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OPENING

• De ALV in een andere opzet dan gebruikelijk;

• Door voorzorgsmaatregelen geen openbare bijeenkomst;

• De informatie wordt onafhankelijk van tijd en plaats online beschikbaar gesteld;

• De inbreng van leden en betrokkenen is en blijft belangrijk;

• Interactie via mail of telefonisch contact;

• bestuur@gvdos.nl of voorzitter@gvdos.nl.

mailto:bestuur@gvdos.nl
mailto:voorzitter@gvdos.nl


JAARVERSLAG 2019/2020

• BESTUUR

• Het bestuur is in samenstelling gewijzigd;

• Monique Teurlings nam aan het begin van het seizoen afscheid;

• Suzanne Hoozemans heeft aan het eind van het seizoen haar werkzaamheden als 

penningsmeester beëindigd; 

• Er zijn geen nieuwe bestuursleden geworven;

• Doordat er geen nieuwe penningmeester is geworven wordt met ingang van het seizoen 

2020/2021 deze functie ingevuld door Gaby Dekkers en Patricia van Iersel;

• Het bestuur staat open voor nieuwe leden. Dit is noodzakelijk om op korte en lange termijn het 

beleid van de vereniging vorm te geven en in te vullen.

Samenstelling bestuur DOS  per 1 september 2020

voorzitter: Steven Vervoort

secretaris: Henriette Reinders

penningmeester: Gaby Dekkers

bestuurslid materialen: Elke van Velthoven 

bestuurslid media: Patricia van Iersel 



JAARVERSLAG 2019/2020

• COMMISSIES

• De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het sportieve programma van de 

vereniging. In de TC zitten de hoofdtrainers van de vereniging.

• De belangrijkste taken zijn:

• Zorgdragen voor het lesaanbod;

• Zorgdragen voor een kwalitatief goed lesaanbod;

• Effectieve inzet van trainers;

• Efficiënt benutten van sportzaal de Schelf.

• Aan het eind van het seizoen, 2019/2020, zijn enkele hoofdtrainers gestopt (Anca van Hulten, 

Helga Verhoeven en Hedy van Hassel). Hun vertrek is door de TC intern opgelost zonder het 

werven van nieuwe trainers; 

• De realiteit is dat het aantal trainers flink is afgenomen. In geval van ziekte, verlof of een andere 

oorzaak wordt het steeds lastiger om zorg te dragen voor de continuïteit van de les;  

• De inzet van de trainers in opleiding wordt waar mogelijk uitgebreid en toegepast in het huidige 

lesaanbod; 

• Het lesaanbod is met ingang van het nieuwe seizoen, 2020/2021, op initiatief van de TC uitgebreid 

met Meso Teamgym. Deze les krijgt een proefperiode van maximaal één jaar om vast te stellen of 

deze lesvorm een toekomstvast onderdeel van het lesaanbod wordt.



JAARVERSLAG 2019/2020

• COMMISSIES

• De Activiteiten Commissie (AC) draagt zorg voor diverse activiteiten die worden georganiseerd 

door de vereniging;

• De belangrijkste taken zijn:

• Zorgdragen voor de club kampioenschappen;

• Zorgdragen voor de vrijwilligersdag.

• In het seizoen 2019/2020 hebben de club kampioenschappen niet plaats gevonden;

• In het seizoen 2019/2020 heeft de vrijwilligersdag niet plaats gevonden;

• Beide activiteiten waren door overheidsmaatregelen vanwege het Corona-virus niet toegestaan;

• Voor beide activiteiten heeft de AC, tot op zekere hoogte, wel voorbereidingen getroffen. Het is een 

lange periode onzeker en onduidelijk geweest of deze activiteiten plaats mochten vinden;

• De AC heeft zorg gedragen voor een alternatieve wijze om de vrijwilligers te bedanken voor hun 

inzet voor de vereniging. 



