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Aanwezig: 40 personen (8 meer dan de voorgaande algemene vergadering op 01-12-2015). 

Afmeldingen: 25 personen hadden de moeite genomen zich netjes af te melden. 
 
Punt 1: Opening  
 
Om 19:45 uur opent Leo Blokhuis, als waarnemend voorzitter (wnd. vz),  de vergadering om deze direct 
weer te sluiten omdat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Om 20:00 uur wordt de 
vergadering heropend. Besluiten kunnen nu met meerderheid van stemmen worden genomen. Wnd. vz 
dankt de aanwezige leden die wel de moeite hebben genomen om deze algemene vergadering te 
bezoeken.  
 
Punt 2: Vaststelling agenda 

 
Deze is iets anders dan gebruikelijk omdat direct na dit punt de voorzitter wordt gekozen en zij de 
vergadering verder kan leiden. Agenda wordt verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
  
Punt 3: Afscheid en benoeming bestuursleden 

 Tijdens de AV van 28-01-2016 heeft Vincent Blokhuis zijn functie als voorzitter neergelegd. Het bestuur 

is er toen niet in geslaagd een opvolger/ster te vinden zodat de vereniging verder ging zonder 

voorzitter. Het bestuur is er nu wel in geslaagd om een nieuwe voorzitter te vinden en stelt voor om 

Inge oude Nijeweme als nieuwe voorzitter te benoemen. Inge wordt unaniem tot voorzitter gekozen.  

 Conform het voorgeschreven rooster van aftreding zijn Leo Blokhuis en Albert Brookhuis aftredend. 

Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Leo geeft aan dat dit zijn laatste jaar als secretaris zal zijn. 

Beiden worden unaniem herkozen. 

 Op voorstel van het bestuur wordt Amke Blokhuis (als voorzitter van de TechnischeCommissie (TC)),  

Marcel Veelders (als voorzitter van de MaterialenCommissie (MC)) en Mark Blokhuis (als voorzitter van 

de ActiviteitenCommissie (AC)) in het bestuur gekozen. 

 Niet benoemd (=geen bestuurslid) maar wel vermeldenswaardig: Het bestuur heeft in Nicole 

Ekkelboom een notuliste gevonden die het bestuur administratief ondersteund bij de vergaderingen.  

 

Punt 4 Mededelingen 

 

Als kersverse voorzitter maakt hier van gebruik om haar dank uit te spreken in het door de vergadering 

uitgesproken vertrouwen in haar. Ze weet dat ze leiding gaat geven met een club betrokken bestuurs- en 

commissieleden en vraagt tijd om de enthousiaste plannen uit te werken. Verder doet ze mededeling van 

de afmeldingen en het feit dat voor iedere aanwezige de 1e 3 consumpties voor rekening van de vereniging 

zijn. 

Verslag algemene vergadering 27-10-2016 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 
Op- of aanmerkingen mailen naar secretariaat@devoko.nl  

 
Datum: 28-10-2016. 
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Punt 5. Vaststellen verslag AV 01-12-2015 en 28-01-2016. 

 
Jos Groener vraagt of er geen rondvraag bij de Bijzondere Algemene Vergadering is geweest. Het antwoord 
nee, blijkt iets te kort door de bocht. Bij controle van de geschreven notulen door de secretaris bleek dit 
wel het geval te zijn. Deze heeft vergeten de rondvraag op te nemen in het verslag. Hij biedt zijn excuses 
hiervoor aan. 
De verslagen worden verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Punt 6 A. Financieel jaarverslag seizoen 2015/2016 en begroting seizoen 2016/2017 

