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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 22 oktober 2018 van voetbalvereniging 
DVC’26 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Nevelhorst te Didam. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: Bas Strijbosch (voorzitter); Gerry Schuurman (secretaris a.i.) 
Willy Elshof (penningmeester), Martin Som (Secretaris) 
 
In totaal zijn 57 leden aanwezig; 48 personen zijn met kennisgeving afwezig.  
 

1. Opening/jaarverslag door voorzitter Bas Strijbosch 

 
Welkom aan alle aanwezigen op deze ALV. Openen deze vergadering met Christelijke groet. Een speciaal moment van 
stilte voor overleden leden. 
 
Bas staat stil bij de vele commissies die handen vol werk verzetten binnen de vereniging. Benoemd o.a. onderstaande 
commissie maar er zijn er natuurlijk veel meer. 

• Het wedstrijdsecretariaat die de zaken gewoon weer top op orde hebben 

• Communicatie & PR commissie, veel energie gestoken in de nieuwe website, Club TV in de kantine en de diverse 
social media kanalen 

• Sponsorcommissie, na magere jaren gelukt om meer sponsoren voor DVC’26 te interesseren 

• Nevelhorst toernooi commissie, succesvol toernooi (voor het eerst niet met Pinksteren) 

• Scheidsrechterscommissie, heeft een plan gelanceerd om scheidsrechters binnen de vereniging te binden en te 
behouden. Dit ligt nu ter beoordeling bij het Bestuur 

 
Op voetbal gebied is er het nodige veranderd, denk hierbij aan de nieuwe opzet van het pupillen voetbal en het project 
Meiden en Vrouwen voetbal samen met de KNVB. 
Heren 1 pakte een periodetitel en Vrouwen 1 wist zich knap in de 1e klasse te handhaven.  
Bij de jeugd een aantal kampioenen o.a.: JO19-1, JO13-1, O11-2 
 
De vormen van voetbal die DVC’26 aanbiedt groeit nog steeds: 

• Jeugd (jongens en meiden) op alle niveaus 

• Senioren (heren en vrouwen) op alle niveaus 

• G en H team 

• 7 tegen 7 voetbal (45+ heren en 30+ vrouwen) 

• Walking voetbal, voortrekkersrol in de wijde omgeving 

• Speedsoccer 

• Zaalvoetbal zijn we een onderzoek naar gestart op verzoek van leden 
Op al deze vormen van voetbal willen we blijven investeren zodat we klaar zijn voor de toekomst. Sleutelwoorden hierin 
zijn, meer leden, prestatie, plezier en activiteiten. 
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Sportpark en accommodatie krijgt veel aandacht: 

• Kantine, geïnvesteerd in o.a. nieuwe stoelen, plafond vernieuwd, brandveilig gemaakt, nieuwe kozijnen en 
ruiten vervangen 

• Pannaveld is aan renovatie toe, dit wordt op dit moment met de Nevelhorst commissie onderzocht 

• Sporthal, Clubshop gekomen, bespreekruimte en verdere verbeteringen 

• Totale onderhoud wordt onder de loep genomen, om o.a. de energie kosten te verlagen 

• Plannen aan het voorbereiden voor renovatie en nieuwbouw kleedkamers 
 
De fusie met de Sprinkhanen staat momenteel in de koelkast door het uitgangspunt van de Gemeente om niet te 
willen/kunnen investeren in een nieuw sportpark. Dit was een harde eis van de Sprinkhanen. De komende tijd gaan we 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in bv verdere samenwerking 
 
De samenwerking met de Montferlandse voetbalclubs komt op een wat lager pitje te staan, het zijn van de 11 
verenigingen maar een aantal die de kar trekken.  
 
Binnen de vereniging is nagedacht over de besturing van de club. Het plan is opgevat om met een klein Dagelijks Bestuur 
verder te gaan en daar naast commissies die verantwoordelijk krijgen (ook budget verantwoordelijkheid). Het bestuur 
zorgt voor de kaders en bewaking hiervan. 
De commissies en het Dagelijks Bestuur zullen periodiek met elkaar overleggen 
 
Zeker niet alles gaat goed binnen onze vereniging, maar het gebeurt altijd met de beste intenties. 
 

