
	 	 	
	

Notulen JALV 2017 
 
Datum   26 oktober 2017   
Tijd   20:49 uur 
Aanwezige Bestuursleden:  

Johnny Jacobs, Cor Vlaar, Tom Beuker, Jan Peter Bos, Anita van 
Arem, Marloes Groot  

       
Aantal aanwezige leden/ vertegenwoordigers van leden: 29. 
 
Notulist  Marloes Groot 
 
 

1. Opening om 20:49, welkomstwoord door Johnny.  
 

2. Vaststellen agenda 
• Geen verdere toevoegingen in de agenpunten. 

  
3. Ingekomen stukken  

• Afmelding ontvangen van Frans Klijnsma 
  

4. Vaststellen notulen JALV 13-10-2016  
• Geen opmerkingen over deze notulen. 

 
5. Jaarverslag secretaris 

 
De highlights van het afgelopen seizoen: 

§ Okt ’16:  
v De JALV heeft plaatsgevonden. Opkomst was goed: zo’n 30 

(vertegenwoordigers namens) leden aanwezig. Tijdens de JALV is 
besloten dat de contributie met € 10,- verhoogd zal worden. 

v Anita neemt tijdelijk de taken van Penningmeester op zich. 
v Nieuwe spelvormen voor de jeugd zijn aangekondigd door de KNVB 
v Besloten is, dat na de ophef in de media, de rubberkorrels op het C-

veld gewoon blijven liggen. 
 

§ Nov ’16: 
v Gemeente Medemblik organiseert een informatieavond over de 

nulmeting van de status van de accommodatie. 
v De Dorpsveiling heeft DESS het fantastische bedrag van € 15.000 

opgeleverd. 
 

§ Dec ’16:  
v Subsidie-aanvraag bij Gemeente Medemblik is compleet ingediend, 

beschikking is ontvangen. 
v Ruud Wiersma geeft definitief aan te stoppen als Hoofdtrainer, 

sollicitatieprocedure is in gang gezet. Nico Huisman gaat door. 
v Met de sponsoractie van Deen is € 862,33 opgehaald. Dit zal 

worden gebruikt om een kinderhoek in de kantine in te richten. 
 

§ Jan ’17:  
v Nog niet alle contributie is betaald. 
v Beschikking van de gemeente Medemblik ontvangen voor de 

subsidie. 



	 	 	
	

v Gesprekken voor nieuwe hoofdtrainer vinden 
plaats. Er hebben zich 5 kandidaten gemeld. 
 

§ Feb ’17: 
v Patrick Terwijn ondertekent zijn contract als Hoofdtrainer. 
v Afspraken met Sharon Bakker gemaakt om komend seizoen als 

Sportmasseur binnen de club te opereren. 
 

§ Mrt ’17: 
v Sponsorfacturen worden verstuurd 
v Maaike wordt op non-actief gezet. 
v Kinderspeelhoek wordt ingericht. 
v Anita neemt (tijdelijk) plaats in het dagelijks bestuur als 

Penningmeester. 
v Inventarisatie voor de teams van aankomend seizoen vindt plaats. 

 
 

§ Apr ’17: 
v Kantinebeheer wordt tijdelijk door Afra en Roel opgepakt. 
v Wedstrijdsecretariaat wordt tijdelijk door Roland opgepakt. 
v Zaalvoetbalteam gaat stoppen. 
v Koningsdag wordt uitgebreid gevierd op DESS-terrein. 

 
§ Mei ’17: 

v Laatste wedstrijd gespeeld onder de bezielende leiding van Ruud 
Wiersma, afscheidswedstrijd. 

v Veilingwedstrijd tegen het bestuur is gespeeld, helaas heeft het 
bestuur DIK verloren. 

v Vrijwilligersmiddag en BBQ waren enorm druk bezocht (120x). 
 

§ Jun ’17: 
v Voetbalweek 1e week juni, prachtig weer en een goede omzet. 
v Gesprek gevoerd met voorlichter vanuit Sportservice over 

alcoholbeleid. 
v Offertes voor LED-verlichting zijn aangevraagd (energiebesparende 

maatregelen, opbrengst Dorpsveiling) 
v Teams komend seizoen die zijn ingeschreven: Heren 1, 2, 3 Dames 

1 , MO19, MO15, MO13, JO13-1-JO13-2, JO11, JO9. 
 

§ Jul ’17:  
v De accommodatie is gesloten, alleen een informeel overleg gehad. 

 
§ Aug ’17:  

v Inspectie in het kader van Brandveiligheid gehad door de 
Veiligheidsregio NH, accommodatie is weer goed gekeurd. 

v Nieuwe doelen zijn geplaatst op het hoofdveld. Overige doelen 
allemaal nagekeken, gerepareerd en netten vervangen. 

v MO13 heeft aankomend seizoen nieuwe shirtsponsors: Yvette Vlaar 
fotografie en Veehandel Swier. 

v Voor de jeugd zijn voor alle teams de (assistent) trainers en 
coaches ingevuld. 



	 	 	
	

 
§ Sep ’17: 

v BewaarOdessa is de deur uit, gegevens hadden iets completer 
gekund. 

v Laatste contributie van seizoen 2016-2017 is ontvangen. 
v Oefenwedstrijd georganiseerd voor jeugdscheidsrechters en 

vlaggende ouders. 
v Loten Grote Clubactie worden verkocht door JO13-1 en MO-13. 
v Avondmarkt door de Oranjevereniging op DESS-terrein 

georganiseerd. 
v Contributienota’s zijn verstuurd aan 200 leden. 

