
 

Verslag Algemene Ledenvergadering DSS Honk/Softbal d.d. 15 april 2019 

 

Aanwezig: zie presentielijst 

Afwezig: zie punt 3, ingekomen stukken  

Voorzitter: Bas vd Ham / Michael Halderman 

Verslag: Bert Daniels 

 

Agenda: 

 

1.  Opening 

2.  Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2018 

3.  Ingekomen stukken 

4.  Bestuursmededelingen 

5.  Jaarverslagen  

6.  Financiële verslagen 

7.  Benoeming kascommissie 

8.  Bestuurssamenstelling 

9.  Pauze 

10.  Stichting 

11.  Bestuursbeleid 2018, beleidsvoornemens 2019 

12.  Rondvraag 

13.  Sluiting                                

 

 

1. Opening 

 

Bas vd Ham en Michael Halderman zullen de jaarvergadering voorzitten. Zij openen de vergadering 

en heten alle aanwezigen welkom. De opkomst is onverwacht groot. 

Er wordt gerefereerd aan de serieuze oproep via de site en facebook om meer mensen bij de club te 

betrekken. 

Het grote geheel is langzaam aan het afbrokkelen, er zijn steeds minder mensen die steeds meer 

werk moeten verzetten, vandaar die oproep. 

Om DSS weer springlevend te krijgen, zijn meer mensen hard nodig.  

   

 

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

 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Bericht van verhindering is binnengekomen van Remco en Yvette Krol, Jacqueline Blom, William 

Lambert, Ruud Naaktgeboren en 8 afmeldingen namens aspiranten hb-1.  

Binnengekomen is het verslag van de kascommissie d.d. 19 februari 2019 betreffende het 

kalenderjaar 2018. 

De kascommissie is van oordeel, dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018. We stellen de 

leden voor, de penningmeester en daarmee het gehele bestuur te dechargeren voor het gevoerde 

financiële beleid. 

De kascommissie (Jos van Opzeeland en Jan Huntelaar) wordt hiervoor bedankt en de 

penningmeester ontvangt hiervoor de credits.  
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Ingekomen stukken (vervolg): 

 

Aanbod voetbal om Marcel Scheefhals voor h/s beschikbaar te stellen tot een bedrag van 5000 euro.  

Michael Halderman: we moeten het wel geheel gesubsidieerd krijgen. 

Hans Kaart: het formulier zal DSS h/s zelf moeten indienen.  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

 

4. Bestuursmededelingen 

 

Vier DSS-ers zijn tot lid van verdienste benoemd. 

Peter Vink: e.e.a. is vorig jaar al toegekend. 

Peter Vink geeft de motivatie weer: 

Michael Halderman begon zo’n 15 jaar geleden als coach van de pupillen, aspiranten en later het 

rookie team. Michael is bestuurslid (voorzitter a.i.) geweest en zat in de technische commissie. 

Ik hoop, dat hij op de achtergrond voor DSS wat blijft doen. 

Jan Huntelaar is ook al zeker 15 jaar actief, m.n. in de jeugdopleiding en bij DSS-2, verder doet hij 

de inkoop en beheer van het materiaal en is Jan manager van hb-1. 

Albert Tielen is niet aanwezig, hij is al vele jaren sponsor van DSS h/s, hetzelfde geldt voor Frank 

Sprengers, die evenmin aanwezig kon zijn. 

Michael en Jan ontvangen de bloemen en de felicitaties. 

Ria Wesselink is bijna 60 jaar (ere)lid van DSS, zij is nog altijd actief als scorer en doet 

bardiensten. Zij ontvangt de Jan Warren Award 2018 en ontvangt eveneens bloemen en felicitaties.  

 

Daarnaast wordt een moment van stilte gehouden ter nagedachtenis aan Ton van Lieshout, onze 

‘klusjesman’, die veel zaken voor DSS heeft geregeld. 