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 oktober 2017  
 
In het verslag staat bij punt 13 vermeld dat Nancy van Wessel zitting heeft in de Commissie Bezwaar en Beroep, dit is 
niet juist en hier dient Marian Viel gelezen te worden. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering en als zodanig vastgesteld. 
 

3. Verslag kascommissie boekjaar 2017/2018 
 
Op 11 oktober jl. heeft de kascommissie, bestaande uit Bas Kroesen, Robbin Kraaijvanger en Niels Peters, een 
controlebezoek gebracht aan penningmeester Willy Elshof. Afgezien van de penningmeester waren tevens Bas 
Strijbosch, Gerry Schuurman en Jan Overgoor aanwezig. 
 
Na deze bijeenkomst heeft de kascommissie op 18 oktober aanvullende vragen gesteld aan de penningmeester, waar 19 
oktober reactie op is gekomen. Net als voorgaande jaren heeft de kascommissie vooraf vragen voorgelegd aan de 
penningmeester. Deze zijn op 11 oktober uitvoerig besproken. Al met al een zeer productieve, maar vooral open manier 
van communiceren. De kascommissie rapporteert als volgt: 
 
1. Sponsorbijdragen laat een forse daling t.o.v. het jaar ervoor zien. Dit terwijl het in 2016-2017 zich juist leek te 
stabiliseren. Ondanks dit begrijpt de kascommissie het standpunt van het bestuur om, ondanks een tegenvallend 
sponsorjaar, voor aankomend jaar de sponsorbijdragen weer hoger te begroten. De sponsorcommissie heeft laten 
weten dat er weer een aantal nieuwe sponsoren zijn aangetrokken. Sponsoring vindt niet alleen plaats in de vorm van 
geld, zoals de stoelen in de kantine zijn ook gesponsord. Dergelijke sponsoring zijn niet opgenomen in de cijfers. 
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2. Kantine inkomsten zijn tegengevallen. Trend zichtbaar dat er steeds meer flessen (bier) worden afgenomen. Daardoor 
wordt er minder tapbier verkocht. Door minder Amstel af te nemen wordt er vanuit de leverancier minder bonus 
ontvangen. Kascommissie signaleert wel dat een ‘grolsch beugelavond’ leeft onder de teams. Dergelijke acties trekken 
meer mensen naar de kantine. 
 
3. Er wordt voor 2018/2019 een nadelig saldo begroot. Dit geeft aan dat er werk aan de winkel is voor zowel bestuur als 
de betrokken commissies. Het verhogen van de inkomsten en het verlagen van de kosten. Eerste horde voor meer 
inkomsten wordt genomen door de introductie van het 35+ voetbal. Door dergelijke uitbreidingen en maandelijkse 
activiteiten in de kantine te organiseren hoopt het bestuur dat de kantine inkomsten op peil blijven. Op de 
accommodatie wordt een plan uitgewerkt om te besparen op de huisvestigingskosten. Daarnaast zal binnenkort een 
overleg plaatsvinden met de technische commissie om de budgetten die verbonden zijn aan trainingen en wedstrijden 
nog eens door te nemen. 
 
De kascommissie concludeert dat de penningmeester de administratie met veel inzet en toewijding heeft gevoerd. Wij 
stellen de leden van de ALV voor om de penningmeester en het bestuur van DVC’26 decharge te verlenen. 
 
Bas Kroesen, Robbin Kraaijvanger en Niels Peters 
 
De aanwezige leden gaan met dit advies akkoord 

 

4. Benoeming lid kascommissie 
 
De kascommissie bestaat uit de leden Niels Peters, Robbin Kraaijvanger en Bas Kroesen. 
 
Aftredend is Niels Peters 
 
De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Tom Hendriks als zijn opvolger.  
 
Robbin Kraaijvanger en Bas Kroesen blijven lid.  
 
De vergadering bedankt Niels Peters voor zijn inzet en goede ideeën, Niels heeft aangegeven beschikbaar te blijven voor 
financiële vraagstukken binnen de vereniging. 
 

