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Notulen Jaarvergadering 2021 DTS’48 

Datum: Woensdag 9 september 2021 

Locatie: Woudlust 
 

 

Voorzitter opent de vergadering 

Welkom allemaal, goed om jullie allemaal weer op een real life jaarvergadering te zien! Altijd fijner om direct contact 

met leden te kunnen hebben! 

Vorig seizoen stond geheel in het teken van Corona. In- en uit lockdowns, in het begin en het einde van het seizoen 

konden we nog wat wedstrijden spelen en daarnaast gelukkig nog wat meer kunnen trainen. Maar al met al een 

seizoen om snel te vergeten. 

Toch is er ook weer heel wat gebeurd vorig seizoen! Zo zit voor jullie een vrijwel nieuw bestuur vergeleken met de 

start van vorig seizoen. En we hebben ook nog een kandidate om toe te treden tot het bestuur, daar komen we 

einde vergadering op terug. 

Het was ook een bijzonder seizoen qua financiën. We hadden flink minder inkomsten omdat allerlei activiteiten 

wegvielen. Maar een flink aantal kosten liepen gewoon door. Gelukkig konden we voor steun bij de overheid 

terecht, maar al met al een geheel ander plaatje. Wat nu ook resulteert in een stemming over restitutie van 

contributie. Penningmeester komt daar straks op terug. 

Verder zijn er heel wat zaken geregeld; allereerste hebben we een start gemaakt met het nieuwe vrijwilligersbeleid. 
Ik denk een prima en bestendig plan waarbij we met z'n allen de taken verdelen en zorgen voor continuïteit binnen 

de vereniging. Ik kom er later op terug. 

 

Daarnaast hebben we twee nieuwe F pupillen doeltjes gekregen van de Hervormde kerk en de gemeente schenkt 

ons nog twee nieuwe doeltjes. Dus de F pupillen hebben straks vier nieuwe doelen! Daarnaast is een nieuwe 

ballenvanger geplaatst in de noordoost hoek van het veld en is er een plan om de bestrating te verbreden en te 

verbeteren. 

Verschillende commissies zijn ook druk geweest om op diverse fronten vooruit te komen. Om maar één puntje te 

noemen; we hebben een prachtig nieuwe website! Verslagen van de commissies volgen straks. Verder kijken we al 

vooruit naar het 75-jarig bestaan en er zijn meerdere mensen hard aan het werk om een heus DTS-magazine te 

maken! Dus weinig handbal op het veld, maar toch wel behoorlijk wat ontwikkelingen achter de schermen. Het is 

toch mooi om te zien dat vrijwilligers zich melden, initiatief tonen en enthousiast zijn om deel uit te maken van de 

vereniging. Daar mogen we met elkaar best heel trots op zijn!! 

 

1. Notulen jaarvergadering 2020 

De notulen van de jaarvergadering 2021 staan op de website onder het kopje Onze Vereniging - 

Jaarvergadering. Er waren geen op- of aanmerkingen binnen gekomen bij ons, ook bij navraag in de 

vergadering heeft niemand opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.  
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Voorzitter komt terug op enkele acties van de vorige notulen. 

 

Actie Resultaat 

Gemeente vervangt ballenvangers. Dit is gebeurd. 

In het eerste gedeelte van het 

vrijwilligersbeleid (punt 3) aanvullen: 

snekplek, oud papier (2 keer per jaar) en 

verenigingsraad (1 keer per jaar). 

Secretaris heeft dit aangepast en laatste versie staat op 
dropbox. 

Praktische invulling geven aan het 

vrijwilligersbeleid, met name het gedeelte 

over de scheidsrechters. 

Dit is gebeurd. Moet zich ontvouwen hoe dat gaat lopen dit 

seizoen, omdat we dit afgelopen ‘corona-seizoen’ niet hebben 

kunnen ervaren. 

Mediateam instrueren over Rabo 

ClubSupport actie; inschrijving start 6 sept, 

actie loopt van 4 tot en met 25 oktober. 