JAARVERSLAG 2019/2020

• LESSEN

• Trainers bereiden de lessen goed voor en dragen zorg van een kwalitatief goede en 

gevarieerde les;

• Ondersteuning door hulptrainers, ouders van leden en oudere leden is noodzakelijk om er voor 

te zorgen dat de materialen goed worden opgebouwd bij een les en om de veiligheid tijdens de 

les te waarborgen; 

• Het plezier in de les staat centraal;

• Er is continu aandacht voor een optimale indeling van de lessen. De huur van de zaal is de 

grootste kostenpost van de vereniging. Bovendien moet er ten alle tijden ruimte zijn voor de 

instroom van nieuwe leden;

• Er is ruimte voor nieuwe leden om één of meerdere proeflessen te ervaren. Daarnaast hebben 

trainers ook de ruimte om deel te nemen aan Try-out sport van de gemeente Tilburg.

• In de periode van augustus 2019 tot en met begin maart 2020 hebben de lessen op de gebruikelijke 

wijze plaats gevonden. Dit met uitzondering van een periode in december waarop de zaal door 

onderhoudswerkzaamheden minder beschikbaar was.

• In de periode van maart 2020 tot 1 juli 2020 hebben de lessen niet of in aangepaste vorm in de 

buitenlucht plaats gevonden. In de periode van maart tot begin mei was het vanwege 

overheidsmaatregelen niet toegestaan om les te geven. Trainers hebben waar mogelijk op een 

creatieve wijze invulling gegeven aan de lessen door de verplichte overheidsmaatregelen.



JAARVERSLAG 2019/2020

• ANDERE BELANGRIJKE ONDERWERPEN

• Maatregelen vanwege Corona-virus

• Geen les in de periode van 12 maart tot 6 mei;

• Alternatieve lessen in de periode van 6 mei tot eind juni;

• Keuze bestuur  geen gedeeltelijke restitutie contributie;

• Op basis van advies overheid;

• Gelijk aan maatregelen andere verenigingen in de regio;

• Contributie belangrijkste vorm van inkomsten vereniging;

• Extra inkomsten

• Deelname Grote Clubactie;

• Deelname Rabo ClubSupport;

• Deelname Textiel najaarsactie;

• Overleg en samenwerking met de gemeente Tilburg

• Met aandacht voor onderhoud van de zaal en de toestellen.



• SAMENSTELLING KASCOMMISSIE

• Yvonne en Monique

• Uitgevoerd op 15 september 2020

• OPMERKINGEN VAN DE KASCOMMISSIE

• …

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE



DE FINANCIEN

• TOELICHTING OP WINST EN VERLIESREKENING 2019/2020

• Het seizoen 2019/2020 is met een positief resultaat afgesloten;

• De inkomsten van de vereniging waren lager dan begroot;

• Dit wordt veroorzaakt doordat het ledenaantal opnieuw is afgenomen;

• De positieve balans wordt veroorzaakt doordat er in de periode van 10 maart tot het 

einde van het seizoen geen zaalhuur is betaald aan de gemeente Tilburg.

• TOELICHTING OP BEGROTING 20/2021

• In de begroting voor het nieuwe seizoen is rekening gehouden met de teruglopende 

inkomsten vanwege het minder aantal leden;

• De kosten voor de clubkampioenschappen zijn niet opgenomen in de begroting;

• Er is in de begroting wel rekening gehouden met een jubileumviering.

Detailinformatie over de winst- en verliesrekening is op verzoek in te kijken door de leden 

van G.V. DOS. Dit geldt ook een inzage in de begroting van het nieuwe seizoen. Stuur 

hiervoor een mail naar penningsmeester@gvdos.nl.



DÉCHARGE BESTUUR

• ZIJN DE LEDEN VAN G.V. DOS AKKOORD MET HET GEVOERDE BELEID?

• Dit jaarverslag dient als verantwoording van het verenigingsjaar 2019/2020.

• LEDEN EN BETROKKENEN BIJ G.V. DOS HEBBEN DE GELEGENHEID OM MET HET 

BESTUUR VAN G.V. DOS IN CONTACT TE TREDEN OVER DIT JAARVERSLAG

• Indienen van een reactie op het jaarverslag is mogelijk tot 2 oktober 2020;

• Telefonisch of per mail via: bestuur@gvdos.nl of voorzitter@gvdos.nl;

• Deze mogelijkheden tot contact zijn het hele seizoen beschikbaar voor leden.

• VRAGEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES WORDEN DOOR HET BESTUUR IN 

BEHANDELING GENOMEN EN BEANTWOORD

• De indiener ontvangt een persoonlijke reactie voor 17 oktober 2020;

• Alle leden worden nadien per mail geïnformeerd over de vragen van leden en de 

reactie van het bestuur.

• ER VINDT AUTOMATISCH DECHARGE PLAATS

• Dit vindt plaats uiterlijk op 31 oktober 2020;

• Alle leden hebben in de periode van 17 september tot 31 oktober de mogelijkheid 

gehad om vragen te stellen en te reageren op de reactie van het bestuur. 

mailto:bestuur@gvdos.nl
mailto:voorzitter@gvdos.nl


BENOEMINGEN

Bestuur DOS

voorzitter: Steven Vervoort

secretaris: Henriette Reinders

penningmeester: Gaby Dekkers

Patricia van Iersel

bestuurslid materialen: Elke van Velthoven 

bestuurslid media: Patricia van Iersel

KASCOMMISSIE 2020

lid 1:

lid 2:

• PENNINGMEESTER

• Gaby Dekkers is bereid gevonden om voor maximaal één seizoen de 

verantwoordelijkheden als penningmeester op zich te nemen. Hiermee stapt ze in op 

de positie die vrij is gekomen vanwege het vertrek van Suzanne.

• In deze rol wordt Gaby ondersteund door Patricia en andere financiële specialisten die 

in het verleden ook een rol hebben gespeeld bij de vereniging.



ONZE KAMPIOENEN EN JUBILARISSEN

• ONZE KAMPIOENEN

• In het seizoen 2019/2020 hebben er tot maart 2020 regionale en nationale wedstrijden 

plaats gevonden;

• Verschillende leden zijn in diverse disciplines in de prijzen gevallen;

• Door omstandigheden is door het bestuur besloten om onze kampioenen niet extra in 

het zonnetje te zetten.

• ONZE JUBILARISSEN

• Geen kaderleden met een jubileum

• Diverse leden en trainers zijn 12,5 lid van g.v. DOS

• Sara van de Berg  lid sinds 14 februari 2007

• Inge van Erp  Iid sinds 1 maart 2007

• Anne Versteeg  lid sinds 18 augustus 2008

• Nienke Schouten  lid sinds 19 augustus 2008

• Mark van Dongen  lid sinds 25 augustus 2008

• Femke Reinders  lid sinds 1 september 2008



HET NIEUWE SEIZOEN

• DE UITDAGINGEN VAN ONZE VERENIGING

• Invulling geven aan, veranderende, overheidsmaatregelen vanwege het Corona-virus;

• Uitvoer van het nieuwe beleidsplan 2020-2025;

• Het plan wordt binnenkort gepresenteerd aan de trainers. Nadat hun inbreng is 

verwerkt wordt het beleidsplan gedeeld met de leden van de vereniging. 

• Uitbreiden van het bestuur;

• De bezetting is klein. Het grootste gedeelte van de operationele werkzaamheden 

wordt uitgevoerd door het bestuur zelf. Idealiter wordt er gewerkt met commissies.

• G.V. DOS bestaat 75 jaar;

• Een commissie met energieke en creatieve vrijwilligers is nodig om dit jubileum op 

passende wijzen te vieren aparte commissie die  voor de omvang van de vereniging.

• Blijvende aandacht voor de inzet van vrijwilligers;

• De oudere leden, ouders van leden en andere betrokkenen bij de vereniging.

• G.V. DOS kan alleen maar bestaan door de inzet van vrijwilligers. In het verleden, nu 

maar ook in de toekomst.

• Scherpe sturing op het budget; 

• Met aandacht voor het betaalbaar houden van de lessen;

• Het investeren in materiaal wanneer noodzakelijk;

• Dit alles met de continuïteit van de vereniging als uitgangspunt.