5. Verslag boekjaar 2017/2018, vaststelling jaarrekening 2017/2018 en 
begroting boekjaar 2018/2019 

 

DE BALANS PER 30-06-2018 

 

ACTIVA 

• De duurzame activa zijn gefinancierd met eigen en vreemd vermogen. Op de kleedlokalen, de Jan 

Welling sporthal en het clubgebouw met inventaris vinden de reguliere jaarlijkse afschrijvingen 

plaats. De oude lichtinstallatie is bijna afgeschreven. 

• In 2017/2018 werd voor € 7.889 geïnvesteerd aan groot onderhoud en herstel inbraakschade van 

het clubgebouw, hiervan werd € 4.389 geactiveerd en € 3.500 geboekt t.l.v. de voorziening 

onderhoud clubhuis. 
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• De investering van de door DVC’26 in 2014 aangelegde kunstgrasvelden zijn geactiveerd. Ingaande 

het seizoen 2014-2015 worden de aanlegkosten van de toplaag in 12 jaar en de kosten van de 

ondergrond in 30 jaar afgeschreven.  

• De inkoopkosten van de kleding van de teams en de clubshop worden geactiveerd en in 3 jaar 

afgeschreven. 

• De kantine voorraad betreft hoofdzakelijk tankbier en frisdrank. 

• De vorderingen onder overige debiteuren zijn inmiddels allemaal afgewikkeld. 

• De liquide middelen betreffen de tegoeden van de Familie lotto en het Nevelhorsttoernooi minus 

een negatief saldo op de betaalrekening. 

 

PASSIVA 

• Door het negatieve resultaat over 2017/2018 van ongeveer 18 mille, daalde het eigen vermogen. 

• De investeringen van afgerond 5 mille voor de spreekkamer en de kledingshop werden geboekt 

t.l.v. van de voorziening onderhoud Jan Welling sporthal. Deze voorziening werd gevormd door een 

deel van de verhuur aan de Gemeente t.b.v. de tafeltennisvereniging te reserveren.  

• De opbrengsten van de Familie lotto en van het Nevelhorsttoernooi worden niet gebruikt voor de 

reguliere exploitatie en de begroting. Jaarlijks wordt in overleg met deze commissies geïnvesteerd 

in projecten voor de jeugd en/of voor de accommodatie op het sportpark. Deze gelden staan op de 

balans debet onder liquide middelen en worden aan creditzijde als reserves opgenomen. 

• De in 2014 van de gemeente Montferland ontvangen bijdrage voor de aanleg van de 

kunstgrasvelden en de in 2015 van de Belastingdienst terugontvangen omzetbelasting over oude 

jaren zijn opgenomen onder de voorziening “Dekking kapitaallasten kunstgrasvelden 2014”. De 

jaarlijkse afschrijvingskosten komen t.l.v. deze reserve. 

• Door de reguliere jaarlijkse aflossingen daalt het saldo van de onder schulden op lange termijn 

verantwoorde leningen. De leningen hebben een vast rentepercentage tot 1-12-2018. 

• De crediteuren en de vrijwilligersvergoedingen 2017/2018 zijn afgewikkeld. 
• In het boekjaar 2017/2018 hebben wij voor geheel 2018 de subsidie van de Gemeente Montferland 

ontvangen. 50% is bestemd voor het boekjaar 2018/2019 en wordt dus verantwoord op de 

balansdatum geboekt op vooruit ontvangen. 
 

 

DE RESULTATENREKENING 2017/2018 

 

ALGEMEEN 
De uitgaven van de vereniging moeten hoofdzakelijk worden gedekt door de inkomsten uit de contributies 

van de leden, de sponsorbijdragen en het netto resultaat van het clubhuis. Daarnaast zijn er enkele kleine 

inkomsten o.a. de verhuur van de sporthal en de gemeentelijke subsidie. 

 

Het boekjaar kende een nadelig resultaat van bijna 18 mille en de begroting 2018/2019 wordt geraamd op 

bijna 4 mille nadelig. 

