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Verslag van de algemene ledenvergadering van 29 juni 2019 

 

 

Aanwezig: 

  

Leden:  Félicité Adams, Sade, Martijn en Casper te Winkel, Jerry Gillis, Kenneth Kuil, Femke de Vrij, 

Nick Assenbroek, Cedinio Baly, Mirthon Matias, Ricardo de Klein, Gitlan Scherptong, Henry Oldejans, 

Arend Oudijk, Meroen Klarenbeek, Carla van der Mast, Amerzen Hasselmeijer, Karin Borst, Ann 

Lemmers, Noella en Zoe Lisboa, Dennis en Aynoah Blijd, Susanne Kruger 

Bestuur: Gert Blokland (penningmeester), Els de Bock (voorzitter), Jacky Lima (wedstrijdsecretaris) 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet de leden van harte welkom op de ledenvergadering van Divine. In deze 

ledenvergadering kijken we terug op het seizoen 2018-2019 en kijken we vooruit naar 2019-2020. Dit 

jaar is voor de tweede keer de seizoensafsluiting samen met de ledenvergadering.  

Er zijn geen aanvullende agendapunten. 

 

2. Verslag van de vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd door de ALV. 

 

3. Verslag  

Ledenbestand 

De vereniging is dit jaar iets gegroeid ten opzichte van vorig seizoen qua ledenaantal. Augustus 2018 

starten wij met 196 jeugdleden en 29 volwassenen.  leden. Gedurende het seizoen zijn er 11 leden 

vertrokken, dat is heel weinig. Afgelopen seizoen kwamen er 15 leden senioren bij en maar liefst 48 

jeugdleden.  

Eind van het vorige seizoen stond onze teller op 237 leden. Nu zijn het er 324. We zijn dus met 85 

leden gegroeid!  Een heel aantal. We lopen nu ook echt tegen de grenzen aan. Dit jaar hebben we 

voor het eerst aangegeven dat teams vol zaten en dat kinderen op een wachtlijst zouden komen. 

 Wedstrijd- + trainende leden   Recreanten Alleen jij bepaalt Kader 

Vorig seizoen 228 8 11 27 

Dit seizoen 324 9 5 25 

 

Divine draait natuurlijk niet zonder de vrijwilligers, denk hier bij aan de coaches, assistent coaches, 

scheidsrechters, bestuursleden, maar ook de  ouders die afgelopen jaar hebben geholpen. Al was het 

de kinderen naar de wedstrijden rijden. 

Afgelopen jaar heeft Divine onder leiding van Sydney een team in de eredivisie gehad. Het team is in 

het midden geëindigd en dat is voor een eerste keer eredivisie een geweldig goed resultaat. Volgend 

jaar speelt M16 weer in de eredivisie. De mannen onder 14, 18 en 20 spelen landelijk 2e divisie. 

 

Verslag uit de TTC 

Susanne geeft aan dat er dit jaar 21 teams waren waarvan 18 jeugdteams en 3 seniorenteams. De 

peanuts, de dunkers en de recreanten speelden geen wedstrijden. Voor de zomer vorig jaar was er 

voor ieder team een trainer maar al in de zomer zegden er twee trainers af. De beschikbare trainers 

hebben teams overgenomen. Helaas zijn er geen nieuwe trainers gevonden. Er waren wel veel 

nieuwe leden, halverwege het jaar is er daarom een tweede peanutteam bij gekomen. 
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Activiteiten vanuit de TTC zijn onder andere het organiseren van twee scheidsrechterscursussen. 

Evelyn heeft dit opgepakt. Er zijn heel wat leden nu opgeleid tot F-scheidsrechter.  

In december was er een geslaagd mixtoernooi en in juni een peanuttoernooi samen met de 

schoolsportvereniging. Daarnaast waren er in alle vakanties activiteiten in de Oostervant zoals een 

basketballkermis. 

 

Dit jaar waren de V16 en de M14-3 kampioen. De V18, M20 en M16-3 waren bijna kampioen, zij 

verloren de beslissende kampioenswedstrijd.  

