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Notulen Jaarvergadering 2022 DTS’48 

Datum:  Woensdag 28 september 2022 

Locatie:  Woudlust 

_________________________________________________________________________ 

Voorzitter opent de vergadering.  

Welkom allemaal op deze jaarvergadering. Fijn dat jullie hier zijn! Als club een belangrijk moment in het jaar om te 

laten zien wat er is gebeurd; voor de leden om te laten horen wat zij daarvan vinden.  
 

Traditiegetrouw kijken we eerst even terug op vorig seizoen. Een vrijwel volledig, normaal handbaljaar met nog wel 

enkele aanpassingen vanwege Corona. Zo werd de binnen competitie deels buiten uitgespeeld. Ook wij hebben vorig 

seizoen enkele zaken noodgedwongen anders gedaan; zo hebben we twee keer de loterij gedaan. We beseffen dat 

dat een extra inspanning vroeg van onze leden, het was wel nodig vanuit financieel oogpunt en wij zijn ook zeer blij 

dat iedereen zich daarvoor heeft ingezet. 

Financieel gezien hadden ook we een prachtig resultaat vanuit de Dorpsveiling, €5.000, supermooi bedrag natuurlijk! 

Dat komt ook terug in de cijfers bij Penningmeester straks. Verder hadden we vorig jaar de teamuitjes. Normaliter 

zelf, op eigen initiatief van de teams, georganiseerd, maar nu aangestuurd vanuit de cijfers en de stemming van de 

leden in de vorige jaarvergadering. Ik heb heel wat foto’s gezien van allerlei superleuke uitjes! Dat heeft zeker heel 

goed uitgepakt. 
 

De Clubdag kon gelukkig ook weer doorgaan. En hoe! Alle onderdelen zijn super goed geslaagd en het was een 

prachtig weekend, waar leden en ouders volop hebben genoten. We hebben ook van derden heel veel positieve 

reacties daarop gehad! 

Een ander prachtig resultaat was het opzetten en verspreiden in heel Westwoud en Hoogkarspel van het magazine. 

Uniek voor onze club om een eigen magazine uit te brengen. Daar is heel veel tijd, energie en passie in gestoken en 

het resultaat was dan ook geweldig. Veel positieve reacties op gekregen van allerlei mensen. Voor ons als club heel 

mooi om  ons zo te laten zien en te profileren.  

Op  technisch vlak; we hebben twee nieuwe trainers voor de jeugd-  en de selectie. Ook daar is veel tijd gestoken, 

maar we hebben twee hele enthousiaste trainers denken we, waar we ongetwijfeld veel plezier van zullen beleven.  

Kijkend naar het buitenveld hebben we een aantal nieuwe sponsorborden erbij. Financieel zeker erg fijn en ook de 

aankleding rond het veld wordt erdoor verbeterd. Verder zijn er vorig seizoen eerste gesprekken geweest met de 

gemeente en Woudia over een nieuw sporTComplex voor voetbal en handbal, in plaats van het huidige Woudlust. 

Dat waren verkennende gesprekken met globale indicaties over tijdslijnen en ontwerpen. Er zijn veel  

afhankelijkheden en andere partijen die ook belang en inspraak hebben, dus dat neemt  tijd. De eerste indicatie was 

om na de zomer van 2023 het complex gereed te hebben, maar dat is al bijna niet meer mogelijk. Op het moment 

dat de leden betrokken kunnen worden met een stem bij de tot stand komen van het complex, wordt iedereen 

geïnformeerd. 

 

Iets dichterbij voor ons is het 75-jarig bestaan. Volgend jaar al namelijk. Er is een aparte commissie opgezet die al 

heel druk is  met de planning van allerlei activiteiten om dat te vieren en er een speciaal jaar van te maken. De 

komende tijd zullen data van die activiteiten gecommuniceerd worden naar jullie toe. 

