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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 21 oktober 2019 
 van voetbalvereniging DVC’26 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Nevelhorst te Didam. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: Bas Strijbosch (voorzitter); Ilona Willemsen (secretaris ) 
Willy Elshof (penningmeester) 
 
In totaal zijn 77 leden aanwezig; 31 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 moment van stilte voor de overleden leden en vrijwilligers. Helaas hebben we van te veel leden en vrijwilligers 
afscheid moeten nemen. Vooral begin 2019. Laten we aan hen denken in alles wat we voor DVC’26 doen. 
 
Terug kijkend naar het seizoen kunnen wij de volgende zaken op een rij zetten. Ik wil het vooral over voetbal hebben. 
Dat is wat ons bindt binnen de vereniging. 
 
De buitenwereld vindt het belangrijk dat als DVC’26 minimaal in de 1e klasse speelt. Ik heb dit ook geroepen enkele jaren 
terug. Door de jaren heen vind ik het veel belangrijker om de eigen opgeleide spelers en speelsters een kans te geven. 
Dit is niet altijd mogelijk. Bij de heren is de keuze veel groter waardoor dit goed is te realiseren. Bij de vrouwen hebben 
we veel meer een regionale rol. 
 
Bij de meiden en vrouwen hebben we een ontwikkeling door gemaakt in samenwerking met de KNVB. Onze vrijwilligers 
hebben op verschillende momenten input kunnen geven op de plannen binnen de KNVB. Binnen DVC’26 zijn we groot 
voorstander om de meiden en jongens zeker tot en met 12 jaar samen te laten spelen. (Vanaf seizoen 2019 – 2020) 
We zijn het seizoen gestart met 3 vrouwen teams en in bijna iedere leeftijds categorie 1 of meerdere meiden teams. 
Vrouwen 1 heeft een goed seizoen gedraaid in de 1e klasse. Enkele nieuwe speelsters en trainer. Komende jaren zullen 
flink moeten verjongen in het team. De grote animator achter de meiden en vrouwen is ons ontvallen en wij missen hem 
nog dagelijks. 
 
Heren 1 en 2 hebben een moeilijk seizoen achter de rug. Beide hebben zich veilig gespeeld in de reguliere competitie. Bij 
heren 1 hebben we helaas gedurende het seizoen afscheid moeten nemen van de trainer Jan Oosterhuis. Na een 
gedegen onderzoek en gesprekken met diverse mensen hebben we in volle overtuiging gekozen voor Jan Oosterhuis. 
Helaas spelen bij de start van het seizoen een aantal privé zaken waardoor de focus van de trainer niet volledig bij 
DVC’26 ligt. In alle openheid hebben we zaken besproken. Het is jammer dat er in de buitenwacht snel wordt 
geoordeeld over de persoon zonder daar ook de juiste reden van te weten. Uit eindelijk hebben we in goed overleg 
besloten om uit elkaar te gaan. Edwin Hoogendijk heeft samen met de groep een prima resultaat behaald om in de 2e 
klasse te blijven. Samen met de TC hebben we voor dit seizoen besloten om nog meer te kiezen voor de jeugd in 1e en 2e 
elftal. 
 
Bij de jeugd hebben we enkele teams gehad welke in de divisie hebben gespeeld. Niet allemaal even succesvol maar het 
geeft wel de potentie van diverse lichtingen aan. Wij moeten ons nog meer aansluiten bij de leeftijds mogelijkheden 
welke de KNVB ons biedt. Klinkt eenvoudig maar we hebben hier zeker nog stappen te zetten. 
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Begeleiding onderbouw door Wim van Zeist: Gedurende het seizoen wordt het kader en de teams begeleid door Wim 
van Zeist. Op de zondagochtend of de vrijdagavond wordt per week een groep van teams per leeftijds categorie 
begeleidt. Doel trainingsvormen, techniek trainingen, begeleiding van het kader bij de verschillende leeftijden. 
Afgelopen seizoen t/m O 12, nieuwe seizoen t/m O 13. Zowel de jongens als de meiden. Dit gaan we per jaar verder 
uitbreiden. Naast de begeleiding gaan we ook techniek trainingen organiseren gedurende het jaar. 
 
Keeperstraining 
 
DVC’26 heeft de beschikking over ervaren keeperstrainers waarmee we uniek zijn in de regio en de keepers op zijn of 
haar niveau kunnen trainen. Zij zorgen er mede voor dat we ook de komende jaren veel goede keepers en keepsters 
krijgen. 
 