Door allerlei acties zoals instuiven voor de jeugd, wervingsacties van de sponsorcommissie en speciale 

avonden te organiseren in onze kantine is de verwachting dat de contributie inkomsten, de 

sponsorbijdragen en het resultaat van ons clubhuis de komende jaren stabiel zal blijven. 

 

De Inkomsten 

 

• De contributies inkomsten blijven nagenoeg gelijk. Het aantal leden blijft stabiel, nu rond de 1260 

leden. Ieder seizoen worden ingaande het 1e kwartaal de tarieven aangepast. 

• De sponsorbijdragen zijn 8 mille lager dan begroot. Door werving van met name kleding sponsoren 

hopen wij de sponsorinkomsten voor 2018/2019 weer op het oude niveau te brengen.  
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• De entreegelden zijn lager dan begroot. Door enkele thuiswedstrijden op de zaterdagavond te 

houden zijn de inkomsten voor 2018/2019 hoger geraamd. 

• De gemeentelijke subsidie daalt. 

• De netto opbrengsten van de Jan Welling sporthal blijven stabiel. Met Aerofitt is ingaande het 

seizoen 2014-2015 een convenant gesloten over de verdeling van de huuropbrengsten van het 

speedsoccerveld. 

• Het netto resultaat van het clubhuis is aanmerkelijk lager dan begroot. Door stijgende 

inkoopprijzen zijn de winstmarges kleiner. De omzetbonus van Heineken daalt door lagere verkoop 

op de tap. Door aanpassing van de verkoopprijzen wordt voor 2018/2019 een beter resultaat 

verwacht. 

De uitgaven 

• De personeelskosten en de vrijwilligersvergoedingen voor de trainersstaf en medische verzorging 

blijven nagenoeg gelijk. Voor vergoedingen boven de € 1500 wordt loonheffing en sociale lasten 

afgedragen. 

• De Huisvestingskosten, zoals elektriciteit, gas, water, belastingen en met name de 

verzekeringspremie zijn gestegen. 

• De uitgaven voor onderhoud van de kleedkamers en het sportpark zijn iets lager dan begroot. Door 

de fusiebesprekingen werd het zeer nodige onderhoud aan de oude kleedkamers grenzend aan de 

kantine uitgesteld. 

• Uitgaven die onder wedstrijdkosten worden verantwoord zijn o.a. inkoop spelmaterialen, kleding en 

ballen, medische kosten, vervoer, kosten KNVB en punten pot Heren 1. 

• Nieuwe doelen en netten, keepershandschoenen voor de jeugd, shirts, ballen voor de KNVB 

jeugdfinales werden gefinancierd met gelden van de Familie-lotto. 

• Ingaande het seizoen 2015/2016 is ERREA de leverancier voor kleding en ballen. De kleding wordt 

in 3 jaar afgeschreven. 2017/2018 is het 3e jaar zodat de afschrijvingskosten hoger zijn dan vorig 

seizoen (2e jaar afschrijving).  

• De vervoers- en verblijfkosten zijn behoorlijk gestegen. De reden is de inzet van meer bussen voor 

uitwedstrijden van heren 1, 2 en Vrouwen 1. 

6. Voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2019 en Protocol 
“contributie achterstand” 

Het bestuur doet onderstaand voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2019. 
 

Seizoen jan-17 jan-18 jan-19 Verhoging 

Senioren  €   53,50   €   54,50   €   56,50   €      2,00  

Junioren A en B  €   43,00   €   43,75   €   45,50   €      1,75  

Junioren C en Pupillen D  €   38,50   €   39,25   €   41,00   €      1,75  

Pupillen E en F  €   36,00   €   36,75   €   38,50   €      1,75  

Mini’s  €   19,00   €   19,50   €   20,50   €      1,00  

Niet spelende leden senioren  €   22,00   €   22,50   €   23,50   €      1,00  

Niet spelende leden jeugd  €   10,00   €   10,25   €   10,75   €      0,50  

Jeugd lichamelijke beperking  €   20,00   €   20,50   €   21,50   €      1,00  

Walking voetbal  €   31,00   €   31,50   €   33,00   €      1,50  

7 x 7 competities  €   31,00   €   31,50   €   33,00   €      1,50  

 
De leden gaan akkoord met voorgestelde verhoging per 1 jan 2019. 
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Protocol Contributie Achterstand 
De vereniging ervaart de laatste jaren problemen met het innen van contributie. We hebben daar geen concrete 
afspraken over gemaakt. In overleg met de Gedragscommissie is een protocol “Contributie Achterstand” opgesteld. 