Als laatste willen wij starten met een jeugdplan. Hier zoeken we nog hulp voor;  iemand om mee te denken, aan mee 

te schrijven, dat soort zaken. Denk er even over na en laat het ons weten. 

Actie: werven lid om mee te denken bij het opstellen van het jeugdplan. 
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Al met al is er weer veel gebeurd, ook alle normale zaken en activiteiten liepen gewoon door. Wij als bestuur kijken 

met een zeer positief gevoel terug op vorig seizoen en zijn klaar om ons weer in het nieuwe te storten. 

 

1. Notulen jaarvergadering 2021 

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. De notulen wordt 

goedgekeurd. De notulen van deze jaarvergadering zal na akkoord geanonimiseerd op de website geplaatst 

worden. 

 

Voorzitter komt nog terug op enkele acties van de notulen jaarvergadering 2021:  

 

Actie Resultaat 

Restitutie d.m.v. geldbedrag voor teamuitje. Afgehandeld, alle teams hebben een teamuitje gehad 

In gesprek met de gemeenten en 

volleybalvereniging i.v.m. gebruik de Sluis en hoge 

kosten Martinus College 

Gesprekken liepen door maar geen verruiming van uren op 

de dinsdag mogelijk. We blijven uitkijken naar opties om 

de kosten van huur in de hand te houden. 

Blijft aandachtspunt. 

Organiseren van een training voor scheidsrechters Er is gestart met het geven van de 

jeugdscheidsrechter cursus. Jeugdgroep, recreanten 

en dames 2 hebben de training gehad. 

Hoe leiden andere verenigingen hun 

scheidsrechters op? 

Is onderwerp van gesprek tijdens Clusteroverleg met NHV 

en andere verenigingen geweest. Op Valken na is er bij 

andere clubs geen goed gestructureerd proces zoals wij 

dat nu hebben.  

Vrijwilligers werven voor functie van Bestuurslid 

Technische zaken 

Die staat nog open. 

Mogelijkheden om meer zitplekken langs het veld 

te creëren onderzoeken 

N.a.v. de ontwikkelingen rond Woudlust willen we dit 

meenemen in die plannen, i.p.v. daar nu kosten voor te 

maken bij het huidige veld. Het resultaat van de 

Dorpsveiling is in principe gereserveerd voor een nieuwe 

tribune. 

Hoe kunnen we beter verspreiden dat iedere coach 

zelf voor een velddienst zorgt? 

Dit staat op papier als taak opgenomen in de 

aandachtspunten voor de coach, geleverd bij de coachtas. 
 

 

 

Naar aanleiding van het actiepunt om de onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer zitplekken langs 

het veld te creëren, wordt een vraag gesteld. Is er een tussenoplossing mogelijk om de tribunes eerder te 

plaatsen dan bij de bouw van het nieuwe complex. Gezien de zwaarte en grootte van tribunes is de optie 

niet mogelijk om tribunes eerder te plaatsen en later te verplaatsen.  

 

Naar de aanleiding van het laatste actiepunt, wordt de volgende opmerking gemaakt. In de praktijk blijkt dat 

nog onvoldoende coaches weten wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Naast de informatie op A4 in 

coachtas wordt het idee geopperd om in groepsverband, bij de uitgifte van de tassen, informatie aan alle 

coaches te geven. Aanvulling wordt gemaakt dat de F-teams meer aandacht vragen. Dit zijn vaak ook nieuwe 

coaches dus belangrijk om daar voldoende aandacht aan te geven over de taken en verantwoordelijkheden. 

Actie: informeren coaches over taken en verantwoordelijkheden bij de TC neerleggen. 
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2. Ingekomen stukken 

- Besluit Verklaring Omtrent Gedrag: we hebben het nu verplicht gesteld voor onze betaalde trainers. Vraag 

aan de aanwezigen: willen we dit ook voor alle coaches aanvragen? 

