
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

d.d. 17 maart 2016 
 

 
 
Aanwezig:  Ivette Fleming (bestuur) , Frank Schoenmaker ( bestuur) , Caroline Regeer 
  ( notulist) , Ton Regeer, Carmen Eliens, Corry Debeij, Fred Debeij, Ronald 
  Debeij, Eric Debeij, Nicole Eijkelenboom, Amy Terlouw, Bianca Terlouw, 
  Pauline Diender, Cimberly Grund, Mieke van Leeuwen 
Afgemeld:  Saskia van der Ende (bestuur) , Natascha Regeer , JoepJan van der Hoeven 
 
 

 
Opening 
Ivette heet iedereen hartelijk welkom. Bestuurslid Saskia is afwezig omdat ze morgen 
geopereerd moet worden. Ze bedankt Mieke van Leeuwen en Corry Debeij, die beiden 
veel doen voor de ledenadministratie. Tevens bedankt ze Ton en Caroline voor de 
bestuurs-ondersteuning en aanwezigheid op bestuursvergaderingen. 
Er worden geen extra punten genoemd, die ingebracht moeten worden voor de agenda. 
 
Vaststellen Notulen ALV 31 maart 2015 
Ivette heeft opmerkingen over het financieel verslag, punt 4 van de notulen 2015. 
Er wordt afgesproken dat de punten, die geen feiten zijn gebleken, in het rood zullen 
worden genoteerd als zijnde correcties. 
Dit gaat om de volgende punten: 
-Netto verlies van € 4080,- is niet in de boeken terug te vinden 
-Reserveringen voor het jubileumjaar 2015 zijn niet gemaakt, zijn niet uit de begroting 
te halen. 
-De €10.000,- is wel te traceren aan de hand van de uitgaven, namelijk 
€5.000,- voor lening aan de Turnhal Westland en €5.000,- kosten voor het 95-jarig 
bestaan van DOS in 2015. 
-Het verlies is niet €19.930,- maar €6.927,24 
-De kosten voor de zaal en trainers zijn geen €12.000,- maar €10.000,- hoger dan de 
contributie inkomsten. 
 

Opgericht d.d. 31 maart 1920 
Aangesloten bij de K.N.G.U. 
Koninklijk goedgekeurd d.d. 26 mei 1970 
KvK nr. 40397592 
 
 
Postadres: 
Postbus 80 
2680 AB  Monster 
www.dosmonster.nl 



Bianca vraag hoe hoog de opbrengsten waren van de Hoogvliet actie. 
Ivette gaat dit opzoeken. 
( toevoeging na het uitzoeken n.a.v. deze vraag: Opbrengsten waren €2.889,20 , kosten 
€153,09  dus totale opbrengsten  €2.736,11 euro) 
Ook is er een vraag over het contract van de lening van de turnhal Westland. 
Deze loopt tot 2020. Er wordt nagegaan of deze in bezit van het nieuwe bestuur is of dat 
dit nagevraagd moet worden bij Nico Koers. 
 
Ivette legt nog uit dat er al jaren is gezegd dat de gewenste reserve de vaste kosten voor 
1 jaar zal moeten dekken om een jaar zonder inkomsten te overleven. 
Dit is op dit moment €88.000,- . Hiervoor zullen we de komende jaren nog €20.000,- 
moeten gaan sparen. 
 
Wat betreft het punt “Verenigingszaken” wil Ronald Debeij graag toelichten waarom 
Nathalie zich heeft teruggetrokken van de voorgenomen penningmeester functie. 
Zij had vragen over de vergoedingen van trainers. En Richard heeft zich teruggetrokken 
vanwege onduidelijkheden maar wil zeker nog iets betekenen voor DOS Monster. 
 
Ivette wil het punt w.b. de vergoedingen van trainers boven de €1500,- graag toelichten. 
Het is zo dat DOS wel meer kan betalen maar dat de vrijwilligers daar zelf belasting over 
moeten betalen. Zij moeten zelf goed bijhouden waar de kosten en de uren gemaakt zijn. 
Dit vanwege de mogelijke aftrekposten van de trainers, die ze in mindering kunnen 
brengen op ingediende bedrag.  
Aftrekposten kunnen zijn: gemaakte km of onkosten wedstrijden enz. 
Dit vanwege eventuele controle door de belastingdienst. 
 