 
Dit punt werd toegelicht door de penningmeester Thed Rijnders. 
Het negatieve saldo uit het seizoen 2014-2015 is dankzij de medewerking van ALLE commissies in 2015-
2016 nagenoeg geheel te niet gedaan. Hierdoor blijft over beide seizoenen een klein negatief saldo over. 
Alle commissies hebben een eigen begroting ingediend. De totale begroting is dan ook sluitend. Mede 
doordat sponsoring meer opbrengt. Daarnaast is het 1e damesteam erg actief. O.a. met een eigen 
supportersclub. De ActiviteitenCommissie is ook erg actief o.a. met de kerstmarkt, beachtoernooi, baklever 
actie. De PLUS plaatjes actie etc. 
Vincent Blokhuis vraagt de opbrengst van de zondagtraining. Deze is voor seizoen 2016-2017 nog niet 
bekend bij de penningmeester en daarom niet in de begroting. 
De grootste uitgavenpost is de zaalhuur (plm. € 39.000,-) Jos Groener vraagt of er korting op de zaalhuur is 
omdat we steeds meer overlast van een verouderde zaal ondervinden. Deze vraag is door de Dorper Esch 
Gebruikersgroep bij de gemeente neergelegd. 
2e grootste uitgavenpost zijn de trainers (plm. € 25.000,-) en als 3e de Nevobo (€ 16.800,-)  
Bij het opmaken van de begroting is de penningmeester zeer geholpen  doordat elke commissie nu zijn 
eigen begroting heeft/kent. Daarnaast is er een financiële commissie die elk kwartaal bij elkaar komt om 
naar de actuele stand van zaken te kijken. 
De vergadering gaat accoord met de begroting. 
 
Punt 6B. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie-lid 

Thed geeft aan dat afgelopen week de kascommissie bij hem is wezen controleren. Dit is uitgevoerd door 
Martin Kuipers en Gé Bekker. Gé leest het door hen opgemaakte document voor. De administratie voldoet 
aan de daaraan gestelde eisen en het bestuur wordt onder luid applaus decharge verleend. (Decharge is een 

vorm van goedkeuring; door deze goedkeuring worden bestuurders ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) 

beleid. Decharge wordt verleend door de vergadering met een gewone meerderheid van stemmen). 
Benoeming kascommissie-lid: Gé Bekker is na 2 jaar aftredend. Voor hem in de plaats wordt Gerbin van 
Beesten benoemd. 

Punt 6C. Vaststelling contributie:  

De begroting is sluitend zonder dat de contributie verhoogd hoeft te worden. 

Punt 7. Verslagen Commissies 

 
Tijdens de vergadering werd door de Vz. van elke commissie (of zijn of haar vervanger) een toelichting 
gegeven over het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het lopende seizoen. Een volledig overzicht kan 
bij de secretaris opgevraagd worden. Hieronder enkele (willekeurige) opmerkingen: 

 Door Martijn (Wedstrijd Commissie) werd een oproep gedaan voor extra scheidsrechters. Naar 
verwachting is er volgend seizoen een tekort aan scheidsrechters. Hij dankte speciaal de 
aanvoerders/sters  voor de prettige medewerking in het afgelopen seizoen. 

 Er worden dan ook nog personen gezocht voor de wedstrijdleiding. Enkele vragen vanuit de zaal door 
aanwezige ouders werden door Martijn naar tevredenheid beantwoord. 

https://www.facebook.com/ikwilvanmijnautoaf
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 De SponsorCommissie liet een sheet zien met alle  sponsoren en deed een oproep mee te denken over 
een nieuwe hoofdsponsor. Indien deze niet gevonden wordt betekent dit een grote (financiële) 
aderlating. De sponsorpakketten staan op de website (http://devoko.nl/wp-content/uploads/DeVoKo-
Sponsorpaketten.pdf) Op 14 december 2015 is er een zeer geslaagde netwerkavond voor de sponsoren 
verzorgd bij de hoofdsponsor DealerDirect. 

 Het ledenbestand is met 4,2 % afgenomen tot 368 leden. Reden hiervoor was o.a. de afmelding van 2 
complete teams: DS8 en DR één team. 

 De PublicatieCommissie verzoekt de leden die graag items gepubliceerd wil zien hen informatie te 
sturen naar pc@devoko.nl . Ook één of meerdere commissieleden zijn van harte welkom. 

 De MaterialenCommissie geeft aan het boete systeem te zullen gaan toepassen. 

