
ALV dos’80 

Onderwerp: ALV Dos’80  

Plaats: Digitaal via MS Teams 

Datum: woensdag 15-04-2020 

Tijd: 19.30 uur 

Genodigden: 

Bestuur Dos’80 

Leden met stem Dos’80 

Aanwezigen: 

Anja Kleinpenning 

Anne van Mijnster 

Arthur van der Heijden 

Ben Woolfitt 

Bo Hoenselaar 

Britta Schoones 

Carlijn Kleinpenning 

Chris van der Lee 

Cor van Erp 

Daphne Verstegen 

Denny van den Akker 

Erik van de Kamp 

Eva Langens 

Eva van Munster 

Evi Hoeks  

Femke van Nistelrooij 

Frank Smits 

Hans Verstegen 

Hugo Megens 

Jan van Munster 

Jan-Paul Langens 

Johan Hattink 



Joost Verhoeven 

Jurgen Raaijmakers 

Koen van de Wetering 

Luca Banken 

Lieke van den Akker 

Linda Verstegen 

Lisa Turlings 

Marian Langens 

Mariska van Nistelrooij 

Martijn Kant 

Mirelle van Lent 

Mirne Hoeks 

Niek Lubbersen 

Pam Brocks 

Paul Schobbers 

Paul Trum 

Paul Verhoeven 

Pim van Munster 

Phileine Kant 

Sabine van Nistelrooij 

Sanne Turlings 

Selina van den Hurk 

Suze Smits 

Theo Verhoeven 

Tineke Verhoeven 

Yara Megens 

 

 

 

Opening 



Om 19:30 wordt de vergadering afgetrapt door Daphne met een aantal huishoudelijke 

mededelingen. Graag je microfoon en camera uitzetten, als je een vraag hebt kun je die stellen door 

gebruik 

te maken van de chatfunctie. 

Uitleg over de stemming wordt gedaan: 

• Ieder lid heeft afhankelijk van zijn of haar leeftijd 1, 2 of 3 stemmen. Bij jonger dan 16 heb je 

1 stem, bij 16 of 17 heb je 2 stemmen, bij 18 of ouder heb je 3 stemmen. 

• We gaan dus stemmen over de fusie met Olympia ’89, en hiermee wordt Dynamico dus een 

feit per 1 juli. Het besluit moet met 2/3 e meerderheid genomen worden. 

• Jullie kunnen stemmen door in de chat het volgende te typen: Ik stem voor/tegen met 

”aantal” stemmen. Noem hierbij het aantal stemmen dat je hebt. Nadat iedereen dit heeft 

gezegd gaan we tellen en de administratie bijwerken, daarna kunnen we zien of er 

voldoende stemmen voor zijn geweest. 

 

 

Technische problemen bij Cor. JP neemt het woord. En opent de vergadering. 

Jan-Paul vermeld de nieuwe website 

https://www.handbaldynamico.nl/ 

 

Jan-Paul vertelt iets over financiën en dat die aan de orde komen in een andere algemene 

ledenvergadering zodra we weer bij elkaar mogen komen. Als je in de tussentijd vragen hebt 

stel ze gerust. In de nieuwe ALV komt ook de vrijwilligersregeling bijvoorbeeld aan de orde 

en zal het nieuwe huishoudelijk regelement van Dynamico voorgelegd worden. 

 

 

Sponsoren: 

We zijn nog op zoek naar sponsoren, voor de tenues. Dus als je nog mensen in je netwerk 

hebt die graag shirtsponsor willen worden kun je je melden bij Pieter of iemand anders uit de 

sponsorcommissie. 

 

 

Scheidsrechters: 

Oproep tot extra leden scheidsrechterscommissie. 

De scheidsrechterscommissie komt mensen tekort, risico is dat volgend seizoen geen 

https://www.handbaldynamico.nl/


scheidsrechters gepland kunnen worden. Hier zoeken we dus nog handjes om 

scheidsrechters in te delen bijvoorbeeld. Als je interesse hebt kun je je melden bij Jan-Paul. 

De scheidsrechterscommissies is een essentiële commissie binnen onze nieuwe club. Helaas stopt nu 

een belangrijk lid en is deze commissie onderbemand met slechts drie personen. Er loopt een 

gesprek met een eventuele kandidaat, maar los daarvan, hebben we nog een enthousiaste kracht 

nodig. We zoeken iemand die goed is in administratieve taken, kennis over het scheidsrechters werk 

is te leren en in eerste instantie minder van belang.  

 

 

Stemming begint rond 20:55. Nogmaals door Daphne vermeld: 

• Ieder lid heeft afhankelijk van zijn of haar leeftijd 1, 2 of 3 stemmen. Bij jonger dan 16 heb je 

1 stem, bij 16 of 17 heb je 2 stemmen, bij 18 of ouder heb je 3 stemmen. 

• Jullie kunnen stemmen door in de chat het volgende te typen: Ik stem voor/tegen met 

”aantal” stemmen. Noem hierbij het aantal stemmen dat je hebt. Nadat iedereen dit heeft 

gezegd gaan we tellen en de administratie bijwerken, daarna kunnen we zien of er 

voldoende stemmen voor zijn geweest. 

We gaan over tot stemming. 

Iedereen stemt voor. Geen tegenstemmers 

Mededeling Daphne: 51 stemmers, 129 stemmen voor. Unaniem besluit voor een fusie met 

Olympia’89 om samen verder te gaan als Dynamico.  

Sluiting: 

Om 20:02 wordt de vergadering gesloten, waarbij iedereen bedankt wordt voor zijn aanwezigheid en 

positieve stem 

 

 

 