Met het benoemen van de bovenstaande punten zijn de notulen van de ALV in 2015 
vastgesteld. Correcties zullen worden aangebracht. 
 
Jaarverslag 
Frank licht het jaarverslag toe. 
Er zal een correctie gemaakt worden  namelijk dat Daphne van der Ende niet haar 
trainingsactiviteiten heeft hervat maar haar lidmaatschap. Dat is er geen kans op 
interpretatie misverstanden. 
 
Er wordt een vraag gesteld over Facebook. 
Of Frank kan uitzoeken hoe je een bericht op eigen Facebook kunt zetten ,waarbij dan de 
naam “DOS Monster” getagt kan worden. Volgens meerdere aanwezigen kan dit nu niet. 
 
Ronald wil expliciet benoemen dat hij Lennart Schoenmaker wil bedanken voor het 
opzetten van de nieuwe website. Hij is mooi. Wel ietwat traag. Frank deelt mee dat hij 
één dezer dagen op een snellere server wordt geplaatst. 
Ook het plaatsen van stukjes wordt niet altijd snel gedaan. Er wordt geopperd dat het 
handig zal zijn als hier weer meerdere personen uitleg over krijgen en dit kunnen gaan 
doen. 
 
De sponsoring van de trainingspakken wordt erg gewaardeerd. Deze is alleen gebruikt 
voor de leden, waardoor de prijs bijna gehalveerd kon worden. 
Ronald vraag of er nog meer mogelijkheden zijn om sponsoren binnen te halen. 



Er zijn nog 3 bordsponsoren in de Wielepet. 
Ivette legt uit dat het bestuur uit te weinig personen bestaat en dat er geen tijd over is 
geweest om hier op te focussen. 
Het is zeker nodig om hier iemand voor in te kunnen gaan zetten. 
 
W.b. de samenstelling van het bestuur wordt er nog meegedeeld dat er zich na de B ALV 
in september 2 mensen hadden aangemeld. 
De één helpt nu met het organiseren van de Pinkster Cup, maar heeft het te druk voor 
een echte bestuursfunctie. 
De ander heeft zich terug moeten trekken vanwege privé omstandigheden. 
 
Kindpakket: volgens Mieke gaat het om 6 kinderen. De betaling en communicatie is 
echter rommelig. 
 
STHW: Ronald deelt mee dat het rendement (tegenprestaties) te weinig is. Er was bij de 
laatste o.w. veel irritatie. Volgens Cimberly zijn Danny Zancada en Femke toegetreden 
bij STHW. Femke is intussen gestopt als trainster. Danny Z. trekt erg naar Den Haag toe. 
Cimberly vraag zich af of Danny en de vader van Lars (Dhr. Dalhuizen) bij de 
vergadering van het bestuur met STHW aanwezig zouden willen zijn omdat zij zich 
hebben uitgesproken om de link met DOS Monster te willen blijven leggen. 
Ivette legt uit dat er langlopende afspraken en intenties over en weer waren. 
Vorig jaar echter zijn er nieuwe afspraken met het andere bestuur gemaakt. Maar er is 
geen extra contact gelegd. 
Ton zegt dat er teveel jongens uit andere streken/andere verenigingen zijn en er dus 
geen binding meer is met DOS Monster. 
Ivette deelt mee dat er afspraken gemaakt moeten worden en binding moet blijven 
zolang er nog jongens, die lid zijn van DOS bij STHW trainen. 
In het komende gesprek gaat expliciet besproken worden wat er van STHW terug kan 
worden verwacht naar DOS toe. 
Ivette zegt dat ze de aanwezigen verslag doet toekomen van de uitkomsten van dit 
gesprek. Natuurlijk zullen bij belangrijke beslissingen de DOS leden van STHW eerst op 
de hoogte worden gebracht. 
 
 
Wedstrijdverslag 
Er zijn 2 versies. De lange versies met alle uitslagen en de versie met alleen de medaille 
winnaars. Beiden staan op de site. 
 