G & H Team 
 
Ook voor deze groepen probeert DVC’26 het maximale te verzorgen. Het vinden van de juiste trainers is en blijft een 
groot aandachtspunt. Ook zij zijn onderdeel van de vereniging en hebben net zoveel recht om te kunnen voetballen en 
trainen. Hier vragen wij ook ondersteuning bij vanuit de leden. Het G team spelen al enkele leden meer als 12,5 jaar. Een 
groot compliment aan de trainers welke al jaren deze groepen trainen. 
 
Walking Football 
 
Een mooie groep welke op maandagochtend door Louis Verwaay en Peter van Aal worden getraind. Naast het trainen 
organiseren ze een toernooi en nemen ze deel aan toernooien. Ook dit is een vast onderdeel van de club DVC’26. Een 
basis waarop we de komende jaren verder kunnen uitbouwen. Ze organiseren veel zaken zelf en zijn een voorbeeld 
binnen de club. 
 
35+ en 45+ voetbal 
 
Mooi ontwikkeling waar sport en plezier goed kunnen samen gaan. Met meerdere teams spelen op de vrijdagavond. De 
3e helft is zeker ook een aanrader. Ook hier geldt dat we als teams zelf de zaken moeten kunnen organiseren. 
 
De nieuwste ontwikkeling is zaalvoetbal 
 
Vanaf het seizoen 2019 – 2020 gaat DVC’26 ook enkele teams in de zaal actief krijgen. Hier hebben we de samenwerking 
gezocht met deze teams. Doel zaalvoetbal verder integreren en ook aanbieden aan de jeugd. Breed scala aan voetbal 
producten. 
 
Onderdelen SEM: (Sport Events Montferland) 
 
Rondje Nevelhorst 
 
Een nieuw initiatief welke we zijn gestart om meer ouderen aan het sporten te krijgen. Dit is een onderdeel welke op 
termijn past bij de Open Club. Dergelijke initiatieven zullen we meer en meer gaan nemen om overdag het sportpark 
meer en meer te gaan benutten. 
 
Schoolvoetbal 
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Afgelopen seizoen hebben we het schoolvoetbal weer bij DVC’26. Een mooi evenement welke goed past bij ons 
Sportpark en ook een breed pakket voetbal aanbied voor de groep jeugd. Complimenten aan de organisatie en 
vrijwilligers. 
 
 
Instuif 
 
2 * per jaar is het de opzet om voor de jeugd een instuif te organiseren. Deze dagen verlopen succesvol. 
 
Voetbal 3 daagse 
 
Al jaren wordt in de 1e week van het zomervakantie de voetbal 3 daagse georganiseerd. Een vaste groep jeugdleden 
vanuit DVC’26 begeleidt dit al jaren. Dit jaar heeft SEM samen met deze groep jeugdleden dit zelf georganiseerd. Ook de 
komende jaren zullen we dit onderdeel terug zien komen op het Sportpark. 
 
Open Club – Vitaal Sportpark 
Samenwerking met Graafschap college 
 
Ontwikkelingen zaterdag en zondag voetbal: 
 
Binnen DVC’26 komen er steeds meer geluiden om het zaterdag voetbal verder te promoten en eventueel ook te kiezen 
om de switch te maken met heren 1 en 2. 
 
Verenigingsstructuur 
Voorstellen naar het bestuur omschrijven wat we van elkaar verwachten 
Bestuur: Willie Elshof Penningmeester, Ilona Willemsen Secretariaat, Jan Overgoor Accommodatie Bas Strijbosch 
Technische zaken A.I. 
 
ROL DB bestuur en de overige onderdelen. Werk moet in de commissies plaats vinden. Bestuur bewaakt een stuurt bij. 
 

• Verenigingsraad 

• Ouderraad 

• Jeugdraad 

• Commissies 
 
Vrijwilligers 
 
Leden moeten meer en meer aangeven wat ze van de vereniging verwachten en willen en zelf ook organiseren 
 
Kantine 
 
Belangrijks ontmoetingsplaats binnen de Club. Sjaak Hanegraaf en zijn mensen zorgen er dagelijks voor dat een ieder 
zich thuis voelt. Ook afgelopen seizoen hebben ze dit weer meet verve gedaan, 
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Roken 
 
M.i.v. dit seizoen zijn we gestart met het ontmoedigen van roken op en langs de velden. Dit wordt aangeduid d.m.v. 
diverse borden. Ook zullen we elkaar aanspreken op voorbeeld gedrag. Het niet roken in en op openbare ruimtes is 
steeds meer geaccepteerd. Ook wij als bestuur steunen dit zeer graag en uitdragen. 
 