Gesprek ontstaat over de vraag of de VOG niet een schijnveiligheid is. Het afgeven van een VOG sluit niet uit 

dat er niets kan gebeuren. Wat als er wel een incident gebeurt. Het als club uitdragen dat trainers en 

coaches een VOG hebben wordt als positief punt benoemd. Vraag wordt gesteld of het hebben van een VOG 

voor alle trainers en coaches niet verplicht wordt gesteld vanuit de bond. Dit is niet het geval. Verenigingen 

kunnen echter wel onder bepaalde voorwaarden gratis VOG voor hun vrijwilligers aanvragen. 

Vanuit de aanwezige leden wordt besloten dat het wenselijk is dat voor trainers en coaches een VOG wordt 

aangevraagd. 

Actie: aanvragen gratis VOG voor trainers en coaches.  

 

- Besluit afmelden nieuwe seizoen voor 1 april. Voor afmeldingen na 1 april wordt de volledige contributie in 

rekening gebracht. Dit willen we expliciet vermelden. Tot nu toe werd alleen de bondsafdracht in rekening 

gebracht. 

Tot nu toe wordt via mail aan alle leden gevraagd op tijd af te melden voor het nieuwe seizoen, deadline 

wordt niet genoemd. Als er na 1 april afgemeld wordt, is de club afdracht aan de bond kwijt.  

Daarnaast worden de teams na 1 april geformeerd. De vraag wordt gesteld waarom leden zich soms laat 

afmelden. Mogelijkheid wordt genoemd dat na 1 april de teamindelingen bekend zijn wat kan maken dat 

leden toch niet in een bepaald team willen. Dit speelt vooral bij de jonge jeugd. Voor de F jeugd kan mogelijk 

een uitzondering gemaakt worden om per half jaar een datum te stellen van afmelding.  

Actie: besluit per welke periode F-jeugdlid af mag melden zonder contributiekosten te moeten betalen. 
 

- Ontwikkeling Woudlust: we houden de leden op de hoogte als er concrete ontwikkelingen zijn.  

 

- 75 jaar DTS'48 – het jubileum zal plaatsvinden in het pinksterweekend van 26 t/m 28 mei 2023. Er zijn 

plannen voor een sponsorloop, brunch voor leden, oud-leden, vrijwilligers en oud-vrijwilligers. Daarnaast zijn 

er ideeën voor een ouder/kindtoernooi, vriendentoernooi en een feestavond. Ook in de maanden door 2023 

heen zullen activiteiten worden gepland. We hopen een mooi jubileumjaar met z’n allen te kunnen vieren.  

 

3. Financieel jaarverslag 2021 - 2022 

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

verlies- en winstrekening en de saldibalans. Resultaat is € 9234,-, grotendeels te verklaren door 2x een loterij 

in één jaar en de opbrengst van de Dorpsveiling, wat zorgt voor een positief resultaat. Penningmeester 

verteld trots te zijn op de vereniging en alle initiatieven die er zijn. 

Penningmeester bedankt collega penningmeester voor haar bijdrage. 

 

Vanuit de leden worden een aantal aandachtpunten genoemd:  

- Bij verschillende supermarkten/drogisterijen kan worden gespaard voor lokale clubs.  

Actie: Onderzoeken wie deelneemt en of DTS’48 kan aansluiten bij lokale winkels. 

 

- Opgemerkt wordt dat de opbrengst vanuit de toernooicommissie minimaal is. Dit klopt niet want bij het 

Vriendentoernooi is een mooie opbrengst behaald. Deze is echter nog niet ontvangen en zal dus volgend jaar 

meegenomen worden in de winst- en verliesrekening. 

 

Het jaarverslag 2021-2022 wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. 
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4. Verslag kascontrole   

De kascontrole heeft op woensdag 21 september bij Penningmeester plaatsgevonden. Twee leden die de 

kascontrole op zich hebben genomen waren 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. Zij gingen akkoord met alle stukken en 

hebben die ondertekend.  