 

Protocol contributie-achterstand 
Het bestuur van DVC’26 heeft een besluit genomen over het niet (op tijd)  voldoen aan de contributieverplichting. 
Daarbij is het volgende vastgesteld: 
 
1.  Herinnering  door de penningmeester en/of ledenadministratie 
Als een lid zijn contributie niet tijdig voldoet, ontvangt dat lid een herinnering van de penningmeester en/of 
ledenadministratie om binnen twee weken te betalen. 
 
2.  Berisping 
Als binnen twee weken na deze herinnering de contributie NIET is voldaan, volgt een berisping  door de penningmeester 
en/of ledenadministratie.  Het lid krijgt daarbij opnieuw twee weken de gelegenheid de contributie te voldoen.  
Het lid kan dan blijven deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten. De berisping wordt in de 
administratie opgenomen. *) 
 
3.  Schorsing 
Als het lid ook na de berisping  NIET binnen twee weken de contributie betaalt,  wordt het lid  per direct geschorst voor 
3 weken. Gedurende de periode van schorsing mag het lid niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen en andere 
verenigingsactiviteiten. De penningmeester meldt dit aan het lid en aan de betreffende leider / trainer via de 
wedstrijdcoördinator. 
Het lid moet de schorsing uitzitten, ongeacht het moment waarop alsnog aan de contributieverplichting is voldaan. 
Als het lid de contributie heeft betaald, mag het  lid na de 3 weken schorsing weer deelnemen aan wedstrijden, 
trainingen en verenigingsactiviteiten.  
 
4. Royement  
Als het lid de contributie ook na afloop van de schorsing niet heeft betaalt, volgt direct een automatische opzegging en 
royement van het lidmaatschap.  
Er zal tevens een financiële blokkade ingesteld worden waardoor overschrijving naar een andere vereniging niet 
mogelijk is. 
De penningmeester meldt dit indien noodzakelijk aan betrokkenen binnen de vereniging. Het bestuur deelt dit 
schriftelijk/e-mail aan het lid mede. 
*) Een lid wordt ook geroyeerd van het lidmaatschap op het moment dat een lid drie berispingen heeft gehad. 
 
Van het bovenstaande protocol kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken. Als zich deze situatie 
voordoet kan een lid, de penningmeester, of het bestuur de vertrouwenspersoon vragen hierover advies te geven aan 
het bestuur. 
 
Het bestuur hoopt met dit beleid duidelijkheid te verschaffen en de leden te wijzen op haar verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de verplichtingen die het lidmaatschap van DVC’26 met zich mee brengen.  
 
De ALV gaat akkoord om dit protocol te gaan hanteren onmiddellijke ingang. 
 
Bijlage: stroomschema contributie-achterstand 
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7. Huldiging van jubilarissen 
 

De volgende personen komen in aanmerking voor een huldiging de scheefgedrukte namen waren aanwezig op de ALV. 
 
12 ½ jaar: Bart Berendsen, Marleen Scholten, Bas Staarink, Bas Geurts, Ronnie Wenting, Thijs Menting, Joey Jansen 

Nina Gesthuizen, Siep Rompelaar, Joris Klijn, Camile Hageman, Stef Lammers, Tim Lohschelder, Niek Sanders, 
Jarrick Milder,  Daan Oosterom, Lidwien Schellekens, Hielke Strijbosch, Joost Lieshout, Bart Kuppens, Tijs 
Reesing,Daan Wijnholts, Maarten Kersjes, Manon Derksen, Jesse Alberts, Barend Kok, Brent Vierwind, Jourey 
Elting, Gino Ankersmit, Bradley Nova, Lesley Udink  

 
25 jaar: Noelle Sticker, Joop van Vuuren, Wilco van Wessel, Erwin Lenting, Wim Rutten, Wieger Hubers, Henk Pollmann 

Henk Pollmann is wegens ziekte niet aanwezig en voorzitter Bas Strijbosch heeft Henk de oorkonde thuis 
overhandigd. 
 