 

 

5. Jaarverslagen 

 

Verslag secretaris: 

 

Het verslag wordt binnen 2 weken aangeleverd.  

 

Verslag jeugdcommissie: 

 

Het verslag van de jeugdcommissie (Bert Post) is bijzonder fraai. Er is weer een jeugd -en 

technische commissie. 

Het voor het eerst gehouden zomerkamp was een groot succes.   

 

Verslagen wedstrijdsecretarissen honk -en softbal: 

 

Het verslag wedstrijdsecretaris softbal staat op de site en wordt goedgekeurd. 

Het verslag wedstrijdsecretaris honkbal volgt z.s.m. 
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6. Financiële verslagen 

 

Jaarstukken 2018: 

De jaarrekening 2018 geeft een negatief beeld. Tegenvallers zijn de hoge kosten voor de topsport, 

meevallers het aantal ballensponsors en de TV rechten. 

De jaarstukken worden door de vergadering akkoord bevonden  

 

Begroting 2019 

Theo Bloemzaad: het bestuur doet er nogal luchtig over, wat is er aan gedaan om de begroting iets 

minder te maken, is dit normaal. 

Michael Halderman: het is het gevolg van de keuzes die gemaakt zijn, er ligt een ambitieuze 

begroting. 

Theo Bloemzaad: er is een grof verschil tussen de topsport en de jeugd. 

Jeroen Seggelink: de begeleiding van de wedstrijdsport gaat tegen minimale kosten, de kosten 

topsport liggen veel hoger. 

Michael Halderman: in de goede jaren is geld binnengehouden, waardoor we dit konden hebben. 

Theo Bloemzaad: nadenken over de totale kosten aan topsport honk en softbal. 

Jan Huntelaar: we zullen in de begroting dit jaar iets moeten vinden om zo door te kunnen gaan. 

Anthony Leigh: waar is de 10.000 euro naar toe, dit vergeleken met vorig jaar. 

Michael Halderman: we moeten jaarlijks bezien of we dit willen, nu kunnen we ons niet meer 

onttrekken aan de verplichtingen die we voor 2019 zijn aangegaan. Ook het 2e team kost geld, ook 

die afspraken moet je nakomen, we moet nu nadenken wat we gaan doen in 2020. 

Theo Bloemzaad: met name bij de ouders van de jeugdleden doet dit de wenkbrauwen fronsen. 

Jeroen Seggelink: is er een splitsing h/s in de veldhuur aan te brengen. 

Helene Angermann: sponsors halen is hard nodig. 

Peter Vink:  het verschil is mede ontstaan door het wegvallen van sponsors. 

Jeroen Seggelink: de sponsors gaan naar het eerste en tweede, niet naar de jeugd. 

Peter Vink: sponsors moeten er voor de gehele club zijn. 

Michael Halderman: teams, die een eigen sponsor vinden, houden het geld voor het eigen team, 

niet voor de club. 

Michael Halderman::Juan Carlos Sulbaran is toegevoegd aan de selectie hb-1. Hiervoor zijn geen 

eigen middelen  aangesproken. De kosten voor JC worden door sponsoring gedekt waarvan de helft 

naar de club gaat. Zoals het nu dus gaat, kan volgend jaar niet meer. 

Hans Kaart: zeker niet op 3 vlakken. 

Jan Huntelaar: ten opzichte van 2017 hebben we nu een fors bedrag minder, er gaat 20.000 euro af 

van het eigen vermogen, als we zo doorgaan, is eind 2019 de nul bereikt. Keuzes maken voor 2020. 

Bas vd Ham: niet eerder weg alvorens we de keuzes gemaakt hebben. 

Jeroen Seggelink: er moet een andere schwung in de club komen. 

Bas vd Ham: mensen weten ook niet altijd bij wie ze zijn moeten, men is lid en dat is het. 

Helene Angermann: in een vorige ledenvergadering is ooit aangenomen, dat ouders bardiensten 

draaien. 