 
 
Alcohol 
 
Afgelopen seizoen zijn er diverse acties vanuit gemeente en dvc’26 geweest om het alcohol bij de jeugd onder de 
aandacht te brengen. Daarnaast zullen we de leeftijdsgrens van 18 jaar hanteren. Dit is een lastige taak maar ook hier 
zullen we samen met Sjaak Hanegraaf en zijn mensen, Gemeente en dvc’26 de nodige stappen in moeten zetten. 
 
Enkele commissies: 
 
Zaterdag en zondagdienst 
 
Scheidsrechter: Helaas heeft Ingmar IJzendoorn door gezondheidsredenen aangegeven te moeten stoppen. Ingmar 
heeft de afgelopen jaren zeer goed werk verricht. Jeroen van Aalst en Willy Hubers nemen dit werk over. Wij danken 
Ingmar voor zijn werkzaamheden en wensen hem veel sterkt toe. 
 
Vrijdag en onderhoudsploeg: 
 
Deze groep is veel bezig met het onderhoud van het sportpark. De vrijdagploeg op de vrijdagochtend met het 
schoonmaken en bespeelbaar maken van de velden. Naast de vrijdagploeg is er ook een onderhoudsgroep wie 
afgelopen periode al ruim 60 projecten heeft vervuld op en rond het sportpark.  
 
Naast deze groepen maken we sinds afgelopen seizoen gebruik van Halsaf in Babberich voor diverse werkzaamheden op 
het sportpark. 
 
Nevelhorsttoernooi 
 
Jaarlijks een groot evenement waar voetbal en plezier samen gaan. Voor de 1e keer buiten de Pinksterdagen. Ook dit 
jaar was het weer een succesvol toernooi. 
 
Natuurlijk zijn er nog vele andere commissies: 
 
o.a. Sponsorcommissie, kas commissie, kleding. 
 
Danken alle vrijwilligers voor de inzet. 
 
Fusie Sprinkhanen: 
 

• Voorlopig van de baan 

• Samenwerking met de jeugd 

• Vervolg gesprekken 

• DVC’26 blijft op het sportpark 
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2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 Oktober 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering en als zodanig vastgesteld. 

3. Gedragscommissie: 

Frank te Dorsthorst heeft uitleg gegeven wat de taak is van de gedragscommissies binnen DVC ‘26 
 
Verkeerdgedrag 
Ondanks alle waarschuwingen en goede bedoelingen komt het helaas ook voor dat spelers of toeschouwers 
onacceptabel gedrag vertonen. Dat kan binnen het veld zijn, maar ook langs de lijn of in het kleedlokaal. Het kan gaan 
over verbaal geweld, pesten, vernielingen. Het bestuur accepteert dit niet. Mocht u dit zien, dan vraagt het bestuur u dit 
te melden bij de Gedragscommissie. Dat kan via het meldingsformulier op de DVC-site of via een bericht aan de 
secretaris van de Gedragscommissie Fred Burgers: feaburgers@hotmail.com of 06-28 40 79 04. 
 

4. Verslag kascommissie boekjaar 2018/2019 

Op 26 september jl. heeft de kascommissie, bestaande uit Bas Kroesen, Robbin Kraaijvanger en Tom Hendriks, een 
controlebezoek gebracht aan penningmeester Willy Elshof. Afgezien van de penningmeester waren tevens Bas 
Strijbosch, Marco Swenne en Ilona Willemsen aanwezig. 
 
Door de extra bijeenkomst van de zomer waren de cijfers voor de kascommissie snel helder en duidelijk. We hebben een 
nuttige avond gehad waarin de kascommissie veel vragen kon stellen richting de penningmeester waarbij Willy Elshof op 
een correcte manier ons te woord stond. Bij het niet weten van de antwoorden werd hij bijgestaan door de andere aan 
tafel. 
Al met al dus een zeer productieve avond, maar vooral de open en prettige manier van communiceren. 
 
De Kascommissie rapporteer als volgt: 
 

1. Voor 2018/2019 was er een nadelig saldo en had de kascommissie aangegeven dat er werk te doen was. Het 
werkelijke resultaat is voordelig saldo van ruim € 14.000 en ook voor de begroting 2019/2020 wordt er een 
voordelig saldo van ruim € 8.000 begroot. De Kascommissie constateren dat dit positief effect heeft op het 
resultaat. Mede door het kijken naar huidige contracten met leveranciers, subsidiemogelijkheden en activiteiten  
te organiseren zijn er extra inkomsten behaald en hebben besparingen plaats gevonden. Goed Werk! 

 
2. Kantine inkomsten zijn beter dan begroot. Dit komt enerzijds door de betere inkoopafspraken met leveranciers 

en doordat o.a. de thema avonden goed werden bezocht, De kascommissie signaleert dat dergelijke thema-
avonden leeft onder de teams en meer mensen naar de kantine trek. 

