
Verslag digitale Algemene Ledenvergadering DSS Honk/Softbal 

d.d. 10-06-2020 
 

Aanwezig: Jasper Geurtsen, Remco Krol, Quentin Koster, Remco Korstjens, Justin Selier, 

Michael Halderman, Bas van der Ham en Hans Kaart 

Afwezig met bericht: Peter Vink, Helene Angermann en Bert Daniëls  

Gespreksleider/Voorzitter: Bas vd Ham (BvdH) 

Verslag: Hans Kaart (HK)/Bas vd Ham 

 

Agenda 

 

1. Opening 

2. Verslag ALV d.d. 15-04-2019 

3. Ingekomen stukken 

4. Bestuursmededelingen 

5. Jaarverslagen: secretariaat, jeugdcommissie, wedstrijdsecretariaat HB/SB (binnenkort) 

6. Financiële verslagen: jaarrekening 2019, verslag kascommissie, begroting 2020, 

vaststellen contributie 2020 (zie ook nieuwsbrief DSS H/S d.d. 22 maart 2020) 

7. Benoeming kascommissie 

8. Bestuurssamenstelling 

9. Stichting 

10. Bestuursbeleid 2019, beleidsvoornemens 2020 w.o. de voortgang samenwerking 

DSS/Kinheim 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

  

1. Opening 

 

BvdH opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Deze vergadering gaat gezien het coronavirus de boeken in als de eerste digitale 

vergadering van DSS Honk- en Softbal. 

 

2. Verslag ALV d.d. 15-04-2019 

 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Binnengekomen is het verslag van de kascommissie d.d. 26 maart 2020 inzake de 

jaarrekening 2019: 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening, zoals in samenvatting gepresenteerd aan alle leden 

middels de nieuwsbrief d.d. 22 maart 2020, een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019. 
Wij stellen de leden voor de penningmeester en daarmee het gehele bestuur te dechargeren voor 

het gevoerde financiële beleid. 

Het volledige verslag van de kascommissie zal aan de aanwezige leden worden nagezonden. 

 
 

 

 



4. Bestuursmededelingen 

 

Geen 

 

 

5. Jaarverslagen 

 

De jaarverslagen van het secretariaat, de jeugdcommissie en het wedstrijdsecretariaat 

HB/SB volgen binnenkort en zullen aan de aanwezige leden worden nagezonden. 

 

6. Financiële verslagen 

 

Tevens verwijzende naar de nieuwsbrief van 22 maart 2020 geeft HK nog een korte 

toelichting op de jaarrekening 2019 en de (gelukkig) sluitende begroting 2020. 

Ook de contributie 2020 kwam aan bod. 

Na het uitkomen van de nieuwsbrief heeft het bestuur nog gemeend een korting op de 

eerder vastgestelde contributie te geven. 

In het begeleidend schrijven bij de contributiefactuur is dit aangegeven en is tevens een 

beroep gedaan op de solidariteit van de leden.  

De inning van de contributie loopt momenteel naar wens. 

 

De vergadering volgt het advies van de kascommissie en gaat dus akkoord met de 

jaarrekening 2019. Tevens wordt de begroting 2020 en het gevoerde beleid inzake de 

contributie 2020 goedgekeurd. 

 

7. Benoeming kascommissie 

 

Quentin Koster en Michael Halderman zijn bereid de controle over 2020 op zich te 

nemen. 

 

8. Bestuurssamenstelling 

 

Aftredend is Helene Angermann maar zij stelt zich herkiesbaar. 

De vergadering gaat akkoord. 

 

9. Stichting 

 

Aangezien Peter Vink ten tijde van deze vergadering ook vergadering van de Stichting 

heeft valt hierover op dit moment niets te melden. 

 

10. Bestuursbeleid 2019, beleidsvoornemens 2020 w.o. voortgang samenwerking 

DSS/Kinheim 

 

De besprekingen over de fusie worden op 24 juni voortgezet. Op die avond komen de 

voorzitters van de 10 werkgroepen bij elkaar om de uitgangspunten van het fusievoorstel 

te bespreken. Eind juli worden dan de eerste resultaten van de werkgroepen besproken in 

een overleg om vervolgens in de 3e week van augustus in een fysieke bijeenkomst de 

stukken die de werkgroepen opleveren door te nemen. Medio september ligt er hopelijk 

een document dat kan worden voorgelegd aan de leden.  

 



11. Rondvraag 

 

Geen bijzonderheden. 

 

12. Sluiting 

 

Om 21.45 uur sluit BvdH de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 

inbreng/aanwezigheid. 

 

 

 

 


