
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering DOS Monster 2021 
Datum: 19 mei 2022 

Tijdstip: 20:00 uur 

Locatie: groep 8B Basisschool De Zeester 

Aanwezigen: Carmen van Ark, Ivette Fleming, Frank Schoenmaker, Danielle Talboom, Marja 
ten Braak, Milada Odenkirchen, Corry Debeij, Ronald Debeij, Trude van Oosten, Mieke van 
Leeuwen, Saskia van der Meer, JoepJan van der Hoeven, Veerle ten Braak, Madelief Tettro, 
Ans Vollebregt, Olga van Straalen, Joke Bossard, Rianne Tettero, Lena van der Meer en 
Dionne van Dijk 

Afwezig met afmelding: Iris van der Hoeven 

Welkom: De algemene ledenvergadering wordt door Danielle geopend. Fijn dat het weer 
gewoon live kan. Er worden drie nieuwe bestuursleden voor gedragen: Carmen van de Ark, 
Marja ten Braak en Milada Odenkirchen. De leden stemmen akkoord dat deze drie toetreden 
tot het bestuur. Het huidige bestuur is daar erg blij mee. Er is veel werk te doen en daar 
zullen deze drie heel goed bij helpen. Frank Schoenmaker neemt helaas afscheid van het 
bestuur van DOS Monster. Hij heeft jarenlang heel veel voor de vereniging gedaan. Gelukkig 
blijft hij Mieke van de ledenadministratie ondersteunen met het nieuwe contributiesysteem. 

Frank wordt gehuldigd als erelid en krijgt daar een mooie bos bloemen plus aandenken voor. 
Ook Mieke krijgt voor al haar werk een mooie bos bloemen. 

Huldiging: Maar liefst 12 jubilarissen hebben we dit jaar te huldigen. 

Olga van Straalen 50 jaar lid 

Ans Vollebregt 40 jaar lid 

Joke Bossard en Rianne Tettero 25 jaar lid 

Marian Jansen, Feline van Diesen, Britt Mulder, Madelief Tettro, Dionne van Dijk, Veerle ten 
Braak, Iris van der Hoeven en Lena van der Meer zijn allen 10 jaar lid. 

We feliciteren de jubilarissen en ze krijgen een bondsmedaille of een medaille van DOS 
Monster. 



Vaststellen stukken vorige ALV: De notulen, jaarverslag en wedstrijdverslag van 2019-2020 
zijn akkoord. Er is een vraag van een van de aanwezigen of er vanwege AVG wel namen 
mogen worden genoemd in de notulen. Er wordt daarom om akkoord gevraagd aan de 
aanwezigen. Iedereen is akkoord. 

Aan het jaarverslag graag achternamen toevoegen. 

Jaarverslag 2021  het jaarverslag van 2021 wordt besproken en goedgekeurd. Er is dit jaar 
helaas geen wedstrijdverslag 

Financieel verslag: de kascontrole is op 12 mei 2022  uitgevoerd door Maurits Voskamp en 
Eric Debeij. Zij hebben de stukken goedgekeurd. 

Ivette heeft de stukken voor de aanwezigen gekopieerd en legt aan de hand van de stukken 
de financiële situatie uit. Het lijkt alsof we een keurig jaar hebben gedraaid omdat we geen 
verlies hebben gedraaid. Dit is echter een vertekend beeld. Omdat we door corona vaak 
geen of minder zaalhuur hoefden te betalen, zijn we niet in de negatieve cijfers uitgekomen. 
Als er komend jaar niks veranderd gaan we verlies draaien. Het ledenaantal is te laag en 
daarom moeten we het komend jaar hard aan de slag om leden te werven. De 
inflatiecorrectie zal op de contributie worden doorgerekend met 5%, er moeten sponsoren 
gezocht worden, de bondscontributie van de trainers zal voortaan door de leden worden 
betaald en in september zal er een eenmalige bijdrage van 25 euro per lid ( 1 per gezin ) 
worden geïnd. Alle aanwezigen gaan akkoord met deze besluiten. 

Wat betreft sponsoring zal er een heel nieuw plan moeten worden opgesteld. Huidige 
sponsoren moeten van de site af worden gehaald en sponsoren moeten worden gevraagd 
om te sponsoren. 

Beleidsplan: er is een werkgroep die het beleidsplan gaat herschrijven. De eerste 
vergadering is al geweest. 

Mededeling nieuwe contributiesysteem: Vanaf het volgend seizoen wordt de contributie 
voor de recreatie leden aangepast. We gaan naar een jaarcontributie ipv per 2 maanden. We 
gaan dit per september invoeren. In juli gaat er een brief naar de leden. Om dit te kunnen 
doorvoeren moeten de statuten worden aangepast bij een notaris. Dit gaan we zo spoedig 
mogelijk regelen. Voor het aanpassen van de statuten komt er nog een extra ALV. 

W.v.t.t.k.: Ronald Debeij deelt mede dat de turnselectie gaat samenwerken met de 
turnselectie van meerdere ander Westlandse verenigingen: SV De Lier, UDI Westland, OKK, 
Devona Wateringen 

Corry Debeij: wil in de nieuwe wijken flyers uitdelen om leden te werven. Wie kan en wil 
haar helpen? 

 

 


