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Notulen van de extra algemene ledenvergadering d.d. 12 mei 2014 van voetbalvereniging 
DVC’26 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Nevelhorst te Didam. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: B. Strijbosch(voorzitter); G.T.J. Schuurman (secretaris);  
W.T.J.M. Elshof (penningmeester);P. Tomassen;M. Som 
 
In totaal zijn 45 leden aanwezig, 3 niet leden; 2 personen zijn met kennisgeving afwezig.  
 

1. Opening. 
 
Voorzitter Bas Strijbosch heet de aanwezigen welkom en spreekt een woord van dank uit voor de leden van de 
Klankbordgroep Kunstgrasveld. 
    

2. Doel van de vergadering 
 
Het doel van de avond is de leden informeren over de ontwikkelingen op accommodatie gebied en een stemming over de 
aanleg van kunstgras bij onze vereniging. 

3. Informatie   
 
De gemeente Montfer land heeft een Notitie „ Kunstgras in Montfer land”  aangenomen. In het kor t geeft deze 
notitie gelegenheid aan voetbalclubs onder  voorwaarden een kunstgrasveld aan te leggen met steun van de 
gemeente. Deze steun bestaan o.a. uit een financiële bijdrage voor  DVC’ 26 van € 329.000 en know how van de 
gemeente. 
Na de nodige over leggen tussen gemeente en een aantal voetbalverenigingen is ook door  de gemeenteraad besloten 
dat ook na 12 jaar  èènmalig de toplaag vervangen zal worden door  de gemeente. 
DVC’26 heeft hierna diver se stappen gezet waaronder , infoavond, inloop morgens, opr ichting klankbordgroep, 
leverancier s gesproken, velden bekeken en de hulp ingeroepen van een financieel exper t. 
De uitbreiding met kunstgras onder steunt de vereniging in zijn doelstellingen en visie. Zaken die ook bepalend 
zijn; ontwikkeling van aantal leden, ervar ingen 1e veld, interessant blijven voor  de jeugd en deze èènmalige kans 
dmv de notitie. 
Er  zijn 2 opties verder  uitgewerkt: 
-Optie 1, het geheel dicht leggen van het huidige tr ainingsveld met daarop de belijning van een volledig veld en een 
pupillen veld. 
-Optie 2, een volledig veld op het tr ainingsveld en een volledig veld op het huidige veld 4 
 
Beide opties conform de eisen van de KNVB en het plan van eisen zoals dat is opgesteld door  de gemeente 
Montfer land. 
 
Bij beide opties dient veld 5 ingeleverd te worden, deze kan eventueel voor  een symbolisch bedrag van de gemeente 
gehuurd worden maar  zal niet meer  door  de gemeente onderhouden worden. 
 
Het bestuur  geeft de vergader ing het advies mee om te kiezen voor  optie 1. Als r eden wordt aangevoerd: 
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-het is mogelijk om optie 1 uit te late voeren voor  het bedrag van €329.000 die de gemeente beschikbaar  stelt 
(exclusief BTW) 
-een minimale contr ibutie verhoging, te bepalen in de Algemene Leden Vergader ing van oktober  2014 
-extr a wedstr ijd capaciteit door  aanleg pupillen veld op zaterdag 
 
Optie 2 wordt negatief geadviseerd door  het bestuur . De gemeente geeft zijn vergoeding voor  maximaal 1 
kunstgrasveld per  vereniging. Hierdoor  zou DVC’ 26 de aanleg van het 2e kunstgrasveld grotendeels moeten 
financieren en ook na 12 jaar  zelf de toplaag dienen te vervangen.   
De financiële lasten zouden hierdoor  zo hoog worden dat er  een for se bijdrage van de leden gevraagd dient te 
worden en de ruimte om andere zaken in de nabije toekomst aan te pakken heel lastig zal worden. 