40 jaar: Arjan Strijbosch, Jan Kateman, Jan te Dorsthorst 
 
50 jaar: Frank te Dorsthorst, Willy Evers, Sjef Peters, Johan Scholten, Gerard Verbeet, Bert van Zimmeren 
 
De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van dank uit aan de aan aanwezige jubilarissen. 
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8. De vrijwilligers van DVC’26  

 
Tijdens de ALV worden de leden die zorgdragen voor een schone, veilige, en up-to-date accommodatie zorgen in het 
zonnetje gezet.  
 

Werkzaamheden die o.a. verricht worden  

• Leegmaken van prullenbakken en vuilcontainers op het sportpark  

• Zorgen dat de tuinen er zo goed als mogelijk bij liggen  

• Schoonvegen van alle bestratingen,  zowel handmatig als met de veegmachine  

• Reparaties aan straatwerk  

• Verhelpen van verstoppingen in het riool  

• Schoonmaken van reclameborden  

• Kleine reparatie aan gebouwen  

• Plaatsen van reclameborden  

• Velden schoonblazen van blad en eikels  

• Lijnen trekken op de grasvelden  

• Velden borstelen en onderhouden 

• Etc. 
 

Werkzaamheden die door veel leden niet gezien worden omdat het in alle stilte gebeurt, als je dan op zaterdag morgen 
het sportpark op komt en alles ligt er weer schoon en strak erbij wordt dat als normaal gezien terwijl er door meerdere 
vrijwilligers veel werk is verzet.    
 

• Jan Overgoor, de motor achter deze groep en de “bewaker” van onze accommodatie. Tevens adviseur voor het 
bestuur op vele vlakken 

• Jan Kateman, is vanaf het eerste uur al vrijwilliger op de vrijdagmorgen,   

• Theo Scheerder, sinds enige jaren ook aangesloten bij deze groep en kijkt vooral naar de technische staat van de 
gebouwen en geeft advies en verricht op dat terrein dan ook de nodige werkzaamheden.  

• Geert Egging , doet aan alle werkzaamheden mee,  en vind alles een uitdaging om het in orde te krijgen  

• Eisje Godschalk, de man met de bladblazer die vele meters aflegt om ervoor te zorgen dat vuil, blad en eikels op 
een hoop komen te liggen 

• Theo Cornelissen, doet aan alle werkzaamheden mee,  en vind alles een uitdaging om het in orde te krijgen  

• Henk Peters, doet aan alle werkzaamheden mee,  en vind alles een uitdaging om het in orde te krijgen  

• Frans de Reus, de man van het recyclen,  draagt zorg voor het verzamelen en aanbieden van de containers met 
papier.  Daarnaast natuurlijk helpen om de accommodatie en omgeving er netjes uit te laten zien.  

• Corry Wolf, sinds enige jaren actief,  heeft na het stoppen van de zaak zijn diensten  aangeboden aan DVC’26 
waar we erg blij mee zijn  

• Geert Zuidwijk , bij alle thuis wedstrijden is hij de man die de scheidsrechter begeleid en hem alle aandacht 
omringt die nodig is,  bij mogelijke calamiteiten is hij tevens wedstrijd coördinator. Ook veegt hij elke week de 
kunstgras mat van veld 1  meld als gevolg dat de kunstgras mat van goede kwaliteit blijft  

• Theo van de Berg, vele jaren fluit hij wedstrijden bij de jeugd, senioren en ook bij de korfbal en onze buurt 
verenigingen is Theo vaak te vinden als scheidsrechter,  daarnaast is hij veelvuldig op de accommodatie om hulp 
te bieden,   netten vervangen,  straatwerk repareren,  etc.  