    
Winst- en verliesrekening 2021-2022  
Begroting 2022-2023  
Contributievoorstel 2022-2023 

   
Kascontrole volgend jaar: Lid bekend bij het bestuur en een 2e persoon wordt nog gezocht.   
Actie: vrijwilliger zoeken voor kascontrole 2023. Tijdens de jaarvergadering biedt zich geen gegadigde aan. 
   

5. Begroting seizoen 2022 - 2023 

Penningmeester presenteert de begroting en licht de posten toe. Verandering is dat de ballen vanaf dit 

seizoen ten laste komen van de leden, extra reserve voor het 75-jarig jubileum, geen verwachting sponsoring 

van Dorpsveiling en vervallen van Deen jeugdsponsoractie. Dit verklaart het negatieve resultaat. 
 

Wat vinden de leden van de begroting 2022 – 2023 en de reservering van € 5000 voor het 75-jarig jubileum? 

 

Er worden een aantal suggesties besproken: 

- Evenementen als sponsorloop en kersttoernooi kunnen inkomsten genereren. Aandachtspunt is de verdeling 

van verkoop om de belasting van de organisatie en leden te spreiden. 

- Suggestie wordt geopperd om het feestweekend in een ander weekend dan Pinksterweekend te organiseren 

gezien kermis Venhuizen waar veel leden en supporters heen gaan. Dit kan minder animo voor de 

feestavond als gevolg hebben. Uitgelegd wordt dat Pinksterweekend voor velen een bekend DTS’48 

activiteitenweekend is. We houden ons aan dit weekend en zullen veel aandacht besteden aan de pr. 

- Alternatieven voor de hoge kosten van de tent worden besproken waar we tijdens de vergadering niet tot 

komen. 

Aanwezigen zijn akkoord met de begroting voor 75-jarige jubileum en de begroting 2022 – 2023. 
 

 

6. Contributie seizoen 2022-2023 

Het bestuur stelt voor de contributie voor dit seizoen niet te verhogen. Voorzitter en Penningmeester lichten 

het besluit toe: we hebben een stabiele vereniging maar de verwachting is een negatief resultaat dit seizoen. 

Reden zijn de stijgende kosten maar gezien de verwachte inkomsten en uitgaven voor het 75-jarig bestaan, is 

dit acceptabel. Dorpsveiling mag niet meegerekend worden op de begroting, gemeentesubsidie wordt dit 

jaar opnieuw beoordeeld. Dit zijn allemaal onzekere factoren en kunnen dus voor aankomend jaar en de 

contributie voor 2023-2024 gaan mee spelen. Liquide middelen zijn goed, welke we ook nodig hebben voor 

de toekomst van de vereniging. 
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De contributie voor dit seizoen ziet er als volgt uit: 

 

Categorie  

Geboortejaar  

 (peildatum 31 december 

lopende bondsjaar)  

  

 Contributie  

 2022-2023  

Recreanten  2002 en eerder  €150,50  

Senioren  2002 en eerder  €198,00  

A-jeugd  2004 - 2005  €148,75  

B-jeugd  2006 - 2007  €131,50  

C-jeugd  2008- 2009  €125,25  

D-jeugd  2010 - 2011  €120,00  

E-jeugd  2012 - 2013  €102,50  

F-jeugd  2014 - 2015  €88,00  

Kabouters  2016 €88,00  

Reserveleden    €48,00  

  

 

7. Vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid welke in de vorige jaarvergadering is gepresenteerd, werkt. Als vereniging zijn we 

sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Om de vereniging draaiende te houden moet er veel gebeuren 

en zijn er verschillende functies die ingevuld moeten worden. 