4. Samenwerking Aerofitt-DVC’ 26 
 
Met ingang van begin juni zal de verhuur van de sporthal aan tafeltennis vereniging Relax stoppen. Ruim 2 jaar heeft deze 
samenwerking geduurd tot tevredenheid van beide partijen. Relax zal de nieuw hal betreden naar de Muizenberg. 
Het bestuur is maanden geleden begonnen na te denken wat de beste oplossing zou zijn voor de invulling van de sporthal. 
De exploitatie van de hal drukt op de begroting van onze vereniging en onze mogelijkheden worden hierdoor beperkt.  
Het was al snel duidelijk dat er een oplossing diende te komen die en aan voetbal gerelateerd was en er voor kon 
zorgdragen dat de hal financieel op eigen benen kon staan. 
Het bestuur en de businessclub is het gesprek aangegaan met de directie van Aerofitt en na een aantal gesprekken is er een 
voor beide partijen goede oplossing gekomen. Aerofitt wou de hal waar het speedsoccerveld in ligt gaan gebruiken voor 
ander sport activiteiten en DVC’ 26 was op zoek naar een  Hierna waren zaken snel rond. 
DVC’ 26  en Aerofitt gaan een samenwerkingsverband aan voor voorlopig een periode van 3 jaar. Aerofitt zal het 
speedsoccerveld verplaatsen naar de Jan Welling hal en DVC’ 26 zal de Jan Welling hal ter beschikking stellen. De 
exploitatie zal door beiden partijen gedaan worden op basis van gelijkwaardigheid. 
Het streven is om het speedsoccerveld voor het beging van het nieuwe seizoen gereed te hebben. Het veld zal 
commercieel gebruikt gaan worden op vooraf aangegeven uren. Aerofitt zal de logistiek (reserveringen) voor zijn 
rekening nemen en DVC’ 26 zal zorgen voor de bemensing tijdens de openingen uren. Verder informatie zal de komende 
tijd volgen. 
 
       Pauze 

5. Vragen 
 
Wietse Stoker:  
Is het mogelijk om een financiële bijdrage voor het kunstgrasveld te vragen aan het Nevelhorst toernooi. 
? 
De inkomsten van het Nevelhorst toernooi zullen conform afspraak niet structureel ingezet worden voor zaken als bv de 
begroting sluitend te kringen  maar dienen te goede te komen aan zaken in de vereniging in de breedste zin van het woord. 
 
Ingmar Ijzendoorn:  
Is het mogelijk om de eventuele contributie verhoging met andere middelen te voorkomen? 
De insteek is om de eventule contributie verhoging tot het minimum te beperken. Er wordt gekeken naar de financiële 
reserves en ander middelen. Het blijft echter geld van ons allen, waar we het ook vandaan halen. Bij een eventuele 
contributie verhoging zal er ook gekeken worden om bv bij gezinnen een maximaal aantal leden hierin mee te tellen. 
 
Sjon Reyers:  
Hoe is de bezetting van het nieuwe kunstgras bij wedstrijden en trainingen? 
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Het nieuwe kunstgrasveld is een trainingsveld, dit betekend dat hier door de week geen wedstrijden op gespeeld zullen 
worden maar voor trainingen. In het weekend zullen er uiteraard wel wedstrijden op gespeeld worden. De benutting van 
het veld zal gebeuren op basis van gelijkheid. Dus een evenredige verdeling. 
 
Richard van Kraaij: 
Wordt er gekeken naar samenwerking met andere verenigingen om zo schaal voordeel te behalen? 
Er is intensief contact met de andere verenigingen (SV Loil, Sprinkhanen en het Peeske) hierover. Ook zal er scherp 
onderhandeld worden over de offertes. 
 
Fred Burgers; 
Wat bedoelt de gemeente met het kunstgras breed inzetten in de gemeente? 
DVC’ 26 doet dit al en zal dit in de toekomst verder uitbreiden, denk hierbij aan sportdagen van scholen, Triatlon, etc en 
zal zijn maatschappelijke verantwoording in deze ook nemen. 
 
Willy Hubers; 
Kunnen we kleedkamer 1 en 2 weer gebruiken? 
Binnen de vereniging zal er gezocht worden naar een passende oplossing voor de kleedkamer problemen. 
 
Richard van Kraaij; 
Geeft aan dat er door de week vaak jeugd uit heel Didam op de velden van DVC’ 26 speelt. Mag dit? 
Onze vereniging heeft geen bezwaar tegen het gebruik van het complex door jeugd (binnen de gestelde normen) en zie dit 
als kans om de jeugd van de „straat” te houden en voor het voetbal te interesseren. 
 

6. Besluitvorming 
 
Het bestuur vraag de vergadering om hun stem uit te brengen op het volgende voorstel: 
 
Het aanleggen van èèn kunstgrasveld op het huidige trainingsveld (met belijning voor 1 speelveld en 1 pupillenveld) tegen 
een bedrag van maximaal €330.000 excl. btw. 
Voor de BTW bijdrage zal een bedrag van maximaal €40.000 besteed worden, voor dit bedrag zal de vereniging 
financiële verplichtingen dienen aan te gaan en dit zal door middel van een geringe contributie verhoging ingaande 1 jan 
2014 afgedekt te worden. (het voorstel voor contributie verhoging zal in de ALV van oktober 2014 behandeld worden). 
Indien het aangaan van financiële verplichting meer dan € 40.000 zal het bestuur wederom een ALV uitroepen om dit aan 
de leden voor te leggen. 
 
De leden gaan unaniem akkoord met bovenstaande. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje of wenst ze een behouden thuiskomst. 


