
   
 

 
Notulen JALV 2019 
 
Datum   Donderdag 24 oktober 2019  
Tijd   20:45 uur 
Aanwezige Bestuursleden:  

Ruud Wiersma, Cor Vlaar, Jan Peter Bos, Anita van Arem, Mireille 
Meilink, Vera van Proosdij  

       
Aantal aanwezige leden/ vertegenwoordigers van leden: 18 
 
Notulist  Vera van Proosdij 
 
 

1. Opening om 20:53, welkomstwoord door Ruud.  
 

2. Vaststellen agenda 
 Geen verdere toevoegingen. 

  
3. Ingekomen stukken  

 Afmelding ontvangen van Johnny Jacobs en Frans Klijnsma,  
  

4. Vaststellen notulen JALV 25-10-2018  
 Geen opmerkingen over deze notulen. Bij deze akkoord bevonden. 

 
5. Jaarverslag secretaris 

 
De highlights van het afgelopen seizoen: 
 

 Okt ’18:  
 De JALV heeft plaatsgevonden. Opkomst was niet erg groot: zo’n 9 

(vertegenwoordigers namens) leden waren aanwezig. 
 Marloes is afgetreden als bestuurslid en wordt opgevolgd door Vera 

van Proosdij. Voor de positie van Tom is een opvolger gevonden: 
Mireille Meilink neemt de voetbalzaken op zich.  
Jan-Peter blijft nog voor één jaar aan voor de sponsorzaken.  
 

 Nov ’18: 
 Een brainstormsessie met Dennis en Erik over het LED-verlichting 

project. Offerte is ontvangen en details worden besproken, net 
zoals de mogelijke subsidies.  

 Er is een datum geprikt in december voor de instructieavond 
verantwoord schenken. 

 De MO17 hebben een prachtig nieuw tenue gekregen.  
 

 Dec ’18:  
 Jelle geeft een presentatie aan het bestuur over de doelstellingen 

en actiepunten van zijn plan voortkomend uit zijn opleiding.  
 We hebben een eerste bespreking over de Voetbalweek en de 

viering van het 90 jarig jubileum.  
 Aanvragen subsidies voor LED verlichting project zijn uitgestuurd.  
 Zowel de hoofdtrainer van de heren als de coach van de dames 

stoppen na dit seizoen. Er wordt alvast nagedacht over nieuwe 
trainers.  



   
 

 Er zijn nog veel openstaande contributies, zo’n 30 
leden moeten nog betalen.  

 De instructieavond verantwoord schenken heeft een goede opkomst 
gehad, 10 barvrijwilligers waren aanwezig.  
 

 Jan ’19:  
 Een gezellige nieuwjaarsreceptie gehad.  
 Er wordt gekeken hoe de pupil van de week weer invulling kan 

krijgen bij DESS. Dit is één van de punten die voort komen uit het 
plan van Jelle.  

 Finale van de Westfrieslandcup die bij DESS gespeeld wordt, wordt 
verplaatst zodat deze ook niet zo dicht op de Voetbalweek is.  

 De JO11 zijn winterkampioen geworden en hebben een gezellig 
feestje gehouden in de kantine.  
 

 Feb ’19: 
 Schrijven ons weer in voor de Rabobank Clubkas campagne. 

Opbrengst zal worden gebruikt voor de nieuwe LED verlichting.  
 Eerste acties zoals de Pupil van de Week en het assisteren bij 

trainingen door spelers van de selectie / Dames 1 beginnen te 
lopen.  
 

 Mrt ’19: 
 Opgegeven voor de Grote Club Actie voor het volgende seizoen.  
 Hebben wat dure reparaties gehad (lekkage en vaatwasser).  
 Akkoord gehad op de vergunning voor het plaatsen van de LED 

verlichting. Werkzaamheden worden in mei gestart.  
 Eerste deel van de subsidie vanuit de Gemeente is ontvangen voor 

het LED verlichting project. Ook de Rabobank heeft een cheque 
uitgereken.  

 Eerste actiepunten voor de Voetbalweek, zoals de loterij en de 
ontheffing, worden in gang gezet.  

 Nieuwe trainer voor de selectie is rond.  
 

 Apr ’19: 
 Voetbalweek loterij wordt besproken en opgepakt.  
 Met Pasen is er Klaverjasdrive.  
 Jeugdsubsidie is ingediend bij de gemeente.  
 Voor zowel Heren 1 als Dames 1 komt er een nieuw tenue voor het 

volgende seizoen. Werkgroep voor opgezet.  
 

 Mei ’19: 
 Er is een bijeenkomst van de KNVB bijgewoond voor meer 

informatie rondom het opzetten van Walking Football 
 Verzekeringen lopen af en moet geörienteerd worden op het 

omzetten van de polissen.  
 Eerste werkzaamheden voor het project LED verlichting zijn in gang 

gezet. Grote werkzaamheden worden na de Voetbalweek opgepakt 
omdat de verlichting nog nodig is.  