 

Divine zoekt trainers, coaches, teamouders en zaalwachten. 

 

4. Verslag van de penningmeester 

De penningmeester schetst het definitieve plaatje van 2017-2018. Er is een positief saldo van €875,-.  
We hadden meer leden en ook meer zaalhuur.  Er waren subsidie /sponsors: Legato, Pronk-adviseurs 

en de gemeente Rotterdam. De financiële uitkomst over 2018-2019 is nog niet geheel beschikbaar 

omdat het doorloopt tot 1 september. We verwachten op 0 te zullen uitkomen. Ook hier meer leden 

en meer zaalhuur. Dit jaar hadden we aanzienlijk minder boetes. Legato heeft weer een bijdrage 

geleverd. De gemeente subsidieert €10 per jeugdlid. 
 

In de begroting 2019- 2020 zijn de meeste posten gelijk gebleven maar de zaalhuur wordt hoger 

omdat we meer zaterdagen moeten huren. Ook gaat de vergoeding voor de trainers wat omhoog. De 

post onvoorzien wordt wat lager omdat we dit afgelopen jaar niet nodig hebben gehad. De 

contributie blijft dit jaar gelijk aan vorig jaar. 

De leden stemmen in met de begroting. 

 

De penningmeester is tevreden over Club Collect. Het heeft geleid tot meer betalende leden eerder 

in het seizoen. Latere inschrijvingen zullen ook via Club Collect gaan lopen. 

 

Kascontrole commissie 

Aad Zwinkels doet verslag namens de kascontrolecommissie. De kas is gecontroleerd, er zijn 

rekeningen onderzocht en er is gekeken of de inkomsten daadwerkelijk zijn uitgegeven aan zaken die 

de vereniging betreffen. Dit was het geval. Wat er is gecontroleerd, bleek te kloppen.  Er wordt een 

nieuwe kascommissie benoemd bestaande uit Femke de Vrij en Martijn te Winkel. 

 

5. Bestuur 

Het bestuur bestond dit jaar uit 3 leden: 

Jacky Lima - wedstrijdsecretaris, Gert Blokland - penningmeester en Els de Bock - voorzitter.  

Jorn van Maanen is webbeheerder en Karin ’t Hart houdt het  informatieadres bij. Er is dit jaar een 

wisseling: Jacky en Els treden af. Félicite Adams volgt Jacky op als wedstrijdsecretaris. Een nieuwe 

voorzitter wordt nog gezocht. Jacky en Els worden bedankt voor hun inzet en beiden worden 

benoemd tot erelid. 

 

6. Bestuursbeleid 

Dit jaar gaan we wederom eredivisie spelen. We zijn verder actief met schoolsport en nog steeds met 

het project Alleen Jij Bepaalt. Mogelijk dat we met een andere school gaan samenwerken. Als dit niet 
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lukt, dan houden we een pauzejaar. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst weer in het Wolfert 

getraind. Dit is goed bevallen. Het is niet zo duur en dichtbij de Oostervant. De Oostervant is nog 

steeds heel druk bezet: het is meestal niet mogelijk om een uur erbij te huren. Zowel vanwege de 

ruimte als vanwege het tekort aan leden, gaan we ook volgend jaar een ledenstop voor bepaalde 

teams invoeren. 

 

Afgelopen jaar zijn we verder gegaan met de clubtassen. Komend jaar zullen we ook de leden onder 

16 een clubtas geven waarbij het nog een overgangsjaar is. Leden die vorig jaar een nieuw tenue 

hebben aangeschaft, kunnen dit nog een jaar houden. Leden die vorig jaar een clubtenue hadden, 

krijgen dit weer. Divine werkt samen met Sparta en de Hockeyclub Delfshaven om een 

multisportvereniging op te richten. Het initiatief komt van Sparta en de Hockeyclub en het is 

interessant om hierbij aan te sluiten. 

 

7. Rondvraag 

Een van de leden oppert om nog goed te kijken naar alternatieven om meer geld te vinden, als 

voorbeeld een club die radiatoren uit elkaar haalt en het metaal verkoopt. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 