 
3. Op de balans is er ook een reserve opgenomen voor de Open Club en Vitaal Sportpark. Dit is ten behoeven van 

renovatie sportpark / uitbreiding faciliteiten (naast het voetbal). Hiervoor worden subsidies ontvangen van de 
provincie, dit kan in de toekomst leiden tot een efficiënter gebruik van het sportpark en bron van inkomsten 
gaan betekenen voor de club. Dit juicht de kascommissie toe om in de toekomst onze leden niet belasten met 
extra kosten die voortvloeien uit de minder steun van de gemeente. 

mailto:feaburgers@hotmail.com
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De kascommissie concludeert dat de penningmeester de administratie met veel inzet en toewijding heeft 
uitgevoerd. Wij stellen de leden van de ALV voor om de penningmeester het bestuur van DVC ’26 decharge te 
verlenen. 

 
 Bas Kroesen, Robbin Kraaijvanger en Tom Hendriks 
 
 De aanwezige leden gaan met dit advies akkoord 
 

5. Benoeming lid kascommissie 

 
De kascommissie bestaat uit de leden Robbin Kraaijvanger (2016), Bas Kroesen (2017), Tom Hendriks (2018) 
 
Aftredend is Robbin Kraaijvanger. 
 
Er is nog geen nieuwe kandidaat.  
 
Bas Kroesen en Tom Hendriks blijven lid.  
 
De vergadering bedankt Robbin voor zijn inzet en goede ideeën, Robbin heeft aangegeven beschikbaar te blijven voor 
financiële vraagstukken binnen de vereniging. 
 

6. Verslag boekjaar  2018/2019, vaststelling jaarrekening 2018/2019 en begroting boekjaar 2019/2020 

 
DE BALANS PER 30-6-2019 
ACTIVA 
Gebouwen kleedkamers oud 

• De jaarlijkse afschrijving is € 2.280, nog afschrijven 1 jaar 
Kleedlokalen 2008/2009 

• De jaarlijkse afschrijving is € 7.000, nog afschrijven 31 jaar 
Jan Wellinghal 

• De jaarlijkse afschrijving is € 5.480, nog afschrijven 9 jaar 
Clubgebouw 

• De jaarlijkse afschrijving clubgebouw is € 7.050, nog afschrijven 4 jaar 
Inventaris clubgebouw 

• In 2015/2016 de reparatie van de koeling, het meubilair buitenterras, de aanschaf beamer ad € 5.050 
geactiveerd.  

• De jaarlijkse afschrijving is € 1.010, nog afschrijven 1 jaar 
 
Lichtinstallatie oud 

• Geheel afgeschreven in 2018/2019 
Website en netwerk (2 mediaspelers) 

• In 2018/2019 is een nieuwe website gebouwd. De jaarlijkse afschrijving is € 1.244, nog afschrijven 4 jaar 
Kunstgrasvelden 2014 

• De totale kosten waren voor de toplaag € 181.947 en voor de ondergrond en afwerking van het terrein € 
221.090, in totaal € 403.037. 
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• Ingaande het seizoen 2014-2015 worden de aanlegkosten van de toplaag in 12 jaar en van de ondergrond in 30 
jaar afgeschreven.  

• De jaarlijkse afschrijvingskosten zijn afgerond € 15.162 en € 7.370. 

• Deze investering werd als volgt gefinancierd:  

• bijdrage gemeente Montferland € 329.875; 2) Belastingdienst terugontvangen BTW € 52.103 en 3) eigen 
middelen € 21.059. 

Waarborgsommen 

• Waarborgsom audio apparatuur € 500 en KNVB € 45. 
Kantine voorraad 

• Voorraad betreft hoofdzakelijk tankbier en frisdranken. 
Voorraad kleding teams+clubshop 

• De kleding van de teams en clubshop wordt in 3 jaar afgeschreven 

• Inkoop 2017/2018 nog 1e jaar afschrijven € 8.282 en inkoop 2018/2019 nog 2 jaar afschrijven € 8.955 
Niet op de Balans opgenomen 

• Ballenrek met 996 ballen, totale inkoopwaarden van € 46.200 en 40 doelen met inkoopwaarde van € 12.470 
Vorderingen korte termijn 

• De overige debiteuren zijn inmiddels ontvangen. 
Liquide middelen 

• Wisselgeld kassa entree € 200 en € 83.694 op 6tal bankrekeningen o.a. spaarrekening € 40.000 t.b.v. Open club 
en vitaal sportpark 

 
PASSIVA 
Eigen vermogen 

• Door positief resultaat 2018/2019 stijgt het eigen vermogen. 
Voorzieningen en reserves 

• Jan Welling Sporthal 

• Vanaf 1-1-2012 t/m 31 mei 2014 was de sporthal verhuurd aan de gemeente t.b.v. de tafeltennisvereniging.  