 
Financieel Verslag 
Ivette geeft toelichting op het financieel verslag. 
In 2015 zijn er qua kosten bij gekomen de kosten van de nieuwe trainingspakken voor 
de TC leden, zijnde €2.114,13 
Het totale verlies is al iets teruggebracht. 
Bijvoorbeeld door bij de B selectie ( 7 leden) , de trainingsuren samen te laten vallen 
met de A selectie. Hierbij is in ieder geval 1 uur minder kosten aan zaalhuur. Bij de 
zaterdaggym is het aantal trainers teruggebracht.  
Voorstel om het verlies direct van het kapitaal per 31/12 af te halen zodat het op de 
balans van 2017 wordt veranderd in: 



€83.305,51 - €6.074,78  = € 77.230,73 
Dit bedrag zal dan terug te vinden zijn op de balans 2017. 
 
Er is de afgelopen 2 jaar €13.000,- ingeleverd. Er moet hier iets aan gedaan worden om 
het voortbestaan van DOS te garanderen voor de nabije toekomst. 
Ivette legt uit hoe dit bedrag tot stand is gekomen: 
-vergoedingen: deze zijn toegenomen doordat de selectie bijna groter is geworden dan 
de recreatie en daar ook meer trainers voor staan én door de scholing, die nodig is voor 
de kwaliteit van de hulpen en trainers, waardoor de salariëring is veranderd. 
De acro en turntrainers moeten voldoen aan bepaalde scholingseisen voor de staffel an 
vergoedingen, die is opgesteld. We willen één lijn gaan trekken, ook met de danstrainers. 
Hier zal nog een gesprek over moeten plaats gaan vinden. 
-zaalhuur:  kosten zijn gestegen met  13%. 
 
Dus de vaste lasten zijn sterk gestegen. 
Contributie inkomsten moeten tegenover deze vaste lasten, vergoedingen trainers en 
zaalhuur, staan. 
Hier zal dus een verandering in moeten komen om de balans te houden tussen kosten en 
inkomsten. 
 
Ivette legt uit wat een contributie verhoging van 3,5% betekent qua bedragen waar we 
het dan over hebben. 
Er gebeurt niets met de staffelkorting voor meerdere uren trainen bij DOS. 
Cim vraagt of deze per discipline kan gaan gelden. 
Ivette antwoordt dat deze korting juist een stimulans is vooral voor recreatie leden om 
een tweede uur te gaan trainen bij een andere discipline. En dat het per discipline wordt 
uitgerekend per kosten en inkomsten. Dus er is geen discipline de dupe van deze 
regeling. 
Hierop haakt Ronald in dat hij graag wil dat er binnen een discipline promotie wordt 
gemaakt voor een andere discipline binnen DOS. Ivette beaamt dat dit al gebeurd en 
misschien zal dit binnen de TC vergadering weer eens besproken moeten worden. 
 
Cim en Bianca vragen of de choreografie-kosten meegenomen kunnen worden in het 
tarief van de contributie. Ivette antwoordt dat dit lastig wordt. Het zal meer in de tekst 
op de rekeningen gezocht moeten worden, dus qua omschrijving. 
 
Na al deze “side information” wordt de contributie verhoging van  3,5%  ,met ingang van 
het nieuwe seizoen,  met algemene stemmen aangenomen. 
 
Ivette zou graag zien dat de opbrengsten van de extra activiteiten en inspanningen van 
de dansshow en acro wedstrijd voor deze afdeling gereserveerd kan worden in 2017. 
En niet in het algemene begroting tekort gestopt moet  worden. 
 
Qua vermindering van de kosten is er een nieuwe afspraak te maken met de TC. 
De bijdrage van een activiteit van€2,50 per lid zal van 2 naar 1x per jaar worden gezet. 
Dat er standaard een bijdrage per lid zal gevraagd moeten worden. 
Er wordt aangegeven dat dit dan misschien helemaal geschrapt kan worden.  
Er wordt komend jaar bekeken wat de kosten precies zijn geweest in 2016. 
 



Qua inkomsten zal de grote loterij zo spoedig mogelijk opgepakt moeten gaan worden. 
Ronald geeft aan dat er bij andere verenigingen meer acties zijn zoals bijvoorbeeld 
Paaseitjes/speculaasjes verkopen. 
Dit zal ook in de TC vergadering als punt naar voren kunnen gaan komen, hoe en door 
wie dit opgepakt kan worden. 
Bianca vertelt in dit kader dat Groen Wit de kosten van de Gymnastrada heeft opgehaald 
via de Grote Clubactie, waarbij het inzetten van persoonlijk gewin goed gewerkt heeft. 
 