   
 

 Er wordt met de Jubileumcommissie Voetbalweek 
overlegd welke festiviteiten tijdens de 
Voetbalweek zullen gaan plaatsvinden.  

 Op Hemelvaartsdag is er een afscheidswedstrijd voor Nico Huisman, 
die gaat stoppen met coachen van de Dames 1.  
 

 Jun ’19: 
 Voetbalweek is erg goed verlopen en heeft voor een goede omgezet 

gezorgd.  
 Er wordt gewerkt aan een veteranenteam (35+), staan al zo’n 17 

namen op de lijst.  
 De MO17 wordt opgeheven, niet genoeg spelers meer. Een aantal 

leden worden bij MO15 en Dames 2 ingedeeld.  
 Voor de jeugd is Nacht van DESS georganiseerd, een erg gezellig 

initiatief waar veel jeugdspelers op af zijn gekomen.  
  

 Jul’ 19:  
 Er wordt geen vergadering gehouden, er wordt ook door de 

bestuursleden lekker van de zomer genoten!  
 

 Aug ’19:  
 Eerste trainingen zijn alweer gehouden en voorbereiding nieuwe 

seizoen is in volle gang.  
 Ruud heeft de cheque van de Rabobank Clubkas campagne in 

ontvangst genomen, zo’n €900 heeft deelname aan deze campagne 
opgebracht. Kan zeer goed gebruikt worden voor de nieuwe LED 
verlichting.  

 Loten voor de Grote Club Actie 2019 worden besteld.  
 Er zijn wat problemen geweest met de riolering, zijn allemaal 

opgelost.  
 Als vervanger van de Odessa wordt gekeken naar de mogelijkheden 

voor een nieuwsbrief.  
 Roel heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden bij 

DESS.  
 

 Sep ’19: 
 Bestuurswedstrijd van de Dorpsveiling is gespeeld, en nieuwe 

verlichting is tijdens deze wedstrijd officieel in gebruik genomen.  
 Afra geeft aan te willen stoppen met het beheren van de 

kantinezaken.  
 Bij de sponsorzaken is het druk: een aantal nieuwe bordsponsoren 

in de pijplijn, een aantal nieuwe shirtsponsoren voor een paar 
jeugdteams en voor de nieuwe tenues van Heren 1 en Dames 1 is 
een shirtpresentatie gepland.  

 
 Okt ’19: 

 Voetbalquiz is gehouden, 7 teams hebben gestreden om de prijzen 
tijdens deze gezellige avond.  

 Eerste nieuwsbrief is uitgestuurd eind september, statistieken zien 
er goed uit.  



   
 

 
6. Jaarverslag penningmeester (1 juli 2018 t/m 30 juni 2019) 

 Het resultaat is hartstikke goed, komt o.a. door de inkomsten vanuit 
dorpsveiling.  

 Contributies zijn omlaag gegaan omdat het 3e weg is gegaan. Met de 
veteranen erbij dit seizoen moet dit weer goed komen.  

 Ook de kantineomzet blijft wat achter. Heren van de selectie komen met 
veel nieuwe initiatieven, waarvoor veel dank.  

 Anita heeft het jaarverslag uitgedeeld en belangrijkste zaken toegelicht. 
Korte toelichting op de posten die te maken hebben met de LED 
verlichting, echte subsidie van de overheid moet nog ontvangen worden.  

 Wanneer de subsidies ontvangen zijn kan er geld vrij gemaakt worden om 
de kantine wat op te knappen en het akoestiekprobleem op te lossen.  

 Verwachten dat de energierekening omlaag gaat door het plaatsen van de 
nieuwe LED verlichting 

 Ketel en vaatwasser zijn vervangen, zijn grote kostenposten geweest.  
 

7. Verslag kascontrole commissie 
 Kascontrole: zijn niet aanwezig, maar Anita weet dat deze controle goed is 

verlopen. Overschot uit de kas is in overleg met Anita weggeschreven op 
de kantineomzet.  
 

8. Verkiezing kascontrole commissie (+ reserve lid)  
 John Keesom en Sjors zijn de volgende kascommissie. Theo wordt 

reservelid.  
 

9. Vrijwilligerstaken:   
 Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. 
 Roel op den Kelder wordt bedankt voor al zijn inzet rondom de kantine de 

afgelopen jaren. Ruud en Corrie hebben deze taken op zich genomen.  
 Afra heeft aangegeven het liefst per direct te willen stoppen met het 

kantinebeheer. Er moet dit seizoen een vervanger gevonden worden zodat 
deze nog met Afra kan meelopen en ingewerkt kan worden.  

 Amy is gestopt met het geven van training bij de jeugd, is niet aanwezig 
bij de JALV maar is door Anita bedankt.  
 

