie,
waar we als vereniging trots op mogen zijn! Voor de TC een lastige, maar belangrijke taak om dames 1 te
faciliteren in voldoende speelsters, zodat zij zich kunnen handhaven in de hoofdklasse, het doel van komend
seizoen. Vanuit dames 2 zijn hiervoor 2 speelsters doorgeschoven. Dit team krijgt nu aanvulling vanuit
dames A jeugd. Komend jaar worden de speelsters uit de A jeugd ook meer betrokken bij de trainingen en
(oefen)wedstrijden van dames 1, om talenten in dit team verder te ontwikkelen en een goede doorstroom
naar de selectie te bewerkstelligen.
Er komt steeds meer jeugd bij, dat is een goed teken.
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Soms vinden af- en aanmeldingen echter plaats midden in het seizoen. Het lastige hieraan is dat er eventueel
wisselingen binnen de teams plaatsvinden tijdens het seizoen. Dit zorgt soms voor onrust en dit begrijpen
wij. Wij als TC zijn zoekende naar een beleid hiervoor. Wel willen wij in de 1e jeugdteams (E1-D1-C1-A1)
zoveel mogelijk het team hetzelfde laten.
Aan de andere kant merken we dat het in bepaalde leeftijdscategorieën lastig is om een team compleet te
krijgen. Ook het vinden van een coach lukt niet bij ieder team.
DTS heeft vorig seizoen een jeugdtrainster aangesteld. We zien het niveau van de trainingen omhoog gaan
en ook de techniek van onze jongste spelers. Wij als TC zouden dan ook graag zien dat komend seizoen de
jeugdtrainster blijft.
Door de groei van het aantal jeugdteams wordt het voor de TC steeds lastiger voor ieder team een trainer te
vinden. Tot nu toe kunnen wij elk jeugdteam 1x per week training van de jeugdtrainster laten volgen.
Wanneer het aantal teams blijft groeien, is dit niet meer mogelijk.
Onze wens is om alle jeugdteams 2x te laten trainen. Dit jaar is dit nog gelukt. De 2e training wordt gegeven
door ouders. Ook voor deze trainingen wordt het lastig om voor alle teams een trainer te vinden.
Ander probleem: tekort aan scheidsrechters. Om kwaliteit van wedstrijden te kunnen waarborgen, zijn
voldoende goede scheidsrechters nodig. Zonder scheidsrechters kunnen er geen wedstrijden gespeeld
worden.
Heleen vraagt waarom leden van de A1 niet doorgeschoven zijn naar de senioren, want zij hadden nu 11
speelsters. TC geeft aan dat dit aan het begin van het seizoen de beste oplossing was, omdat de A’s dan
eindelijk een volledig team hadden na een jaar met steeds te kort en dames 2 zat ook vol. Heleen geeft aan
dat het in de loop van het seizoen misschien alsnog veranderd had kunnen worden, want toen leek dames 2
te kort te hebben en A’s echt te veel. Martin geeft aan dat er uitdagingen liggen rondom de doorstroming
van de A’s naar de senioren, want waar vinden de A’s die doorgaan aansluiting bij, bij dames 1 of dames 2?
9. Verslag diverse commissies en activiteiten
Vogelslingeractie
Het was zaterdag 14 december en tijd voor de verkoop van de vogelslingers met de jeugd. Dit jaar gingen we
alleen langs Hoogkarspel en gelukkig stonden hier genoeg huizen. Een groot deel van de jeugd kwam met
bijna hun hele team en wat fijn dat er zulke lieve ouders/verzorgers meekwamen om te helpen!
De jeugd zette hun liefste gezicht op en omdat het ook nog eens koud was, waren er veel mensen die
vogelslingers kochten. De oudere leden die later de vogelslingers kregen en verkochten hebben ook hard
hun best gedaan waardoor we uiteindelijk een bedrag hebben opgehaald van 1676,50.
Hopelijk volgend jaar ook weer in Westwoud!
Bedankt voor alle hulp van de leden en de vrijwilligers!!