Mediateam nog te informeren, doet bestuurslid. 

Een e-mailadres opzetten voor het 

mediateam, waar foto’s en stukken naar toe 

kunnen worden gemaild. 

Dit is gebeurd, namelijk pr@dts48.nl. 

Vrijwilligers werven voor de 

sponsorcommissie, de Technische Commissie 

en het bestuur 

Dit is gebeurd, maar is ook een doorlopende actie, omdat 
verloop 

is en we de bezetting van de commissies en het bestuur graag 

op peil willen houden. 

TC – invulling van meer begeleiding voor de 

vrijwillige trainers en de wens voor een 

keeperstrainer 

Dit is gebeurd; Trainster bezoekt en begeleidt de trainers en 

bestuurslid overlegt met Excelsior of delen van keeperstrainer 

een optie is. Dit laatste wordt ook besproken in het 

clusteroverleg, maar dit is vanwege corona niet eerder gelukt 

omdat dit niet door ging. 
 

2. Ingekomen stukken 

Geen. Voorzitter maakt van deze lege ruimte gebruik om te melden dat we in het kader van het 50- 

jarig bestaan van De Schalm op 9 oktober 3 clinics geven, in De Schalm door het NHV. Twee Goalcha clinics 

voor de jeugd en één Walking handball clinic voor volwassenen. Deelname is gratis en opgeven kan bij 

de secretaris. 

 
3. Financieel jaarverslag 2020 - 2021 

Penningmeester presenteert het financieel jaaroverzicht. Hij licht de posten toe op achtereenvolgens de 

verlies- en winstrekening en de saldibalans. Er is een positief resultaat van €12.956,28, grotendeels te 

verklaren door compensatie veld- en zaalhuur, TASO-regeling, Rabo-sponsoring en Deenactie. 

De voorzitter vraagt goedkeuring van de aanwezige leden voor het jaarverslag 2020-2021. 

Geen vragen of opmerkingen vanuit de leden. Goedgekeurd. 

 
4. Verslag kascontrole 

De kascontrole heeft op woensdag 2 september plaatsgevonden. Kascommissie was vol lof over de 
duidelijkheid van de cijfers en de nette, inzichtelijke opmaak van de map. Penningmeester heeft een en ander 
op hun verzoek toegelicht. Zij wilden natuurlijk weten waar het resultaat van het afgelopen jaar vandaan 
komt. Penningmeester heeft dit toegelicht. Begroting en contributievoorstel zijn ook doorgenomen, het 
waarom van de contributieverhoging is besproken. Zij gingen akkoord met alle stukken en hebben die 
ondertekend: 

• Winst- en verliesrekening 2020-2021  

• Begroting 2021-2022 

mailto:pr@dts48.nl
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• Contributievoorstel 2021-2022 
  

Kascontrole bezetting voor volgend jaar ook weer gedaan. 

 
5. Voorstel restitutie contributie 2020-2021 

Voorzitter legt uit dat we tijdens het coronajaar in veel kosten zijn gecompenseerd en een TASO-vergoeding 

hebben gekregen. Hierdoor hebben we een groot positief resultaat. We vinden het als bestuur zijnde eerlijk 

om met de leden te overleggen wat we met dit grote positieve resultaat gaan doen, ook omdat de leden 

natuurlijk niet hebben kunnen handballen zoals ze dat normaal gesproken kunnen doen. 
 