Bas vd Ham: je moet aan het begin van het jaar de oplossing hiervoor bij de leden leggen. 

Susana Vicent: vaak krijg je laat te horen, dat je een bardienst moet draaien, dat moet eerder 

kunnen. 

Bas vd Ham: dit aan het begin van het seizoen per team regelen. 

Maarten Hendriks: ik heb geen idee, wie er in het bestuur zitten en daarin ben ik niet de enige, daar 

door wordt er ook niet gauw een bijdrage aan de club geleverd. 

Theo Bloemzaad: de onbekendheid speelt ons parten. 

Ria Wesselink: een persoon per team moet hier achter aan gaan. 

Remco Korstjens: er moeten stukjes in  het digitale clubblad komen. 
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Financiële verslagen, begroting (vervolg): 

 

Theo Bloemzaad: daar zijn weer geen mensen voor. 

Jeroen Seggelink: een werkgroepje van ouders hiervoor samenstellen.  

Susana Vicent: een ouderavond organiseren. 

Bas vd Ham: die is er geweest, er was weinig animo voor. Met de jeugd zitten we wel in een 

positieve flow. 

Coen Brouwer: zaken opdelen, ik heb niet het idee, dat we nu een familievereniging zijn, mensen 

erbij betrekken, ook uit de financiële kant. De visie van de club moet duidelijkheid creëren. 

Theo Bloemzaad: bij de breedtesport meer ouders erbij betrekken. 

Helene Angermann: mensen erbij halen, die al buiten een team zitten. 

Bas vd Ham: een sponsorclub is belangrijk, het invullen van de vrijwilligersparticipatie en, bestuurs 

aanvulling. 

Jeroen Seggelink: betrek jeugdspelers bij het eerste, bijvoorbeeld op de openingsdag. 

Theo Bloemzaad: wie pakt dit op. 

Bas vd Ham: via Scheefhals? 

Helene Angermann: ze snel mogelijk vaststellen wie hierin geïnteresseerd is. 

Bas vd Ham: bij kleine, overzichtelijke evenementen een klein clubje van bijv. 3 mensen 

samenstellen.  

Theo Bloemzaad: de begroting niet zomaar vaststellen. 

Michael Halderman: het betreft de begroting over 2019. 

Helene Angermann: eind juni moeten de keuzes voor 2020 gemaakt worden, dan ook bij elkaar 

komen. 

Maarten Hendriks: geen zelfstandige keuzes maken door het bestuur.  

Michael Halderman: je hebt gelijk. 

Maarten Hendriks: eerst beleid, daarop begroting maken.  

Bas vd Ham: de leden moeten voelen dat het beleid van hen is. 

 

Vaststellen contributies: 

 

De bondscontributie wordt verhoogd met 3,50 euro per lid. 

Jeroen Seggelink: de contributie mag hoger, maar dan moeten er wel meer faciliteiten komen. Dit 

moet dan met de ouders besproken worden.  

Helene Angermann: de contributie niet omhoog voor topsport. 

Jeroen Seggelink: de accommodatie voor de jeugd is ook niet altijd goed. 

De vergadering stemt in met het voorstel de contributie met 5 euro te verhogen. 

Jeroen Seggelink: er moet een jeugdbegroting komen, je moet de jeugd ook wat bieden. 

 

 

7. Benoeming kascommissie 

 

Niet aan de orde geweest.    
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 8. Bestuurssamenstelling 

 

Anthony Leigh: de basis is smaller, niemand heeft aan de rem getrokken. 

Bas vd Ham: DSS is een sportief waterhoofd. 

Jan Huntelaar: versmalling, dat is de tendens door de gehele club, er zijn veel te weinig mensen. 

Voor degenen, die wel veel doen, lijkt het zo langzamerhand op werken. 

Kim Benschop: bardiensten staan niet op de site, ze moeten breed gedragen worden, waardoor Peter 

ontlast wordt. 