• Gerrie Groenen, werkelijk een manusje van alles.  Gedurende het seizoen snoeit hij het groen rondom de 
velden,  in ons clubgebouw zijn er meerdere klusje door hem uitgevoerd bv  nieuwe plafond platen ,verlichting 
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vervangen en verplaatsen.  De kleding winkel is mede door zijn inzet gerealiseerd.  En zo zijn vele klussen waarin 
Gerrie een aandeel  in heeft  gehad  

• Geert Berendsen, enige maanden geleden gestopt met werken bij zijn werkgever en sinds die tijd  twee maal per 
week aanwezig op het sportpark om werkzaamheden uit te voeren i.s.m.  andere vrijwilligers. o.a.  alle 
doelnetten vervangen van de verplaatsbare doelen, reparatie bank in kleedruimte 7, vervangen van 
reclameborden  

• Henk Leijte, naast zijn passie  van keepers trainer is hij ook degene die de rechte lijnen op de velden 2,3 en 4  
trekt.  Een klus waar je vele meters aflegt voordat de lijnen er weer netje recht op staan.  

• Hielke Strijbosch, borstelen van de velden en onderhoud en verzorgt de muziek bij diverse gelegenheden. Ook 
tijdens de sportdagen voor de scholen is hij van de partij 

•  Bas Bolk, borstelt elke vrijdag veld 5 en 6 en ook regelmatig met de veegmachine in de weer 

 
Deze groep van vrijwilligers zal een uitnodiging ontvangen voor een avondje in de kantine met een hapje en een drankje 
 

9. Toekomst en perspectief DVC’26 en sportpark de Nevelhorst (project 2026) 
 
Binnen de vereniging is een projectgroep 2016 aan het werk.  
Hierin hebben zitting, Alex Steg, Jan Lammers, Bas Strijbosch, Harm Stulp, Paul Tomassen, Koos van Bindsbergen, Marco 
van Lanen, Janneke Harmsen en Raymond Sweers  
De project groep heeft op dit moment de volgende zaken onder handen/reeds gerealiseerd: 

➢ Aanvoerdersoverleg O17-O19 gaat starten op 5 november 
➢ Website vernieuwd en communicatie middelen verbeterd 
➢ Herfstinstuif is voorbeeld van succesvolle aanpak voor werving nieuwe leden. 1 mei 2019 staat de 

volgende gepland. Ook zichtbaar via Sjors Sportief. 
➢ Jaaroverzicht gemaakt van alle te plannen activiteiten en evenementen 
➢ Indelingsproces en planning wordt gedetailleerd uitgewerkt 
➢ Opleidingsplan en planning staat in de steigers 
➢ Plan van aanpak met meiden/vrouwen voetbal in samenspraak met KNVB gemaakt 
➢ Open club is onderdeel van Project 2026. Planning bijeenkomst in november met Rene Wormhout. 

Grondlegger van Athletic Skills Model en begeleider Nederlands elftal. 
➢ Opzetten van een evenementenbureau met stagiaires en afstudeerders 
➢ Vrijwilligerscommissie opzetten 

 
Wat een belangrijk onderwerp is voor de nabije toekomst is de Open Club en Vitaal sportpark. 
Kansen die dit biedt zijn o.a.: 

➢ Door ontwikkelen sportpark met faciliteiten: van beach velden, Skills park, tot MTB/BMX baan 
➢ Gezamenlijk optrekken in sportstimulering via bewegingsonderwijs 
➢ Breed sportaanbod ontwikkelen voor doelgroepen 
➢ Leerwerkplekken realiseren: van studenten tot re-integratie trajecten 
➢ Samenwerking op medisch gebied: fysiotherapeut, krachthonk, turnhal 
➢ BSO sport locatie 
➢ Inzet combinatiefunctionaris, verenigingsmanager 
➢ Naschools sport-aanbod voor jeugd en jongeren 
➢ Het kloppend sport-hart van Didam e.o. 

➢ Opties die de revue gepasseerd zijn o.a.: pannaveld, beachvelden, sintelbaan, BMX-MTB baan, Skills park en 
wielerbaan 
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Om dit te realiseren zullen we keuzes dienen te maken en stappen die daar voor nodig zijn in werking te zetten. 