Daarom stellen we als bestuur een aantal opties voor waarover de leden of ouders van leden (1 stem per lid) 

die aanwezig zijn op de ALV mogen stemmen. De optie met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. De leden 

van de kascontrole tellen samen met Penningmeester de stemmen. Alle aanwezige leden krijgen een 

stemformulier met daarop de opties: 

 
o Restitutie aan leden (persoonlijk) d.m.v. korting op contributie 2021/22 

o Restitutie d.m.v. geldbedrag voor teamuitje zoals onderstaand is aangegeven per team 

o Geen restitutie (reservering voor geweldig feest 75-jarig jubileum) 

o Geen restitutie, laten vervallen in verenigingskas 

o Geen mening 
 

Voordat er wordt gestemd, komen er een aantal vragen vanuit de leden: 

• Wat wordt er gedaan met nieuwe leden en gestopte leden? Daar houden we geen rekening mee. Dit 

wordt administratief een te grote puzzel. Aan elke optie kleven voor- en nadelen. Daarom laten we de 

leden stemmen. 

• Als er voor optie 1 wordt gekozen, wordt alles dan teruggestort of een percentage? Alles min de 

bondsafdracht, want de bondsafdracht zijn we als vereniging al kwijt. Penningmeester noemt per 

categorie op wat er bij optie 1 terug wordt gestort. Dit is voor iedere categorie heel verschillend en 

hangt ook af van hoe hoog er gespeeld wordt. De kas zal negatief eindigen bij de keuze voor optie 1. 

• Waarom is er niet voor gekozen om bijvoorbeeld 50% terug te geven, in plaats van alles? De reden is dat 

we de leden die helemaal niets hebben gehad het afgelopen seizoen toch de kans willen geven om alles 

terug te krijgen. 
 

Nadat alle vragen zijn beantwoord, wordt er gestemd. Penningmeester telt de stemmen vervolgens met de 

2 leden van de kascommissie. Er is het meest gekozen voor optie 2, het teamuitje (17 keer, tegenover 8 

keer voor optie 1). Het stemformulier bevatte nog een vraag betreffende een zeer geringe kans dat we als 

vereniging de bondsafdracht nog terugkrijgen; wat willen de leden dat we dan met dit geld doen? Er is het 

meest gekozen voor de optie om dit te reserveren voor 75-jarig jubileum/bestaan. 

Actie: Het bestuur zal terugkomen op de teamuitjes via de mail. 
 

6. Begroting seizoen 2021 - 2022 

Penningmeester presenteert de begroting. Hij licht de posten toe. Er zijn behoorlijk wat stijgingen in de 

lasten, onder andere in vergoeding trainers, zaalhuur en clubscheidsrechterkosten. De voorzitter vraagt 

goedkeuring van de aanwezige leden voor de begroting 2021-2022. 

 
Penningmeester beantwoordt eerst nog een vraag: 

• Vooral voor gezinnen met meerdere leden is het heel veel om twee keer in het seizoen loten te 

verkopen. Is het echt nodig om twee keer in het seizoen loten de verkopen? Penningmeester laat zien 

dat als we maar één keer loten verkopen, we €2000,- in de min komen op de begroting. We hebben in het 

‘corona- seizoen’ het verkopen van de loten gemist. 

 
De begroting wordt goedgekeurd door de leden. 
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7. Contributie seizoen 2021-2022 

Voorzitter stelt voor de contributie voor alle senioren, recreanten en de A-jeugd te verhogen met 5%. Een 

eerste reden hiervoor is om de stijgende kosten van zaalhuur, wedstrijdkosten, bondskosten en 

personeelskosten. Daarnaast ligt de contributie voor deze teams onder de contributie bij omliggende 

handbalverenigingen. De begroting voor 2021-2022 ziet er niet rooskleurig uit en geeft aanleiding om een 

contributieverhoging door te voeren om die stijgende kosten op te vangen. De contributie voor seizoen 

2021–2022 wordt dan: 

 
 

 
Categorie 

Geboortejaar 
(peildatum 31 december 

lopende bondsjaar) 

 

Contributie 
2020-2021 

 