 
 

6. Jaarverslag penningmeester (1 juli 2016 t/m 30 juni 2017) 
• Positief resultaat is ongeveer het bedrag dat we ontvangen hebben van de 

Dorpsveiling. Dit zal nog besteed gaan worden aan energiebesparende 
maatregelen. 

• Afra wordt bedankt voor het optrekken van de kantineomzet die begin van 
het seizoen is achtergebleven. 

 
7. Verslag kascontrole commissie 

• Kascontrole gedaan, klein verschil van € 4,60 in zaterdagkas gevonden. 
• 1 Bonnetje foutief geboekt is inmiddels hersteld. 

 
8. Verkiezing kascontrole commissie (+ reserve lid)  

• Sharon Bakker en Chris Keesom zijn de volgende kascommissie. Sjors 
Munster wordt reservelid. 

 
9. Vrijwilligerstaken:   

• Arie de Niet wordt bedankt als coach van het 2e 
• John Keesom wordt bedankt als conditietrainer. 
• Openstaande functies: Bestuurslid Voetbalzaken, Webmaster 
• Functie van Roel als Inkoper voor de kantinebenodigdheden staat open. 

Mocht er iemand zijn die zijn taak wil overnemen dan wil hij er graag mee 
stoppen. Tom geeft aan dat als hij met pensioen gaat, over 40 jaar, hij de 
taken graag wil overnemen. 

  
10.  Stand van zaken s.v. DESS  

• Sponsoring: JP geeft aan dat hij en Chris bezig zijn om nieuwe 
bordsponsoren te werven. Sponsorcontract van het 1e loopt af aan het 
einde van dit seizoen. Sponsorcontract Dames 1 loopt ook af. Ook in de 
jeugd zijn er een aantal nieuwe shirtsponsoren nodig. 

• Gebouw en Terrein: Cor geeft aan dat de groenploeg momenteel uit 7 man 
bestaat. Het gaat lekker en is en gezellige ploeg. Op de maandag wordt 
ook door Sonja en Marja de kantine schoongemaakt. 

• Voetbalzaken: Tom geeft aan dat de sfeer bij de selectie goed is. Patrick 
heeft z’n draai gevonden bij het 1e. Ook 2e loopt goed. Dameselftal is er 
gelukkig ook en draait goed. 3e elftal heeft aandacht nodig. 

• Jeugdzaken: Er zijn 4 meer meisjesleden dan jongensleden. Jelle geeft aan 
blij te zijn dat alle functies binnen de jeugd zijn ingevuld want het is 
moeilijk om de puzzel compleet te maken qua vrijwilligers en teamindeling. 

  
11.  Overige zaken binnen de vereniging 

• Gaat goed met de vereniging. Bijdrage van de Gemeente gaat omhoog.  
• Voorstel van het bestuur is om de contributie niet te verhogen. Voorstel is 

unaniem aangenomen door de aanwezig leden. 



	 	 	
	

12.  Verkiezing bestuursleden  
• Tom treedt af als bestuurslid, er heeft zich geen opvolger 

gemeld. 
• Johnny treedt af als bestuurslid, Ruud Wiersma is de enige kandidaat. 

Aanwezigen zijn unaniem akkoord. Ruud wordt aangesteld als nieuwe 
Voorzitter. 

  
13.  WVTTK 

• Bezuiniging sportaccommodaties vanuit de Gemeente Medemblik: als 
vereniging zijn we akkoord gegaan met het voorstel van de Gemeente, de 
gemeente pakt iets meer taken op en de bijdrage gaat omhoog. Eind goed, 
al goed een positieve uitkomst. 

 
14.  Rondvraag 

• Sita Smit stelt de vraag vanuit de volleybalvereniging waarom de 
contributie 2 jaar achter elkaar verhoogd is en of dit ‘op de grote hoop 
gaat’ of dat dit apart van de voetbalcontributie neergezet wordt. Anita 
geeft aan dat de contributie en kosten van de volleybal apart in het 
jaarverslag staan vermeld. Hierin wordt quitte gedraaid. 

• Afra merkt op dat de kosten voor gas en water gestegen zijn met € 1000,- 
Dit komt doordat we de ecotax vanuit de KNVB niet meer ontvangen. 

• Theo Bakker vraagt of er momenteel naar energiebesparende maatregelen 
wordt gekeken. JP geeft aan dat dit loopt, offertes voor LED-verlichting zijn 
aangevraagd. 

• Wiegert merkt op dat hij zich zorgen maakt om het derde elftal. Het 
gedrag van dit team kan de club veel credits en ‘boetes’ gaan kosten. Hij 
geeft aan dat hij graag zou zien dat het bestuur vinger aan de pols houdt. 

• Sita Smit geeft aan dat de club eerder zou moeten kunnen aangeven in 
welk team de jeugd zou moeten gaan spelen om zo geen leden te 
verliezen. Jelle legt uit dat er binnen DESS wel degelijk een plan gemaakt 
is en dat er veel tijd en energie gestoken is in het feit om voldoende 
complete teams in te schrijven. 

• Astrid ten Pierick geeft aan dat er bijvoorbeeld in de Dorpskrant nooit iets 
vermeld is over de volleybal en ook ontvangen zij geen Odessa. JP geeft 
aan dat er ook een brengplicht is aan informatie. Jan van IJzerloo geeft 
aan dat van oudsher de volleybalvereniging voornamelijk zelfvoorzienend 
is. Voorheen is de volleybalvereniging bij SV DESS ingetrokken omdat zo 
de zaalhuur goedkoper was en voor de contributie werden ook weer 
nieuwe ballen en netten werden gekocht. Cor geeft aan dat op het C-veld 
ook netten kunnen worden opgehangen (bijvoorbeeld tijdens de 
voetbalweek). 

 
15.  Sluiting om 21:55. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun betrokkenheid. 

 
 


