
Verslag Algemene Ledenvergadering DSS Honk/Softbal d.d. 25 april 2018 

Aanwezig: zie presentielijst 
Afwezig: zie punt 3, ingekomen stukken 
Voorzitter: Jan West (a.i.) 
Verslag: Bert Daniels 

Agenda: 

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2017
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Jaarverslagen
6. Financiële verslagen
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Pauze
10. Stichting
11. Bestuursbeleid 2017, beleidsvoornemens 2018
12. Rondvraag
13. Sluiting

1. Opening

Vz opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De opkomst is niet groot. 
Vz refereert aan het overlijden van Wim vdr Vooren en Gé Hoff.  
Hij benoemde de gedrevenheid van Gé, waarbij voor hem met name de eenheid tussen honk, soft-en 
voetbal van belang was. Nu staan we soms elkaar te verdringen vanwege tegengestelde belangen.  
Voor Wim en Gé wordt een minuut stilte ter nagedachtenis in acht genomen.  

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2017

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken

Bericht van verhindering is binnengekomen van Dick Hoff, Anthony Leigh, Jan Huntelaar, Ruud 
Naaktgeboren, Tippy Vink en Bas vd Ham.  
Jan Huntelaar wil vermeld hebben, dat de uitnodiging voor de vergadering te laat bekendgemaakt is. 
Binnengekomen is het verslag van de kascommissie d.d. 20 maart 2018 betreffende het kalenderjaar 
2017.   
De penningmeester ontvangt hiervoor de credits.  

4. Bestuursmededelingen

Niels de Zwart is 25 jaar lid van DSS en Cees Booms 50 jaar. 
Peter Vink: op de medewerkers avond zal hier aandacht aan besteed worden.. 
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5. Jaarverslagen 
 
Verslag secretaris: 
 
De vergadering gaat akkoord met het verslag secretariaat.  
 
Verslag jeugdcommissie: 
 
Het verslag verschijnt binnenkort op de site.  
In grote lijnen was het een goed seizoen voor de JC met een nieuwe voorzitter en nieuwe leden. 
Zaken, die in het slop geraakt zijn, zoals het Pinksterkamp, worden nu opgepakt middels een zomer 
kamp van 23 t/m 25 juni. 
Theo Bloemzaad: wie is de nieuwe voorzitter. 
Vz: dat is Bas vd Ham. 
Vz: we proberen sponsoren voor de JC te vinden. 
Peter Vink: er is veel gedaan aan promotie via de scholen, je moet het vooral hebben van kinderen 
die nog niet sporten.  
Mw. Bronsting:: ik mis een open dag. 
Helene Angermann: dat hebben we onder meer aan het begin van het seizoen.  
Mw. Bronsting: een open dag met bijvoorbeeld dames-1erbij, dit via de scholen propageren. Bij het 
hockey hebben ze een hockeyschool, dan kunnen de kinderen pas na bijvoorbeeld 5 wedstrijden 
beslissen of ze het willen doen. 
Peter Vink: bij ons kan dat ook. 
Vz: zou het niet mooi zijn als scholen hier een toernooitje spelen.  
Peter Vink: tot nu toe doen we dat via de gymzalen. 
Mw. Bronsting: toch iets extra’s zou mooi zijn.  
Helene Angermann: we hebben wel het scholen peanut toernooi.  
Vz: de aanwas is over vele verenigingen verdeeld.  
Mw. Bronsting: uitzoeken waarin je uitblinkt.  
 
Verslagen wedstrijdsecretarissen honk -en softbal: 
 
Worden z.s.m. vermeld op de site. 
De doelstelling voor honkbal-1 is de 4e plaats.  
Vz: hoe kunnen we reclame maken voor hb-1, zodat er meer publiek komt. 
Op moederdag zou je de moeders op de tribune een bloemetje kunnen geven, een soort familie uitje 
met de kinderen creëren.  
Mw. Bronsting: de pers erbij halen.  
Vz: dat zou via de lokale krant kunnen, sowieso via de site. 
Mw. Bronsting: niet alleen via de website, denk aan bijvoorbeeld ‘DSS weekly’, wat is er te doen 
en wat is er gedaan, etc. 
Mw. Bronsting: e.e.a. valt of staat via info aan de leden, e-mail adressen van alle leden zijn daarbij 
handig. 
Helene Angermann: met nieuwe leden moet rekening gehouden worden met de privacy.  
Theo Bloemzaad: heb je enig idee of de hele vereniging dat zal lezen. 
Werner Angermann: goed idee, klein beginnen, niet meteen grote artikelen. 
Vz: hoe dat te organiseren, moet je iemand daarvoor aanstellen.  
Mw. Bronsting: het hoeft niet voor ieder team.  
Vz: hopen dat er mensen op inhaken, het moet apart nieuws zijn.  
Helene informeert bij Jacqueline. 
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6. Financiële verslagen 
 