Website/ Facebook/Handbal NL app
In seizoen 2019-2020 hielden Meryam Boufouchk en Rober Heilig zich daar mee bezig. Sinds kort is er een
Mediateam opgericht bestaande uit Meryam Boufouchk, Martine Jonker, Kristel van der Pauw, Welmoed
Blokker en Joyce van der Ven. Rober stapt er uit.
Suzan Wijnker vraagt hoe het mediateam kan worden bereikt. Rober geeft aan dat er een mailadres moet
worden opgezet. Meryam geeft aan dat het voor nu via instagram en facebook kan.
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Actie: een mailadres opzetten voor het mediateam, waar foto’s en stukken naar toe kunnen worden
gemaild.
Verslag sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit; Suzan Wijnker, Marike Zilver, Anne van Kampen en Anne
Aker.
In de loop van dit seizoen zijn we begonnen met een Clubnieuws nieuwsbrief te versturen naar onze shirt- en
bordsponsors en Club van 48 leden. Dit is goed ontvangen. Er staan wat verslagen, foto’s en nieuwtjes in,
zodat we onze trouwe sponsors op de hoogt houden.
Afgelopen seizoen hebben we veel balsponsors gehad. Het is fijn om te merken dat dit zo goed ontvangen is.
Niet alleen bedrijven maar ook particulieren supporters deden hieraan mee.
Nieuw dit seizoen was het team van de week. Alle zaal thuiswedstrijden van Dames 1 hadden we een heel
team op de bankjes aan de overkant van de wisselbank. Eerst aanmoedigen en daarna wat te drinken en iets
lekkers. Het is gelukt om bijna elke wedstrijd een balsponsor te vinden die een connectie had met het team.
Een doelstelling van ons was om meer bordsponsors te werven. Dit is gelukt; Flynth, Acretia en Leensafe
hebben een bord gesponsord en die hangen al weer mooi langs het veld.
We hadden allemaal hele leuke ideeën rondom een Clubdag, maar door de corona kon dat geen doorgang
vinden. We hopen dat we al deze plannen in het seizoen 2020-2021 wel tot uitvoering kunnen brengen.
Het zou mooi zijn als we dit seizoen alle wedstijden kunnen spelen, we hopen nog een aantal bordsponsors
te vinden en er zijn een aantal tenues aan vervanging toe. Ook daar gaan we mee aan de slag.
Verslag toernooicommissie
Kersttoernooi Wat levert het de club op, naamsbekendheid? Of heeft het toernooi ook een winstgevend
doel? Zo ja dan moet er gekeken worden naar de huidige vorm. De zaalhuur is op dit moment duurder dan
de opbrengst. Opbrengst dit jaar 243,- .
Dit jaar gooide Corona veel roet in het opstellen van de toernooien. Het vriendentoernooi is dit jaar niet
doorgegaan door de wetgeving omtrent Corona. Wij zoeken nog naar een gepast alternatief maar merken
dat dit erg lastig is. 1,5 m is lastig te waarborgen op het terrein wanneer wij een toernooi zoals het
vriendentoernooi zouden organiseren. Voor ons dus nu geen optie. Er werd eventueel gekeken naar een
digitale vorm van een toernooi/spel, bijvoorbeeld een quiz. Dit loopt tot nu toe vast op het stukje
financieren. Dit wordt vervolgd. Over het uitvoeren van het kersttoernooi hebben wij nog geen besluit
genomen. De regels veranderen constant. Het is een populair toernooi ook onder de ouders die komen
kijken. Is het haalbaar om een toernooi te organiseren vol kleine kinderen waarbij ouders wel onderling
afstand houden. Wij stellen onze vragen hierbij. Er is wel toestemming van de beheerders, mits zij nog plek
hebben.
Kerststoernooi gaat niet door. In plaats daarvan een vervangende clinic voor de jeugd door Timo Beemster
samen met dames van SEW. Tijdens het uitwerken van deze notulen weten we helaas dat deze clinic in
verband met corona ook niet door gaat.
Verslag Snekplek
Er was geen toernooi einde seizoen, dus ook geen Snekplek.
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10. Samenstelling bestuur 2020 - 2021
Paul Beemster
Rober Heilig
Tanja Doodeman
Voorstel nieuw bestuurslid
Voorstel nieuw bestuurslid
Vacature

Voorzitter/ Penningmeester; Aftredend en Niet herkiesbaar
Secretaris; Aftredend en Herkiesbaar als Voorzitter
Algemeen lid/ Ledenadministratie; Aftredend en Herkiesbaar als Secretaris
Dennis Kuipers; penningmeester
Anne Aker; algemeen lid
Algemeen lid

De afgelopen twee bestuursvergaderingen hebben afgevaardigden van de Technische, Sponsor en Toernooi
commissie mee vergaderd, als waren zij bestuursleden. Deze afgevaardigden hebben dus eenzelfde inspraak
en stemrecht als de twee zittende bestuursleden. Dit is besloten en zo uitgevoerd omdat Paul terug zou
treden aan de start van het seizoen en Tanja een kleintje verwachtte.
Het bestuur is zeer dankbaar met de hulp van de afgevaardigden van de commissies. Indien de twee nieuw
voorgestelde bestuursleden het akkoord van de ledenvergadering krijgen, dan zal het bestuur weer terug
gaan naar vergaderen met alleen de formele bestuursleden.
11. Aftredende vrijwilligers
Rober noemt de namen van vrijwilligers die stoppen met een rol binnen de vereniging en bedankt hen voor
hun inzet. Volgens de regels van het nieuwe Vrijwilligersbeleid bedanken wij hier:
Wie:

Stopt met:

Alexander Bruineberg

Bondsscheidsrechter

Sytze Dijkstra

Scheidsrechter senioren

Casper Manshanden

Coach junioren A1

Roselien Dekker

Coach junioren C1

Monique Vriend

Coach pupillen E1

Paul Beemster

Voorzitterschap bestuur en scheidsrechter
coördinator

Acties:
-

Vrijwilligers werven voor de sponsorcommissie (Anne Aker verschuift naar bestuur), de Technische
Commissie (Karlijn heeft aangegeven te stoppen per volgend seizoen) en het bestuur (5de bestuurslid is
zeer wenselijk, zodat er een oneven aantal mensen in het bestuur zit).

13. Rondvraag

Karin Boon - In hoeverre krijgt de F-jeugd ook 2 keer in de week training en ook van de jeugdtrainster
Linelle? Marrit geeft aan dat Marike veel expertise heeft, dus nu varen op Marike. Karin geeft aan dat de
vrijwillige trainsters iets meer begeleiding wensen. Marrit neemt het mee in de TC.
Heleen Korver - Is er mogelijkheid tot keepertraining voor de jeugd? Marrit geeft aan dat er op dit moment
geen kandidaten zijn. Staat op verlanglijstje, dus voorlopig is het er nog niet, maar wel een wens.
Annebel van Diepen - In welke periode in de toekomst de loterij? Nu de rommelmarkt er niet meer is, is het
een beetje wisselend. Rober geeft aan dat het in principe is gekoppeld aan clubdag. Clubdag eind of begin
seizoen.
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Marike Zilver - Mooi opgezet vrijwilligersbeleid en enquête! Marike wil Paul ook nogmaals bedanken!
Acties:
-

TC – invulling van meer begeleiding voor de vrijwillige trainers en de wens voor een keeperstrainer.

Rober Heilig sluit de vergadering.