 

De vrijwilligers enquête is door 25 leden of ouders van leden ingevuld, waarvoor dank. De vraag wordt 

gesteld of de mogelijkheid bestaat om vrijwilligers te belonen omdat het vaak dezelfde personen zijn. Of om 

de optie van vrijwilliger zijn af te kopen. We blijven het huidige beleid hanteren. Nieuwe leden ontvangen 

een formulier waarbij de vraag wordt gesteld welke taken zij willen vervullen binnen de vereniging. 
 

 

8. Verslag diverse commissies en activiteiten 

 

Technische commissie 

Het afgelopen seizoen eindigde met een aantal losse eindjes. Zo namen wij aan het eind van het seizoen 

afscheid van de hoofdtrainer en de jeugdtrainster van DTS'48. Beide vacatures werden ingevuld. 

De nieuwe hoofdtrainer heeft een contract getekend om aan de slag te gaan met de selectie van DTS. 

Tot nu toe zijn de berichten hierover positief.  

 

Voor de jeugd hebben wij ook een nieuwe trainer aangenomen. Zelf al jaren handbalster, studie aan de ALO  

en bij meerdere clubs actief geweest als jeugdtrainster. Een waardige opvolger van de vorige jeugdtrainster.  

Ook zij is het seizoen goed gestart. Als laatste hebben wij ook een keeperstrainer voor de jeugd en senioren 

gevonden. De keerperstrainer is enthousiast 2 avonden per week begonnen met het trainen van onze 

jongste talenten. 

Voor de senioren zijn we in gesprek met iemand. Helaas laten dor persoonlijke omstandigheden de start van 

deze trainingen nog even op zich wachten. 

  

Naast deze nieuwe aanwinsten zien we ook de jeugd van DTS groeien. We zijn gestart met 3 teams bij de  

F jeugd maar kunnen al een 4e inschrijven bij de start van het zaalseizoen. 

Ook de E en D jeugd zijn goed vertegenwoordigd. De C jeugd is een groot team wat ook zijn   

 mannetje staat. 

Helaas heeft ook dit seizoen DTS geen B en A jeugd. Dit blijft een terugkerend probleem.  
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Dit probleem speelt bij meerdere verenigingen. Het blijkt een lastige leeftijd om mensen te behouden  

 voor de club. Het opstellen van een jeugdplan is daarom ook nodig. We hopen met het grote gezellige team 

van de C1, dat het ons dit seizoen wel lukt om hen door te laten stromen als B jeugd. 

  

Verder vinden wij het als TC belangrijk om zichtbaar te blijven voor de coaches. Dit seizoen zijn we  

 actiever in de app groepen/websites.  Ook willen wij meer zichtbaar zijn op het veld. Het streven is   

om vaker naar wedstrijden te kijken. Tot nu toe lukt dit aardig.  
 

Voor vragen en opmerkingen over de trainingen/wedstrijden kunnen jullie altijd terecht bij de TC. 
 

 Vogelslingeractie 2021 

 Dames 2 heeft het afgelopen seizoen de vogelslingeractie gecoördineerd. Het zag er allemaal heel goed uit 

wat betreft de coronamaatregelen. Alle jeugdteams waren over de wijken verdeeld, QR codes waren 

geregeld. En toen… toch weer een opleving van corona. Via Teams online crisisoverleg en besloten om net 

als het jaar daarvoor de vogelslingers over alle leden te verdelen en zelf in eigen kring te verkopen. Gelukkig 

zijn er altijd toch weer een paar enthousiastelingen die nog wat extra vogelslingers aan de man wilden 

brengen. We hebben al met al een goede verkoop gehad, maar gaan dit jaar gewoon weer gezellig met 

iedereen op pad. 

 

Mediateam 

Het media team houdt zich bezig met de berichtgeving op de socials en de website. Helaas zijn 2 vrijwilligers 

vertrokken. Wij willen de twee afgetreden vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Iemand blijft ons helpen op 

de socials.  

Dames 1 beheert zelf hun socials. We zoeken nog 1 persoon die ook wil helpen! Wil je ons (af en 

toe) helpen met wat kleine berichten op Instagram of Facebook? Dan kun je je aanmelden via pr@dts48.nl! 

