
 

Notulen Algemene Ledenvergadering DOS Monster 2019-2020 

 
Datum: 15 april 2021  

Tijdstip: 20:00 uur tot 22:00 uur via Zoom 

Aanwezigen: Ivette Fleming, Frank Schoenmaker, Danielle Talboom, Dominique Groffen, Ronald 
Debeij, Corry Debeij, Fred Debeij, Erice Debeij, Suzanne Debeij, Carmen v.d. Ark, Trude van Oosten, 
Saskia van der Meer, Claire Talboom, Sven Jansen, Ilse Hamel, Lois van Adrichem, Marjon Stijger, 
Milada Odenkirchen, Annique ten Braak, JoepJan van der Hoeven, Nathalie Vliegenthart, Mieke van 
Leeuwen en Kimberly Knol 

 

Welkom 

Danielle opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze toch wel heel bijzondere Algemene 
Ledenvergadering. Ze vertelt dat het bestuur net als voorgaande jaren bestaat uit drie personen; 
Frank, Ivette en Danielle. We zijn heel blij dat we een nieuw lid kunnen voordragen. Dominique 
Groffen heeft aangegeven deel uit te willen gaan maken van het bestuur. Alle aanwezigen gaan 
daarmee akkoord. Bij deze is Dominique dus het vierde bestuurslid van DOS Monster. Dominique 
vertelt daarna even kort het een en ander over zichzelf. Haar oudste dochter turnt sinds een paar 
maanden op de zaterdag bij de recreatie. 

Notulen 2018 

De notulen van 2018 worden besproken. Carmen geeft aan dat ze voortaan graag niet alleen 
voornamen genoteerd ziet maar ook achternamen. Dit geldt ook voor het wedstrijdverslag. In de 
volgende notulen en verslagen zal dit gebeuren. 

Wedstrijdverslag 2019-2020 

Geen vragen en/ of opmerkingen betreffende het wedstrijdverslag. 

Jaarverslag 2019-2020 

Bij groepen ontbreekt de groep van Ronald en Eric. Danielle past dit aan. De vergoedingstabel kan 
beter zonder jaartal worden genoteerd. Wordt ieder jaar aangepast door de penningmeester qua 
datum als ze dit bespreekt met TC-leden. 

 



 

Financieel verslag 2019-2020 

De penningmeester heeft de afgelopen weken hard gewerkt om de financiële verslagen uit te werken 
en toont ze aan ons allen. De afgelopen twee jaar zijn door verschillende omstandigheden geen 
goede jaren geweest. We hebben verlies geleden en teren daarom ernstig in op onze reserves. Als dit 
zo door zou gaan zijn we over 5 jaar door onze reserves heen en kunnen we de vereniging niet meer 
draaien. Er moet een plan komen om weer in de positieve cijfers te komen. 

In 2019 hebben we onder andere veel verlies geleden doordat er toen veel leden gestopt zijn. Het 
jaar 2020 is vanwege de pandemie een moeizaam jaar. We hebben toen wel eenmalig een subsidie 
gekregen van 4000,00 euro maar daartegenover missen we inkomsten van bijv. een sponsoractie die 
we anders zouden hebben gedraaid. 

We zullen de inflatie van 1,28 iets verhogen en 1,5 % contributieverhoging doorvoeren. 

Dit is echter lang niet voldoende. We zullen allen aan de slag moeten om de club weer financieel 
gezond te krijgen. 

Denken aan promotie, sponsoring, flyeren. 

Voor 2020-2021 moet er een nieuw beleidsplan en jaarplan komen waar vrijwilligers voor moeten 
worden gevonden. Mensen die kunnen brainstormen over promotie. Mensen die in werkgroepen 
kunnen plaatsnemen om het bestuur te kunnen ondersteunen. 

 

 

Rondvraag 

Corry bedankt de TC-leden en bestuursleden voor hun inzet van de afgelopen jaren. Ondanks deze 
gekker tijden heeft iedereen hard gewerkt. 

 