• Stap 1. is aanvraag indienen via provincie Gelderland. 
• Stap 2. verduurzamen sportpark / kunstgras aanleggen / renovatie gebouwen 
• Stap 3. samenwerking uitbouwen > Omni-structuur? 

 
Zaken die we in ogenschouw dienen te nemen zijn: korte en lange termijn visie, samenwerking partners en financiering 
Partners waar we mee in gesprek zijn of het gesprek aangaan zijn: 

➢ SPO De Liemers 
➢ Gymnastiekvereniging Margriet 
➢ Triathliem 
➢ Tennisvereniging Didam 
➢ Stichting Wielerpromotion Montferland 
➢ Volleybalvereniging Victoria 
➢ RTV de Zwaluwen 
➢ Welcom 
➢ Leisurelands 

 
Voor vragen hierover kun je terecht bij de projectgroep leden. 
 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar: 

• Martin Som Algemeen Secretaris 

• Gerry Schuurman Algemeen Secretaris (a.i) 
 
De vergadering kiest Ilona Willemsen als Algemeen Secretaris 
 
Bas bedankt Martin Som en Gerry Schuurman voor hun inspanning. 

11. Voordracht Lid van Verdienste 

 
Voorzitter Bas Strijbosch doet namens het bestuur een voorstel om: 
 

• Martin Som (jaren Jeugdvoorzitter, leider en trainer diverse jeugdteams, Algemeen Secretaris, Energie inkoper 
voor vereniging, wedstrijdsecretariaat junioren, scheidsrechter, leider, etc.) 

•  Willy Hubers ( echte DVCér, Activiteiten commissie, leider meiden teams, organisatie Sinterklaas feest, 
wedstrijd secretariaat pupillen, etc., en bovenal een prettig mens om mee samen te werken)  
 

Te benoemen tot lid van Verdienste voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger op velerlei gebied binnen onze vereniging 
DVC26 
 
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.  
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12. Rondvraag 

 
➢ Harry Peters: Stoort zich er aan dat de verlichting rondom de velden regelmatig brandt zonder dat hier reden 

voor is. Hij roept de leden op om hier aandacht aan te besteden. Ook een schema met de trainingstijden bij de 
verlichtingsschakelaars kan helpen om deze uit te zetten als er geen training meer is. Jan Overgoor zal 
zorgdragen voor dit schema 

➢ Robert Bulten: Wat is de status van de fusie met de Sprinkhanen? Er is op 22 okt een gesprek geweest met de 
gemeente Montferland, Sprinkhanen en DVC’26. De gemeente zal niet financieel meewerken aan een nieuw 
sportpark voor Sprinkhanen en DVC’26. De Sprinkhanen hadden dit als eis voor een eventuele fusie ingebracht. 
De Sprinkhanen gaan met dit verhaal weer naar hun leden, tot die tijd zal wel gekeken worden naar vormen van 
samenwerking. 

➢ Willy Hubers: Constateert dat het bestuur nog uit 3 personen bestaat en de nodige commissies hieronder. Vraag 
is of deze commissies voldoende bezet zijn? De meeste commissies hebben voldoende bezetting (al is verdere 
ondersteuning altijd wenselijk). Het grootste zorgpunt is op dit moment de Vrijwilligers Commissie. Wel lopen 
hier gespreken over met oud leden uit deze commissie om te inventariseren wat er nodig is om er weer nieuw 
leven in te blazen. 

➢ Sander Scheerder: Hoe lang is het afgesloten contract met de kledingleverancier Errea? Dit is 6 jaar, we zitten nu 
in het 4e jaar. De kleding shop in de sporthal is zelfvoorzienend en vooral bedoeld om leden te kunnen laten 
passen, kleding af te halen of te bestellen. 

➢ Vraag of het “oude” veld 5 in eigendom is. Het veld wordt gehuurd van de gemeente zodat we als vereniging 
kunnen beslissen hoe het in te zetten 

 
 
 

13. Sluiting door de voorzitter 

 
 

Bas kijkt kort terug op de vergadering en biedt allen een drankje aan en wenst een ieder een veilige thuiskomst 
 
Oktober 2018 
De secretaris,  
Gerry Schuurman.  