Verhoging 5% 

 
Contributie 

2021-2022 

Recreanten Voor 2001 €143,50 € 7,00 €150,50 

Senioren Voor 2001 €188,50 € 9,50 €198,00 

A-jeugd 2002-2004 €141,75 € 7,00 €148,75 

B-jeugd 2005-2006 €124,00 Geen verhoging €131,50 

C-jeugd 2007-2008 €125,25 Geen verhoging €125,25 

D-jeugd 2009-2010 €120,00 Geen verhoging €120,00 

E-jeugd 2011-2012 €102,50 Geen verhoging €102,50 

F-jeugd 2013-2014 €88,00 Geen verhoging €88,00 

Kabouters 2015 €88,00 Geen verhoging €88,00 

Reserveleden  €48,00 Geen verhoging €48,00 
 

Er komen 2 vragen: 
 

• Het is bekend dat de zaalhuur van het Martinus hoog is. Er wordt in het Martinus getraind omdat er 
geen andere optie is en de gemeente geen andere oplossing heeft. Is het eerlijk om die kosten nu bij de 
leden neer te leggen, of moet de gemeente hier iets mee? Dit is een goed punt wat het bestuur 
meeneemt.  
Actie: We blijven in gesprek met de gemeente en de volleybalvereniging (die op dinsdag de helft van de 
Sluis huurt, waardoor wij geen hele zaal hebben). 

• Waarom wordt ook de contributie van de recreanten verhoogd, want zij krijgen veel minder geboden? 
Dit is voornamelijk omdat we dit ook zien bij omliggende verenigingen en om de verschillen tussen de 
verschillende categorieën niet helemaal scheef te trekken. Het bestuur zal de verschillen tussen de 
categorieën in de gaten blijven houden, ook met betrekking tot de hogere kosten die (hoog spelende) 
senioren maken aan de bond. 

 
De contributieverhoging wordt aangenomen. 

 

Aanschaf ballen voor leden 
De afgelopen jaren krijgen onze leden een handbal om te gebruiken tijdens trainingen en wedstrijden. Deze 
handbal wordt door de vereniging gratis verstrekt aan de leden en eenieder is zelf verantwoordelijk voor zijn 
of haar handbal. Eén van de redenen om dit in het verleden in te stellen was omdat jeugdleden om de 2 jaar 
een nieuwe bal nodig hebben, zodat leden thuis ook ermee kunnen oefenen en de vereniging groter (lees: 
goedkoper) kan inkopen. Verder is een eigen bal ook veel handiger met meenemen naar wedstrijden om de 
warming up mee te doen. Daarnaast heeft de vereniging te weinig opslagruimte voor alle ballen. 

 
Nu we alle kosten onder de loep hebben genomen, met de stijgende kosten van de afgelopen jaren en een 
negatieve begroting voor 2021-2022, is dit een post die de vereniging niet meer kan dragen. Daarom willen 
we voorstellen om met ingang van het seizoen 2022-2023 jaarlijks € 10,-per spelend lid te vragen, als eigen 
bijdrage voor die bal. Op deze manier kan iedereen met een juiste kwaliteit handbal spelen en kopen we 
groot in (blijven de kosten dus voor iedereen lager). 
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De invulling en spelregels omtrent de verstrekking van de ballen willen we dit seizoen uitwerken en delen we 

op een later moment met jullie. De voorzitter vraagt akkoord aan de leden voor bovenstaand voorstel. 

 
Vraag: ballen slijten snel door slecht veld; zijn we mee bezig. 

Vraag: hoe zit het met de keepers. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt. 

Voorstel wordt goedgekeurd. 
 

8. Vrijwilligersbeleid 

Vorige jaarvergadering hebben we het vrijwilligersbeleid gepresenteerd. Dit is toen goedgekeurd door de 

leden. Het afgelopen jaar hebben we hier invulling aan gegeven. Als vereniging zijn we sterk afhankelijk 

van de inzet van vrijwilligers. Om de vereniging draaiende te houden moet er veel gebeuren. Alles bij 

elkaar opgeteld zijn er heel veel functies binnen de vereniging die door een vrijwilliger moeten worden 

ingevuld. 