 Namens de ActiviteitenCommissie gaf Mark Blokhuis aan dat het afgelopen seizoen het beste ooit was. 
Hij deed een oproep voor meer ondersteuning bij de organisatie van het beachtoernooi begin juli. Ivm. 
te warm (!) weer is deze vorig jaar niet doorgegaan waardoor er alleen maar kosten waren.  Hij maakte 
‘de beste actie ooit’ bekend: de volleybalplaatsjes actie ism. PLUS. Tenslotte gaf hij aan dat de 
vereniging in december een nieuwe activiteit gaat ontplooien: het verkopen van vuurwerk. Hierbij is 
inzet van alle seniorenteams nodig… 

 De TC, verwijst naar haar uitgebreide verslag en geeft aan nog 2 vacatures te hebben die ze graag 
gevuld zien. 

Tot slot wordt er nog meegedeeld dat er zeer veel positieve reacties zijn ontvangen op de zondag 
trainingen. Nieuw is de sportspeeltuin voor kinderen van 4 – 6 jaar. Plezier en bewegen staan hierbij 
centraal. Inge oude Nijeweme zal hiermee gaan starten in het nieuwe jaar. 
 
Punt 8 Kaderleden 

Diverse kaderleden, namen afscheid of hadden reeds afscheid genomen. Zij werden op de vergadering  
genoemd en bedankt. Het afscheid met een ‘blijk van waardering’ vindt of vond plaats in de betreffende 
commissie. 10 kaderleden namen afscheid.  
Bij de TC.: Manon Steggink en Damir Colo;  
bij de AC.: Silvie Benerink, Lieke Hiddink, Marieke Heerts, Loes Pikkemaat en Rosan Pikkemaat. 
bij de PC.: Ellen Stevelink  
bij de LC.: Kim Blokhuis 
bij de MC.: Jet OosterHeert  
 
Helaas werden, net als vorig seizoen,  maar 5 (!) nieuwe kaderleden werden voorgesteld en benoemd.  
Bij de TC.: Frank Postel, Quinty Rolink en Kitty Froeling; 
Bij de SC.: Emmy Heerdink en Gerbin van Beesten; 
 
 
Punt 9 Rondvraag 

1. Vincent Monninkhof: Zijn de risico’s mbt. De verkoop van vuurwerk voldoende afgedekt? 

Antwoord : Ja, Rob Blokhuis en Gé Bekker informeren bij de belastingdienst; een extra verzekering is 

afgesloten door Frank Postel. 

2. Richard Roetenberg: Kunnen de uitslagen ook in Dinkelland Visie gepubliceerd worden?  

Antwoord : Ja, Martijn Pikkemaat regelt dit. 

3. Richard Roetenberg: Hoe zit het met de teams op de website?  

Antwoord : PC. is hier mee bezig, de app wordt niet meer bijgewerkt omdat hier schijnbaar geen animo 

voor is. 

4. Gé Bekker: Stelt vast dat de ledenadministratie aangeeft dat  van alle leden 10% mannelijk is en 90% 

vrouwelijk. Buiten DS1 zijn de dames op deze vergadering slecht vertegenwoordigt.   

5. Jos Groener: Gaat verder waar Gé stopt en stelt vast dat er maar één vrouwelijke scheidsrechter is. Hij 

pleit voor meer vrouwelijke scheidsrechters en doet hierbij dan ook een oproep aan hen. 
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- Is blij dat we nu een vrouwelijke voorzitter hebben. 

- Vraagt (en krijgt) een hartelijk applaus voor het bestuur 

- Bedankt Leo apart omdat hij een DeVoKo-man in hart en nieren is  (weer applaus) 

 

 

Verder geen vragen meer, reden voor de voorzitter om de vergadering te sluiten. ( 21:40 uur, 3 minuten 

eerder dan de vorige keer). 

 

 

Vastgesteld op de algemene vergadering d.d. 16-10-2017. 

Voor accoord: 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter, De secretaris/notulist, 
 
                          Inge oude Nijeweme     Leo Blokhuis 
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