10.  Stand van zaken s.v. DESS  
 Sponsoring:  

i. MO17 is in november 2018 in het nieuw gestoken, maar team is 
eind van vorig seizoen uit elkaar gevallen. Dames 2 maakt nu 
gebruik van dit tenue.  

ii. Er is een nieuwe hoofdsponsor gevonden met een contract van 3 
jaar. Van beide kanten is het voornemen deze daarna te verlengen.  

iii. Er zijn zes nieuwe bordsponsoren gevonden, en 2 nieuwe 
shirtsponsoren voor de jeugd (JO11 en MO11) 

iv. Hoogtepunten van JP afgelopen jaar zijn de eerste keer dat de knop 
omging van de nieuwe LED verlichting en de shirtpresentatie en 
reacties op de tenues van Heren 1 en Dames 1.   

v. JP geeft aan graag nog twee jaar aan te blijven om zijn periode vol 
te maken.   

 Gebouw en Terrein:  
i. Afgelopen zomer heeft de ‘waterploeg’ weer ontzettend goed werk 

verricht voor de velden, waarvoor veel dank.  
ii. De groenploeg bestaat ondertussen uit 9 mannen en 2 dames, en 

hebben het ontzettend druk gehad afgelopen seizoen. Gelukkig is 
het ook erg gezellig en worden ook allen zeer bedankt voor al hun 
hulp.  



   
 

iii. Het volgende project waar dit seizoen aan gewerkt 
zal worden is de kantine en het plafond.  

iv. Alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt aan het project LED 
verlichting worden nogmaals bedankt, zonder alle hulp was dit niet 
gelukt. Nico wordt nog even in het zonnetje gezet.  

v. Sjoerd vraagt of er naar de netten achter de doelen gekeken kan 
worden. Cor geeft aan dat hier naar gekeken zal worden. Marco 
vraagt of er dan niet gelijk gekeken kan worden naar een oplossing 
voor achter het doel op het trainingsveld aan de slootkant. De 
ballen rollen nu erg makkelijk de sloot in. Ook hier wordt gekeken 
wat de mogelijkheden zijn.  

 Voetbalzaken:  
i. Mireille is vorig seizoen aangesloten bij het bestuur voor de 

algemene voetbalzaken. Zij is het aanspreekpunt binnen de 
vereniging voor leden en vrijwilligers.  

ii. Vorig seizoen vooral bezig gehouden met de subsidies rondom het 
LED verlichting project (Rabobank, gemeente, overheid). Laatste 
subsidie komt hopelijk snel binnen.  

iii. Betrokken geweest bij aanstelling van de hoofdtrainer(s).  
iv. Veteranenteam is weer van start gegaan en goede ontwikkeling 

voor de club, zowel voor de gezelligheid als de kantineomzet.  
v. Hebben dit seizoen naast dames 1 ook een dames 2.   

 Kantinezaken:  
i. Kantineomzet afgelopen seizoen was wat minder, maar verwacht 

wordt dat het dit seizoen weer wat aantrekt door onder andere het 
veteranenteam wat erbij is gekomen.  

ii. Afgelopen seizoen is er Klaverjasdrive georganiseerd en afgelopen 
maand een voetbalquiz, zo is er wellicht wel meer te organiseren 
om de kantine wat meer te gebruiken en omzet te halen.  

 Jeugdzaken: 
i. Gaat goed bij de jeugd.  
ii. MO17 is opgeheven, hebben een aantal leden bij andere teams in 

kunnen delen. Hebben wel een MO11 in kunnen schrijven.  
iii. Er is een werkgroep voor het werken met thema’s opgezet. De 

trainers van de jeugdteams zijn hier mee bezig en Jelle krijgt hier 
veel positieve reacties op.   

iv. Jelle heeft de cursus Hoofd Opleidingen bij de KNVB vorig jaar goed 
afgerond. Veel nieuwe dingen opgestoken die ook gebruikt kunnen 
worden binnen DESS.  

 Volleybal zaken:  
i. Er wordt gezellig eens per week gevolleybald en gaat prima.  

 
11.  Verkiezing bestuursleden  

 JP is aftredend maar blijft voor de komende 2 jaar aan. Iedereen stemt 
unaniem in. 

 Cor Vlaar is aftredend maar blijft voor in ieder geval nog een jaar aan. Er 
moet aankomend jaar gekeken worden of iemand de taken van Cor wilt 
overnemen. Iedereen stemt unaniem in. 

  



   
 

 
12.  Rondvraag 

 Roel sluit zich aan bij de groenploeg.  
 Jan Kool geeft aan dat hij met het ramen lappen zag dat de kozijnen 

bovenin erg slecht zijn, moet naar gekeken worden. Ook wilt hij graag 
weer de nieuwe ledigingskalender voor de afvalcontainer ontvangen. Vera 
zorgt dat hij deze weer ontvangt.  

 Ruud stelt voor de hoogte van de contributie en prijzen in de kantine 
aankomend jaar hetzelfde te houden. Er wordt gepraat over de 
mogelijkheden van een frituurpan. Lijkt makkelijker dan het is en wordt 
voor nu een streep doorheen gezet.  
 

13.  Sluiting om 22:05. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun betrokkenheid.  