Peter Vink geeft een uiteenzetting over het werk van de Stichting (clubhuis, velden, onderhoud). 

Een half jaar is h/s verantwoordelijk voor de barbezetting. 

Michael Halderman: het moet zover komen, dat Peter en Helene niet meer zoveel doen, de roosters 

zouden door iemand anders geregeld moeten worden. 

Helene Angermann: we hebben veel mensen nodig. 

Michael Halderman: het bestuur bestaat nog maar uit 4 mensen, staat er niemand op, dan is het 

over. 

We moeten heel snel een volgende vergadering plannen om mensen erbij te krijgen.  

Peter Vink: het moet wel iets zijn wat je leuk vindt als nieuwe medewerker. 

Bas vd Ham: voor een afspraak in juni moet er wel een plan komen. 

Jeroen Seggelink: inzichtelijk maken welke bestuursleden en taken er moeten komen.  

Maarten Hendriks: mensen actief betrekken hierbij, hoe willen we verder, mensen motiveren waar 

ze betrokken bij zijn, ouders van kinderen komen dan zelf met ideëen en daar moeten we dan voor 

staan. 

Helene Angermann: mensen persoonlijk benaderen. 

Maarten Hendriks: wat wil je voor je kind, dit uitdragen als bestuur. 

Jan Huntelaar:,7 jaar geleden was er binnen het bestuur de keuze tussen top en breedtesport, er is 

toen niet voor splitsing gekozen, de continuïteit van de vereniging mag niet in gevaar komen. 

Nu een keuze maken, niet vandaag, maar wel voordat we verplichtingen aangaan voor 2020, dus 

over ca 2 a 3 maanden. 

Bas vd Ham: in de volgende vergadering besluiten welke stappen nodig zullen zijn. 

 

Een groep van zo’n 9 aanwezigen is bereid om hierover met elkaar te overleggen in de tussentijd. 

Meedenken willen in willekeurige volgorde:  Jan Huntelaar, Justin Selier, Anthony Leigh, Cor 

Brouwer, Jeroen Seggelink, Kim Benschop, Wendy Hendriks, Maarten Hendriks en Robert Martin.  

 

Jeroen Wesselink: de meiden van dames-1 zoals Morgan benaderen hiervoor. 

Bas vd Ham: Maarten zal de richting aangeven. 

Jessica Frans (SportSupport)): doe een belronde, iedereen vragen of men wat wil doen en wat ze 

kunnen kiezen. 

Jeropen Seggelink: een inloopavond voor leden houden. 

Helene Angermann: sponsoring samen met Norman Ames opzetten. 

Helene Angermann: ik zal de dames benaderen. 

Bas vd Ham: kan het clubje binnen een paar weken al afspreken? 

 

Als datum voorde volgende ledenvergadering wordt maandag 1 juli 2019 afgesproken, tijd 20.00 

uur. 

Het bedoelde clubje komt op 29 april om 19.30 uur voor het eerst bij elkaar. 

 

 

9. Pauze 

 

Niet gehouden. 
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10. Stichting 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

11. Bestuursbeleid 2018, beleidsvoornemens 2019 

 

Zie discussie punt 8.    

 

 

12. Rondvraag 

 

Peter Vink: punten binnen de vereniging dit jaar zijn een rookvrij park, 100 jaar voetbal en een 

gezonde kantine. 

Bert Daniëls: ik wil graag Jan West, onze voorzitter a.i. die begin januari hiermee gestopt is, 

bedanken voor het vele werk dat hij heeft verzet om op zijn eigen manier binnen het bestuur meer 

structuur aan te brengen, dit deed hij o.m. middels overleg met SportSupport. Jan is geen lid, maar 

hij heeft recht op waardering voor  zijn inzet.  

 

 

13. Sluiting  

 

Vz sluit de vergadering en concludeert dat er het een en ander in gang gezet is en hij hoopt hierbij 

dat dit ertoe leidt, dat DSS er weer goed voor komt te staan. 

 