 
Op basis van het in het vorig seizoen nieuw ingezette vrijwilligersbeleid hebben we een aantal 

vrijwilligerstaken verdeeld en toegewezen aan teams. Omdat er vorig seizoen bijna niet is gespeeld, zal dit 

seizoen moeten blijken hoe dat allemaal zal landen. Op de vorige jaarvergadering is het volgende beslist: 

 
• Recreanten 1 gaat de Week van de Scheidsrechter doen. Dit zal in samenwerking met de nieuwe 

scheidsrechtercoördinator gaan. 

• De Grote DTS’48 Loterij blijft bij dames 1. 

• De Pietentraining zal door de A junioren worden gedaan. Dit punt staat open omdat er geen A junioren 

zijn dit seizoen. Voorstel is om dit bij de B junioren te beleggen. 

• Dames 2 zal de Vogelslingeractie op zich nemen. 

• De Rabo ClubSupport actie blijft open staan. Het Mediateam, in samenspraak met het bestuur, kan de 

campagne hiervoor op zich nemen. 

 
Ook is afgesproken dat ieder team scheidsrechters gaat leveren. Ook dit staat in de kinderschoenen, met net 

het eerste competitieweekend achter de rug. Er is een verzoek om een uurtje uitleg te bieden aan alle 

scheidsrechters voor wat betreft de basisregels voor de verschillende categorieën. Is daar animo voor vanuit 

de jaarvergadering? Ja, hier is animo voor, alleen moet de scheidsrechtercommissie nog even kijken wat er 

mogelijk is, omdat het er nu op lijkt dat alle scheidsrechters gediplomeerd moeten zijn. Hier komt de 

scheidsrechtercommissie op terug. 

Actie: organiseren training voor scheidsrechters, na overleg met bond over vereisten. 
 

9. Verslag diverse commissies en activiteiten 
 

Technische commissie 

Ons TC team is afgelopen seizoen versterkt met nieuwe vrijwilliger. Welkom bij de TC. 

Vorig 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. Door Covid-19 hebben alle teams weinig tot geen wedstrijden mogen spelen. Onderlinge 

wedstrijden werden georganiseerd zodat de jeugd teams toch nog konden handballen. 

Dames 1 komt aankomend seizoen wederom uit in de hoofdklasse. Een goede prestatie, waar we als 

vereniging trots op 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. 

Dames 2 traint mee met Dames 1 hopen dat speelsters doorgeschoven kunnen worden naar Dames 1 

Een andere opgave is om gedurende het zaal seizoen genoeg zaalruimte te vinden. Wij zijn hierover in 

overleg met bestuur en gemeente om te kijken wat er mogelijk is voor het uitbreiden van het aantal 

zaaluren. DTS heeft nu voor het derde jaar een jeugdtrainster. De jeugdtrainster heeft visie en spelwijze 

gedeeld met de overige trainster, zodat wij verenging breed dezelfde spelwijze doorvoeren. We zien het 
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niveau van de trainingen omhoog gaan en ook de techniek van onze jongste spelers. 

 
Alleen nog op zoek naar begeleider voor dames 1 die trainer kunnen ondersteunen. 

Het liefst nog iemand er bij voor de TC, nu met 3 personen, is eigenlijk te weinig. 
 

Vogelslingeractie 2020 

Het was dit jaar anders dan anders want ineens was daar het Coronavirus. Helaas konden we hierdoor niet 

langs de deuren en daarom moesten we iets anders bedenken. Daarom kreeg dit jaar iedere speler een 

aantal vogelslingers om door te verkopen aan hun eigen ‘bubbel’. Hopelijk  kunnen  we  in  2021  gewoon  weer 

langs de mensen thuis en kunnen we nog meer geld ophalen! 

Bedankt voor de hulp, zodat we toch nog een leuk bedrag op konden halen! 