 En volg ons ook vooral 😉 

  

Sociale media statistieken  

Instagram (start 08-2020): 153 volgers | 2022 - 206 volgers 

Facebook: (start 2011): 558 volgers | 2022 - 597 volgers 

  

Leuke berichten of nieuwtjes voor de website of social media kun je daar ook naar toe sturen ter publicatie. 

Deze ontvangen wij graag! Ook wedstrijdverslagen kun je gelijk makkelijk via de website doorgeven (zie  

 knop bij menu Onze vereniging > wedstrijdprogramma). Geef hier als username: verslagen door en het 

wachtwoord: WatEenWedstrijd, dan zorgen wij voor plaatsing.  

 

Vanuit het bestuur wordt er een jaarplanning opgesteld, zodat wij weten wanneer welke acties er gedeeld 

 kunnen worden.  

  

De website is inmiddels alweer 1 jaar oud. In het nieuwe seizoen hebben we weer teamfoto's nodig om alle  

teams compleet te maken. De sponsors worden ook per team nog toegevoegd. Ook willen we de sponsors  

wat vaker in het zonnetje zetten op beide kanalen. Acties van Duijn Teamsport worden ook gedeeld via onze 

 social media. Hou dit ook in de gaten!  

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

Het is belangrijk om wijzigingen in trainingstijden, teamfoto´s, sponsors ed. het mediateam hierover te  

informeren. 

 

 

mailto:pr@dts48.nl
mailto:info@dts48.nl
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Verslag sponsorcommissie 

Onlangs hebben we een nieuw lid aan de sponsorcommissie kunnen toevoegen.   
 
Nieuwe bordsponsoren en vlaggen: 
We hebben langs het veld nieuwe, kleurrijke DTS’48-vlaggen. Steeds meer wordt het complex af en ons 
handbalveld gevuld met bordsponsoren van bedrijven die ons steunen.   
Zo ook; The Family Haarverzorging, Grando Keukens & Bad en Café-Restaurant Bantam.   
De bedrijven hebben ook een advertentie geplaatst in ons DTS-magazine waarbij Grando zelfs de 
achterpagina heeft benut. We zijn hier erg blij mee!   
Het sponsorbord van The Family Haarverzorging gaan we nog op de foto zetten en op onze   
socialmedia-kanalen plaatsen. En ook het clubbord namens de Club van 48 heeft een mooie plek langs ons 
veld gekregen.  
 
Nieuwe tassen en trainingspakken Dames 1: 
Dames 1 kregen afgelopen seizoen nieuwe tassen en trainingspakken van onze bekende sponsors CIS BV, en 
handelsonderneming Schouten BV. Ontzettend bedankt weer voor deze trouwe sponsoring van Dames 1! 
  
Nieuwe kledingsponsor  
De D2 was aan nieuwe shirts toe en met hulp van MiGusti Media zijn er in het eerste speelweekend nieuwe 
shirts aan dit team overhandigd door Kristel, lid van ons mediateam. 
  
Magazine:  
Dit jaar hebben we als commissie hulp geboden aan het uitbrengen van het allereerste DTS-magazine. Een 
nieuwe magazine-commissie is opgezet en onze commissie werd onder leiding van een vrijwilliger 
verantwoordelijk voor de sponsoring. De 4000 DTS-magazines zijn huis-aan-huis bezorgd in Westwoud, 
Hoogkarspel en aan onze leden en sponsors buiten deze dorpen. Het magazine werd door iedereen 
enthousiast ontvangen.  
  
