
Notulen Algemene Ledenvergadering DOS  

Vergadering : Algemene ledenvergadering DOS                                                        
Datum  : woensdag 10 mei 2017    
Tijdstip  : 20.00 uur Plaats : Weth. Beerdastrjitte 6, Kollumerzwaag 
Deelnemers : Douwe, Linda, Jan en Cornelis 
 
     

 
 

1. Opening. 

2. Notulen vorig jaar. Enkele personen willen misschien het oranjemixtoernooi opnieuw 

organiseren komend jaar tijdens het dorpsfeest. Wij zijn als vereniging altijd voor 

vragen of mede organisatie beschikbaar. 

3. Prestaties van de teams. Jeugd A is 7e geworden. CMV: DOS 1 is kampioen, DOS 2 

2e , de andere teams 3e en 4e. Dames 1 is 2e geworden, is voor Promotie/ Degradatie 

gegaan. Ze moesten drie wedstrijden spelen en hebben het net niet gered. Ze blijven 

in de tweede klasse. Is allemaal met de Nevobo gecommuniceerd door Cornelis. 

4. Dames zijn op zoek naar nieuwe aanwas. Er blijven zoals het nu staat maar zeven 

competitiespelers over, een bepaald restant van de groep van dit jaar wil wel blijven 

trainen. 

5. De heren zijn vijfde geworden in de promotieklasse en zij gaan allemaal door volgend 

jaar. Niels Huttema, die nu al meetraint, komt het team als zevende man versterken. 

Wouter heeft informatie ingewonnen bij de Nevobo, Niels mag in de jeugd van 

Triumphera spelen en tegelijkertijd met de heren in de promotieklasse. Wouter moet 

even navragen of er dan ook 2 spelerspassen aangevraagd moeten worden. Cor 

Pomstra en Martien van Bussel trainen alleen mee. Douwe berekent ter plekke de 

tarieven aan de hand van de tabel die op de site staat. Uit die berekening blijkt dat 

niet competitie spelende leden 160 euro betalen. Dit bedrag wordt dus doorberekend 

aan de twee jongelingen en Jan van Slageren en Henk Postma (krijgt trainerskorting). 

Voor alle vier blijft de spelerspas gehandhaafd. 

6. De jeugd blijft op de vrijdagavond trainen, hetzelfde als dit jaar. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie: Jeanet vragen. De financiën: het gaat crescendo. 

Er blijft als het goed is 1500 euro over. Advies van de penningmeester is: zo houden 

als nu. Geen contributieverhoging. Het gaat mooi zo. 

8. Nieuwe pasfoto’s spelerspassen: in sportlink krijg je daar een melding over. Linda 

kijkt eventjes of alles nog actueel is. 

9. Scheidsrechters organisatie 2017-2018. Wat DOS betreft mag Baukje van Hijum het 

organiseren in Kollum voor onze dames en twee jeugdteams. Dit is inmiddels ook al 

aangegeven bij de Nevobo. De heren hebben dezelfde opzet als afgelopen 

competitie, Appie Hietkamp en Matty Jongstra fluiten voor hen. 

10. Het contactadres van de gemeente m.b.t. zaalhuur en overige vragen omtrent 

sporthal Kollumerzwaag en Kollum is sport@gemeentewurk.nl 

11. Eindtoernooi 19 mei 2017. De aanmelding loopt nog niet soepel, maar overal in 

Kollumerzwaag hangen posters. Komt vast goed. Ouder- kind toernooi is op 17 juni 

2017. 

12. Eventuele verenigingsdag? Wordt in september verder over vergaderd. 

13. De volgende vergadering wordt voorlopig gezet op 13 september 2017. In de week 

van 4 september beginnen de trainingen voor iedereen weer. 

14. Sluiting. 