 
Mediateam 

Het media team houdt zich bezig met de berichtgeving op de socials en de website. Het team is afgelopen 

seizoen (20-21) flink veranderd. Er zijn vrijwilligers bij gekomen en vertrokken. Wij willen 2 vrijwilligers 

bedanken voor hun inzet. Er zijn er ook weer 2 bijgekomen. Samen met de andere vrijwilliger vormen zij het 

media team ter ondersteuning voor het bestuur. We zoeken nog 1 persoon die ook wil helpen! Wil je ons (af 

en toe) helpen met wat kleine berichten? Dan kun je je aanmelden via pr@dts48.nl! Leuke berichten kun je 

daar ook naar toe sturen ter publicatie. De wedstrijd verslagen kun je gelijk makkelijk via de website 

doorgeven (zie knop bij menu Onze vereniging > wedstrijdprogramma). 

 

• Sociale media 

We zijn actief op Instagram en Facebook. En plaatsen daar leuke nieuwtjes en berichten.  

- Instagram: Gestart op 11-08-2020, 39 berichten geplaatst, 153 volgers 

- Facebook: Gestart in 2011, 59 berichten geplaatst, 558 volgers 

• Nieuwe website 

Begin juli 2021 ging onze nieuwe website live. Gemaakt door MiGusti media. Gevuld met teksten door 

2 vrijwilligers. Zo konden we het nieuwe seizoen weer goed starten. Hier een korte samenvatting van 

de aanpassingen: 

- Nieuwe frisse kleuren en een overzichtelijke indeling 

- Ook kwamen er nieuwe overzicht- & teamfoto's (Bedankt Rosalinde Kruiver!) 

- Duidelijke pagina met alle bordsponsors 

- Het wedstrijdprogramma & trainingen 

- Een scheidsrechters. Je krijgt daar uitleg en je kunt je aanmelden 

• Contactformulier om snel contact met de vereniging op te nemen 
 

Mocht je iets zien op de website wat niet klopt, of je wilt wat doorgeven, dan kan dit via info@dts48.nl! 
 

Wedstrijdverslagen 

We vinden het leuk om persoonlijke wedstrijdverslagen ook op de website te plaatsen. Dit kun je gelijk 

makkelijk via de website doorgeven. Via de knop bij menu Onze vereniging > wedstrijdprogramma. 

Geef hier als username: xx door en het wachtwoord: xx, dan zorgen wij voor plaatsing. Hier kun je 

trouwens ook andere leuke nieuwsberichten voor de website bij ons doorgeven!  

Mediateam zoekt ook nieuwe mensen, vooral voor Social Media. Nieuw mailadres is info@dts48.nl 
 

Verslag sponsorcommissie 
Nadenkend over wat we de tijdens de coronatijd toch voor elkaar hebben weten te boksen zijn wij best 
tevreden. Er was één team echt toe aan een nieuw tenue, de D2 kan nu handballen in nieuwe shirts 
gesponsord door Chris Bakker. Alle teams kunnen dus in tenue weer handballen en voor iedereen zijn 
handballen beschikbaar. Naast de reguliere shirts zijn er dit jaar vier gloednieuwe sets reserveshirts 
gesponsord door Tecru, van Gerard Kruiver en hebben we ook voor de jeugd twee sets nieuwe hesjes, 
mogelijk gemaakt door Monique kapsalon. 

mailto:pr@dts48.nl
mailto:info@dts48.nl
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Bij elke sponsorcommissie vergadering komt het onderwerp bordsponsoren naar voren. Dit gaat gestaag 
verder. Met een nieuw Club van 48 bord aan de bezoekerszijde van het handbalveld hopen we meer 
bordsponsoren te vinden en daarnaast ook meer Club van 48 leden. 

 
De Club van 48 is echt bedoeld voor mensen die onze club willen steunen. Er zijn mensen die de club al jaren 
op deze manier financieel steunen en die hoeven daar niet per se iets voor terug. De sponsorcommissie wil 
deze leden graag op de hoogte houden van nieuwtjes, verslagen en foto´s door middel van een e-mail, zodat 
ze weten hoe het met DTS ´48 gaat. En wij proberen dit zo nu en dan ook te doen. 