Duijn acties: 
Wanneer een lid van onze vereniging kleding of attributen koopt via de site van DTS’48, krijgen wij hiervoor 
een bepaald percentage. Het is dus van belang dat sportartikelen via onze site worden gekocht bij Duijn 
Teamsport in Zwaag, zodat wij hiermee geld binnen kunnen halen voor de club. Wanneer je nieuwe 
sportspullen nodig hebt kun je dit via de link op de site aanschaffen.   
Jaarrond hebben we in samenwerking met Duijn verschillende acties lopen. Houd hiervoor dus goed de 
website, Facebook en Instagram in de gaten om onze acties niet mis te lopen.  
  
Deen Sponsormunten: 
Afgelopen seizoen heeft Deen aan het begin van ons seizoen voor een laatste maal de Deen Sponsormunten 
actie gehouden en is Deen overgenomen door nieuwe supermarkt-partijen.  
We zoeken altijd nieuwe mogelijkheden voor club-inkomsten.  
Mochten er bij iemand ideeën voor zijn, dan houden we ons aanbevolen.  
  
Rabo Club Support  
Net als ieder jaar doen wij mee met een Rabobank actie. Voorheen door met een groepje namens de club 
mee te fietsen, nu hoeft er enkel gestemd te worden. Stemmen kon tot gisteren 27 september 2022. 
Hopelijk heeft iedereen meegekregen dat we hieraan meededen en hopelijk heeft iedereen ook op onze 
club gestemd. Mocht dit bericht jou niet bereikt hebben, hoe kunnen wij jou wel bereiken?  
  
Club van 48  
Tijdens het clubweekend heeft de Club van 48 d.m.v. een sponsoring meegewerkt om onze jeugd een 
onvergetelijk weekend te bezorgen. 
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Ook heeft de club van 48 een bordsponsering gedaan. Hiermee hebben we nog niet de aandacht gecreëerd 
die we eigenlijk hadden willen hebben. Maar ook zijn we er nog niet helemaal over uit wat wij de club van 48 
willen bieden.   
Ongeveer 4x per jaar sturen we een nieuwsbrief, maar is dit genoeg? Mensen willen graag de club een warm 
hart toedragen en daarom de €48,- schenken. Misschien hoeft hier verder niks tegenover te staan. Wil je hier 
over meedenken? Kom bij onze sponsorcommissie om hierbij te helpen en alles in goede banen te leiden.  
  
Vrijwilliger  
Dit seizoen stopt een vrijwilliger met de sponsorcommissie. Hopelijk vinden we voor haar, naast ons nieuw 
lid, nog 1 of 2 nieuwe leden die onze commissie komen versterken.  
Mocht er iemand interesse hebben, meld je dan even aan via sponsors@dts48.nl.  
 
Verslag toernooicommissie  

Het ouder- en kind toernooi en vriendentoernooi waren een succes. Hopelijk volgen er meer toernooien in 

het nieuwe jaar. 

 

Verslag Snekplek  

Er was dit jaar geen Snekplek. 

 

Scheidsrechterscommissie 

Afgelopen seizoen 2021-2022 

Een vrijwilliger is er als vaste scheidsrechter bij. De scheidsrechter verplichting is opgestart en gaat goed.  

De eerste jeugdscheidsrechter cursus is gegeven. 

  

Komend Seizoen 2022-2023 

Iedereen die de D en E jeugd fluit dient het certificaat jeugdscheidsrechter te halen. Er zijn nu minder teams 

dus beter in te delen. De scheidsrechterscommissie is op zoek naar begeleiders en scheidsrechters en niet 

alleen voor de jeugd. 

Nieuwe Jeugdscheidsrechters worden opgeleid en er zijn 4 nieuwe aanmeldingen vanaf 12 jaar. 

Er is een bondscheidsrechter gevonden welke gaat helpen bij het begeleiden om het diploma voor 

vereningsscheidsrechter te behalen. Vanaf de A1 is het behalen van het spelregelbewijs verplicht. Doel is dat 

dit jaar Dames 1 en Dames 2 hun spelregelbewijs halen. 