Jaarstukken 2017: 
De balans geeft een positief beeld. In 2017 is er goed gedraaid. De borg iz kleding is afgeschaft.  
Helene Angermann: de kleding is verwerkt in de contributie.  
Theo Bloemzaad: gaat het hier om administratieve goocheltrucs. Het gedoe met de kleding was 
schimmig. 
Hans Kaart: dat is niet het geval.  
 
Begroting 2018 
 
Hans Kaart: er is voorzichtig begroot, de begroting staat ‘in de min’. De kosten worden steeds 
hoger, net als vermoedelijk de bondscontributie. 
Theo Bloemzaad: dat accepteren de leden toch niet.  
Hans Kaart: drie grote sponsoren zijn gestopt. 
Mw. Bronsting: is er een sponsorcommissie. 
Hans Kaart: dat werk deed eigenlijk Dick Hoff, nu help ik hem daarbij, we zijn met nieuwe 
sponsors bezig.  
Werner Angermann: er is dus geen sponsorcommissie. 
Helene Angermann: er is flink geteerd op Dick zijn sponsors. 
Vz: het binnenhalen van sponsors is op dit moment een eenmans bedrijf, het droogt op een gegeven 
moment op, nu is het gunnen, hoe gaan we als club door, voor sponsoring op lange termijn, grotere 
sponsors.  
Mw. Bronsting: sponsors lokaler zoeken, bijvoorbeeld in Bloemendaal. 
Vz: we hebben maar een beperkte speelruimte, een vereniging als Bloemendaal hockey heeft een 
missie, landskampioen worden, wij zijn een kleine sport, stopt een eventueel grote sponsor, dan heb 
je meteen een probleem. 
Vz: Theo Bloemzaad verdient een groot compliment voor al het ophalen van oud papier, bladen, etc. 
wat hij dagelijks doet.  
 
De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld en goedgekeurd.    
 
Vaststellen contributies: 
 
Hans Kaart: de bedragen van de contributies zijn onveranderd gebleven. 
De vergadering gaat akkoord met de contributies voor 2018. 
 
Verslag kascommissie: 
 
De kascommissie heeft de financiële boeken en rekeningen van DSS over het jaar 2017 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
De kascommissie stelt de vergadering voor, om het bestuur decharge te verlenen voor de financiële 
verantwoording over het boekjaar 2017. 
 
De vergadering stemt hiermee in en gaat vervolgens met de voorgestelde begroting akkoord onder 
dankzegging aan de penningmeester. 
Jos van Opzeeland en Jan Huntelaar worden voor de kascontrole bedankt. 
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7. Benoeming kascommissie 
 
Voor de kascommissie wordt Jos van Opzeeland voorgesteld en er wordt voor de ‘tweede man’ 
contact opgenomen met Jan Huntelaar of Rob Buschman. 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Jos van Opzeeland.    
 
 
8. Bestuursverkiezing 
 
Peter Vink, coördinator wedstrijdsecretariaat honkbal, Hans Kaart, penningmeester en 
ledenadministrateur en Werner Angermann, technische zaken softbal, zijn aftredend,  maar stellen 
zich herkiesbaar. 
De vergadering stemt hiermee in. 
 
 
9. Pauze 
 
Niet gehouden. 
 