 
Bij de sponsorcommissie hadden wij al eerder het idee om een magazine te creëren waarbij we onze club 
DTS ‘48 beter kunnen promoten in Westwoud en Hoogkarspel. We hebben hier tijdens Corona mee gewacht 
en hebben nu een enthousiaste groep bij elkaar. 

 

Het is de bedoeling dat het magazine februari 2022 in de brievenbus ligt! Er zijn al vele sponsoren benaderd 
en er zijn nog altijd bedrijven die we met de sponsorcommissie willen en gaan benaderen of al aan het 
benaderen zijn. We zitten nu even ruim over de helft van de sponsoren die we voor dit magazine zoeken. 
Mocht u nog een bedrijf kennen die een bijdrage zou willen doen of een advertentie zou willen plaatsen, 
neem dan contact op met de sponsorcommissie. 

 
Vorig seizoen hebben wij maar één balsponsor gehad, Perry Bot. Nu we weer mogen handballen hopen we 
dit zaalseizoen meer balsponsoren te vinden! Ook zal de handbalpoule van Dames 1 weer gaan beginnen 
met de start van het zaalseizoen. Het geld van de handbalpoule heeft dames 1, twee jaar geleden gebruikt 
voor het aanschaffen van een muziek box, deze wordt nog elke wedstrijd gebruikt voor het warmlopen voor 
een wedstrijd. Vorig jaar is de poule gestaakt vanwege Corona, iedereen die vorig jaar meespeelde kan dit 
seizoen gratis meedoen. Het geld is nog nergens voor gebruikt en we hopen dat we nóg meer aanmeldingen 
krijgen! 

 
Een recent grote sponsoractie was die van Deen, de sponsormunten actie. Doordat wij waren ingeloot en in 
Hoogkarspel sponsormunten in de buis mochten gooien hebben we samen €1250,- bij elkaar weten te 
sparen voor onze vereniging. Doordat er verschillende prijzen te winnen waren en er een partijtje goalcha op 
het plein voor de Deen werd gespeeld, zijn er door onze jeugd extra veel sponsormunten binnen gehaald! 
Vorig jaar kregen we nog handbalpoppen gesponsord van Deen. Jammer dat zij vertrekken! Hopelijk kunnen 
wij met andere supermarkten weer mooie sponsoracties doen in de toekomst. 

 
Wanneer een lid van onze vereniging kleding of attributen koopt via de site van DTS krijgen wij hiervoor een 
bepaald percentage. Het is dus de bedoeling dat sportartikelen via onze site worden gekocht bij Duin 
Teamsport zodat wij hiermee ook weer wat geld binnen kunnen halen. Wanneer je nieuwe sportspullen 
nodig hebt kun je dit dus via de site aanschaffen! Nu hebben we in samenwerking met Duijn Teamsport ook 
verschillende acties lopen. Hou dus goed de website, Facebook en Instagram in de gaten hiervoor. 

 

Voor de jeugd hadden wij vier nieuwe handbal doelen nodig. De Nederlands Hervormde Gemeente 
Westwoud-Binnenwijzend heeft vorig jaar al twee doelen gesponsord. Deze doelen staan in De Sluis 
wanneer wij binnen spelen en worden daar niet alleen door ons gebruikt maar ook door de scholen die daar 
gymmen en andere verenigingen die daar trainen. Nu hebben we ervoor gezorgd dat de andere doelen door 
de gemeente gesponsord worden en daardoor zijn we straks in het bezit van vier handbal doelen voor de 
jeugd. 

 
Naast het verzorgen van sponsorcommissie zaken houden wij ons zo nu en dan ook bezig met randzaken. 
Denk hierbij aan het vangnet langs het veld, de scheuren in het veld en het willen organiseren van een 
magazine. Nu er geen poort in het vangnet zit is hierover namens de sponsorcommissie al een berichtje naar 
bestuur gegaan. De sponsorcommissie wil graag dat het veld er goed uit ziet en dat iedereen hier in knappe 
tenues op een mooi Woudlust met plezier kan handballen. 
 