 

De vraag is bij de TC neergelegd om de wedstrijden meer te clusteren zodat de belasting van de huidige 

scheidsrechters wordt verminderd. De vraag is nog niet beantwoord. Tijdens de vergadering biedt een 

vrijwilliger aan om op zaterdag te fluiten zodat de scheidsrechter coördinator ontlast wordt. 

 

9. Samenstelling bestuur 2022 - 2023  

 

▪ Rober Heilig  Voorzitter; blijft aan 

▪ Carina Heilig  Secretaris; blijft aan 

▪ Dennis Kuipers Penningmeester/ Bestuurslid Financiën; blijft aan 

▪ Anne Aker Bestuurslid Vrijwilligers; blijft aan 

▪ Anja Rijpkema  Bestuurslid Evenementen; blijft aan  

▪ Vacature Bestuurslid Technische zaken 

Actie: Vrijwilliger werven voor de functie van Bestuurslid Technische zaken  

mailto:sponsors@dts48.nl
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10. 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 hen.  

 

11. 50 jaar lid 

Het bestuur wil een lid namens alle leden feliciteren met haar 50 jaar lidmaatschap bij DTS’48. Zij ontvangt 

een oorkonde, DTS’48 shirt met haar naam en 50 en een bos bloemen.  

 

12. Rondvraag 

Een aanwezige: het is een goed initiatief om in het jubileumjaar meerdere activiteiten te organiseren. 

Voorstel is om uitjes ook regulier door het jaar heen te organiseren. 

 

Een aanwezige: wil het bestuur bedanken voor hun inzet. Zij doet het voorstel om een sleutelkastje met code 

op het complex op te hangen om de sleutel voor de kleedkamers en ballenkast in te hangen. De code kan via 

coachapp gedeeld worden. 

Actie: Bestuur 

 

Een aanwezige: kan de F-jeugd standaard hesjes ontvangen zodat zij  niet bij elk toernooi de reserveshirt 

hoeven op te halen? Er lijken veel clubs gele tenues te hebben. 

Actie: Bestuur 

 

Een aanwezige: voorstel om de volgende jaarvergadering eerder te starten gezien de lengte van de 

vergadering. Akkoord om volgend jaar om 19.30 uur te starten. 

 

Een aanwezige: de teamfoto´s zullen volgend jaar weer door een fotograaf gemaakt worden zodat de foto’s 

meer uniform zijn. Vragen of iemand dit kan faciliteren.  

Het wijzigen van de foto’s in Sportlink kan gedurende enkele maande in de zomerstop. Als dat gewenst is dan 

moet een nieuwe pasfoto voor 31 augustus ingeleverd worden. 

Actie: Bestuur 

 

Voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

13. Actielijst 

 

Actie Actie door 

Vrijwilligers werven voor functie van Bestuurslid 

Technische zaken 

Oproep via social media (Bestuur ism Mediateam) 

Werven lid om mee te denken bij het opstellen van 

het jeugdplan. 

Oproep via social media (Bestuur ism Mediateam) 

Coaches mondeling informeren over taken en 

verantwoordelijkheden met extra aandacht voor de 

coaches van de F-teams (idee bij de uitgifte van de 

tassen) 

Ligt bij de TC 

Aanvragen VOG voor trainers en coaches Secretaris ism TC 

Besluit per welke periode F-jeugdlid af mag melden 

zonder contributiekosten te moeten betalen. 

Bestuur 
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Onderzoeken welke lokale winkels deelnemen aan 

sparen voor verenigingen en of DTS’48 kan 

aansluiten. 

Bestuur 

Vrijwilliger zoeken voor kascontrole 2023. Tijdens de 
jaarvergadering biedt zich geen gegadigde aan. 
 

Bestuur 

Sleutelkastje met sleutels voor kleedkamers en 
ballenhok 

Bestuur 

Hesjes voor de F-jeugd Bestuur 

Vragen of Marcella Stam de teamfoto’s volgend jaar 
wil maken 

Bestuur (Anja) 

 