 
Huldiging 
Er zijn vier leden met 10 jaar lidmaatschap, te weten Judith van Heijningen, Maura 
Hempelman, Amy Terlouw en Amber van Ruijven. Zij krijgen een medaille. 
En één lid met 25 jaar lidmaatschap, te weten Elly Kemperman. Zij krijgt een officieel 
KNGU speldje. 
Alleen Amy Terlouw kon aanwezig zijn. Zij krijgt de medaille van Frank overhandigd. 
Ze is al lid sinds 15 februari 2005. 
De anderen krijgen hun medaille/speldje tijdens de lessen uitgereikt door Frank. 
 
 
Begroting 2016 en verkiezing kascontrole commissie 
Er is kascontrole verricht door Ronald Debeij en Eric Debeij. 
Frank Schoenmaker stond op de lijst, maar doordat hij bestuurslid is geworden kon hij 
deze taak niet meer vervullen. Eric gaat JoepJan vragen om de taak van Ronald, die al 2 
jaar zitting heeft gehad in de kascontrole commissie, te vervangen. 
 
 
Jaarplan 2016 
Er zal een nieuwe beleidsplan moeten komen. Er zal een commissie opgezet moeten 
worden vanuit TC leden en ouders. Cimberly geeft aan dat zij er graag 2 mensen van de 
acro in wil hebben. 1 trainer en 1 betrokken ouder. 
Cimberly geeft zich op om in de commissie plaats te nemen. 
 
Cimberly wil ook meer achter sponsoring aan, vanwege de EK ambities voor volgend 
seizoen. 
 
Ronald wil graag een punt erbij in het Jaarplan namelijk het stimuleren van het volgen 
van een jurycursus. Dit zal gepromoot moeten worden. Er is namelijk éénmalig een 
boete betaald bij de acro voor het niet leveren van juryleden. Dit blijkt overigens een 
misverstand te zijn geweest vanwege het niet kunnen nakijken van geleverde juryleden. 
 
Aangezien Cimberly en Pauline weg moeten, wordt afgesproken dat Cimberly bij een 
bestuursvergadering aan zal schuiven om nog meer punten, die zij belangrijk vindt voor 
het jaarplan/beleidsplan  te benoemen. 
 
In de begroting van 2016 zijn vaste kosten en andere kosten meegenomen. 
Er zou een kleine winst gemaakt kunnen worden er van uit gaande dat er bijna €6.000,- 
wordt opgehaald bij de sponsoractie. 
 



Bij de eerstvolgende TC vergadering zal dit op de actie punten lijst moeten komen, zodat 
er voor de zomervakantie gestart kan worden met de grote loterij. 
Vraag is nog of de trekking bij de onderlinge wedstrijden of eerder zal moeten 
plaatsvinden. 
 
 
Rondvraag 
Bianca: 
Heeft de opmerking dat het snelle organiseren en vastleggen van de acro wedstrijd in 
Genève haar heeft overdonderd. Ivette geeft aan dat hier over gesproken is en dat dit 
een volgende keer anders gaat met betere communicatie. Wel is het fijn dat er actie is 
ondernomen, maar jammer dat het zo snel is doorgezet. 
Fred: 
Vraag of het door het oude bestuur opgemaakte afspraken moeten worden opgevolgd. 
Ivette antwoordt dat dit zeker gebeurd als het goede besluiten zijn. 
Mieke: 
Vraagt of er een nieuwe nieuwsbrief komt, waarbij de €1,- contributie per jaar van 
Stichting Westland en de verhoging van de bondscontributie worden gecommuniceerd 
naar de leden. Ter verduidelijking geeft Ivette aan dat de DOS Monster leden deze 
contributie moeten betalen omdat DOS Monster lid is van de Stichting Westland. 
Ronald: 
Heeft een vraag over de communicatie in een bepaalde situatie bij de acro. Het advies is 
om dit soort zaken altijd eerst met het acroteam te bespreken. 
 
 
Sluiting 
Caroline overhandigt bos bloemen aan de zittende, aanwezige bestuursleden Frank en 
Ivette. Saskia zal deze krijgen bij thuiskomst uit het ziekenhuis na de operatie. 
Deze 3 bestuursleden hebben heel veel tijd en energie gestoken in het opnieuw in kaart 
brengen van vele factoren van DOS Monster, waardoor het voortbestaan van onze 
vereniging is behouden. 
Ze krijgen applaus van de aanwezigen. 
Ivette sluit de vergadering. 
 