 



DTS’48 

 

Verslag toernooicommissie 

Geen toernooien geweest vorig seizoen. Er zijn 2 aftredende vrijwilligers en 2 nieuwe. Totaal nu 3. 
 
Verslag Snekplek 

Er was geen toernooi einde seizoen, dus ook geen Snekplek. 

 
Scheidsrechterscommissie 

Twee nieuwe vrijwilligers vanaf februari. Bestuur heeft er voor gekozen om de leden verplicht te laten 
fluiten. Daar zijn we nu mee gestart. Toch is het nog lastig voor sommige jeugdteams (E- en D-teams) om het 
rond te krijgen, dus toch een oproep of mensen deze teams willen fluiten. Vrijwilligers wilden een avond 
organiseren voor nieuwe scheidsrechters, maar nu kwam er via de bond aan de orde dat iedereen een 
certificaat moet halen. Iemand moet ze begeleiden en een praktijkexamen afnemen. Dus nu even afwachten 
wat we daarmee kunnen. Goed om binnen de eigen vereniging toch iets te organiseren voor nieuwe 
scheidsrechters. 
Actie: Meenemen naar clusteroverleg de vraag hoe andere verenigingen dit doen. 

 

10. Samenstelling bestuur 2021 - 2022 
▪ Rober Heilig - Voorzitter; blijft aan 
▪ Tanja Doodeman - Secretaris; aftredend, niet herkiesbaar. Blijft tot er vervanging is en uiterlijk eind 2021 
▪ Dennis Kuipers -  Penningmeester/ Bestuurslid Financiën; blijft aan 
▪ Anne Aker - Bestuurslid Vrijwilligers; blijft aan 
▪ Anja Rijpkema - Het bestuur stelt Anja Rijpkema voor als nieuw bestuurslid Evenementen. De leden 

keuren de aanstelling van Anja als bestuurslid goed. 
▪ Vacature - Bestuurslid Technische zaken en materiaalbeheer 

 

Actie: Vrijwilligers werven voor de functie van Secretaris en Bestuurslid Technische zaken en 

materiaalbeheer 

 
11. Aftredende vrijwilligers 

Voorzitter 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 de vrijwilligers. 

Het bestuur stelt voor om één vrijwilliger te benoemen tot erelid. Het bestuur somt de diverse taken op die 

hij voor de vereniging heeft vervuld. Er is een oorkonde gemaakt en er is een presentje onderweg. De 

leden stemmen in met de benoeming als erelid. 

 
12. Rondvraag 

• Iemand vraagt of er een tribune of meer zitplekken kunnen worden gecreëerd langs het buitenveld. 
Het bestuur neemt dit punt mee. 
Actie: Mogelijkheden om meer zitplekken langs het veld te creëren onderzoeken. 

• Er zijn nieuwe reserveshirts, wat gebeurt er met de oude? 

Voor de zekerheid in het ballenhok leggen voor achter de hand. 

• Niet voor iedere coach is het duidelijk dat er een velddienst (iemand voor het scorebord/limonade) geregeld 

moet worden. Kan dit duidelijker verspreid worden?  

Bestuur neemt dit punt mee. 

Actie: Kijken naar hoe we beter kunnen verspreiden dat iedere coach zelf voor een velddienst zorgt. 

• Er wordt aangegeven dat de enquête voor het werven van nieuwe vrijwilligers erg wordt gewaardeerd. 

Jaarlijks terug laten komen. Het staat al op de jaarkalender. 

• Er wordt aangegeven dat het niet voor alle nieuwe leden vanzelfsprekend en duidelijk is dat er loten 

verkocht moeten worden en vogelslingers.  

Dit staat in het Gele Boekje en dit boekje ontvangt ieder lid via de mail zodra hij/zij wordt aangemeld. 

 
Voorzitter sluit de vergadering 