 
10. Stichting 
 
Er volgt een uitleg over de stand van zaken binnen de Stichting. 
Helene Angermann: er komt een rookvrij park en een invaliden lift. Dat laatste gaat nog moeizaam, 
er moet immers nog een voorstel komen. 
Peter Vink: de omzet loopt terug.  
Mw. Bronsting: de hockey heeft een barcommissie die alles regelt,  spelers blijven ook vaak langer 
hangen, het is daar meer structureel geregeld.  
Helene Angermann: DSS is via SportSupport uitgekozen voor het project gezonde keuken, dit staat 
met de medewerking van de ouders, wel moet e.e.a. nog uitgewerkt worden.  
Theo Bloemzaad: wat SportSupport wil, werkt hier niet, de cultuur is anders. 
Vz: wel is men met een cultuuromslag bezig iz roken en drinken.  
Theo Bloemzaad: ik zie wel elke dag scholieren roken op veld 3 en 4, moet ik dan zaterdag leden 
gaan verbieden.  
Vz: e.e.a. kost tijd. 
Theo Bloemzaad: het blijft een taak van de ouders, men moet er bewust mee bezig raken. 
Vz: er komt geen rookpolitie.  
Theo Bloemzaad: de besluiteloosheid agressie onderling, zoals men met elkaar omgaat, ben ik zat. 
Bijvoorbeeld een koffie apparaat, waarover in december besloten is, staat er nu nog niet. 
Vz: ik heb hierover gesproken met Aart Louwrier.  
Theo Bloemzaad: ik mis de gezelligheid inzake de besturen, ik vind dat dit binnen de Stichting 
uitgepraat moet worden, ik eis, dat de samenwerking tussen honk, soft en voetbal beter wordt.  
Vz: ik wil dit binnen de Stichting aan de orde stellen.  
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11. Bestuursbeleid 2017, beleidsvoornemens 2018 
 
Vz: voor dit jaar is hulp gevraagd via SportSupport en 2 jongens van de Cruyff academie. We 
moeten in de komende periode onze missie vaststellen. Wat is ons onderscheidend vermogen, zijn 
we een topsport of breedtesport club, moeten we dat alleen doen in deze kleine sport. Moeten we bij 
andere clubs kijken voor verdergaande samenwerking en aan de hand daarvan beleid ontwikkelen.  
Binnen het bestuur is dit op individuele basis al doorgenomen. Hoe kunnen we van onderuit meer 
mensen bij de club betrekken. Ideëen als Pinksterkamp, meer gebruik van de site, gezelligheid. 
Dhr Wildeman: kijk binnen de vereniging.  
Vz: ik hoop aan het eind van het seizoen zaken te kunnen regelen, deel prikkels op de site uit.  
Theo Bloemzaad: waar denk je aan inzake samengaan met clubs, praten met de buren. 
Vz: ja. 
Helene Angermann: met Olympia en Sparks hebben we al overleg over de jeugdafdelingen.  
Jos van Opzeeland: praten kan altijd.  
Vz: DSS is tophonkbal, gebruik je leidende positie. 
Theo Bloemzaad: we hinken op twee gedachten, top en breedtesport, hoe lang kunnen we dit nog 
volhouden. 
Vz: dat klopt ook wel, we zullen inventariseren wat de leden willen voor samenwerking.  
Theo Bloemzaad: kijk naar het ledenbestand, wat weten we weinig van de leden. 
Vz: de randvoorwaarden zijn hier oké, hoe is de binding.  
Peter Vink: eerst in de bestuursvergadering het eens over samenwerking worden. 
Mw. Bronsting: niet te zwaar trekken aan een gesprek. 
Peter Vink: er is vaak genoeg met Kinheim gesproken. 
Theo Bloemzaad: bij Kinheim zijn nu andere mensen die er wel voor open staan. 
Vz: enquetes in elkaar proberen te zetten. 
Theo Bloemzaad: de samenwerking tussen honk, soft en voetbal inzake de velden flexibeler 
regelen, met name in april en september meer met elkaar praten.    
 
 
12. Rondvraag 
 
Mw. Bronsting en dhr. Wildeman: we zijn blij hierbij aanwezig geweest te zijn, het was heel 
interessant. 
Theo Bloemzaad: het is teleurstellend, dat veel leden commentaar hebben maar er nu niet zijn. 
Peter Vink: een aantal mensen worden voorgedragen, bij instemming van de vergadering, tot lid van 
verdienste: 
Michael Halderman: 15 jaar coach, o.m. van hb-2, bestuurslid TC, vz a.i. Stichting; 
Jan Huntelaar: 15 jaar zowel bij de jeugd als senioren gehonkbald, bestuurslid, verzorger materiaal, 
manager hb-1, bestuurslid Stichting; 
Anton Tielen: al ca 25 jaar sponsor, heeft DSS financieel in die periode bijgestaan, oud speler; 
Frank Sprengers: ook al jarenlang sponsor en heeft DSS als zodanig geholpen, eveneens oud 
speler. 
De vergadering stemt met deze voordrachten in.  
 
  
13. Sluiting  
 
Vz sluit de vergadering om 22.35 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hij wenst 
iedereen veel energie en plezier voor het seizoen 2018.   
 
 



 
 