• Een deel van de huur werd gereserveerd ter dekking van toekomstig groot onderhoud.  
Familie Lotto 

• Het resultaat van de Familie Lotto wordt niet meegenomen in de exploitatie. 

• Het banksaldo wordt op de balans als reserve opgenomen. 

• In overleg met de jeugdcommissie wordt geïnvesteerd in projecten voor de jeugd o.a. keepershandschoenen 

Nevelhorst toernooi 

• Het resultaat van het Nevelhorst toernooi wordt niet meegenomen in de exploitatie.  

• Het banksaldo wordt op de balans als reserve opgenomen. 

• In overleg met de commissie wordt geïnvesteerd in projecten op het sportpark de Nevelhorst. 
Dekking kapitaallasten kunstgrasvelden 2014 

• De bijdrage van de gemeente Montferland en de van de Belastingdienst terugontvangen omzetbelasting van het 
kunstgrasvelden  

 En van oude dienstjaren zijn gestort in deze voorziening die jaarlijks vrijvalt ter dekking van de 
 afschrijvingskosten. 
 
Schulden op lange termijn 

• 3 leningen Rabobank, rente 3,45% 3 jaar vast van 1-12-2018 tot 1-12-2021 
Schulden op korte termijn 

• De per balansdatum te betalen facturen van de crediteuren zijn inmiddels afgewikkeld 
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• In 2018/2019 is subsidie van de gemeente voor geheel 2019 ontvangen, hiervan is de helft als vooruit ontvangen 
opgenomen voor boekjaar 2019/2020  

• Overige korte schulden, betreft de nog te betalen huur gemeentelijke sportvelden 1-1-2019 t/m 30-06-2019 
 
 
 

7. Voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2020  

Het bestuur doet onderstaand voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2020 
 

Seizoen jan-18 jan-19 jan-20 Verhoging 

Senioren  € 54,50   € 56,50   € 57,50   € 1,00  

Junioren A en B  € 43,75   € 45,50   € 46,50   € 1,00  

Junioren C en Pupillen D  € 39,25   € 41,00   € 42,00   € 1,00  

Pupillen E en F  € 36,75   € 38,50   € 39,50   € 1,00  

Mini’s  € 19,50   € 20,50   € 21,00   € 0,50  

Niet spelende leden senioren  € 22,50   € 23,50   € 24,00   € 0,50  

Niet spelende leden jeugd  € 10,25   € 10,75   € 11,00   € 0,25  

Jeugd lichamelijke beperking  € 20,50   € 21,50   € 22,00   € 1,00  

Walking voetbal  € 31,50   € 33,00   € 34,00   € 1,00  

7 x 7 competities  € 31,50   € 33,00   € 34,00   € 1,00  

 
De leden gaan akkoord met voorgestelde verhoging per 1 jan 2020. 
 

8. Huldiging van jubilarissen 
 

De volgende personen komen in aanmerking voor een huldiging de scheefgedrukte namen waren aanwezig op de ALV. 
 
12 ½ jaar: Jeroen Florissen, Jeroen Morren, Jasper Nas, Ruud Vierwind, Sam Staring, Joris Staring, Camiel Klein Woolthuis 
     Ruben van Middelkoop, Julian Vierwind, Jesse Mom, Marnix Otten, Dion Braking, Tom van Raay, Demi Vonhof,       
     Aled van Doorn, Dani Swenne, Bjorn Leijser, Mart Visser, Lars Driessen, Jeroen Bartels, Romy Lammers,  
     Noah Sales, Isabelle van Zoghel, Tom Berentsen, Ruud te Dorsthorst, Bastiaan van Alst, Ruben van Alst , 
     Giel Mom, Bas Jansen, Sjoerd Jonkers, Senne van Vuuren, Tim Neijman, Wesly Dijkstra, Marcel Kreileman, 
     Koen Welling, Guus Meurs, Niek Fierkens, Anouk Mintjes, Jeroen van Alst, Luuk Reuling, Daimy Fielt,  
     John Reyers, Bob Gieling, Dijmon Bouwman, Leo Idink, Marijn Kramer, Max Horsting, Seven Lippinkhof, 
        Ids Tomassen, Thijs Som, Thomas Som, Kees Geradts, Ties Strijbosch 
 
25 jaar: Niels Ketels, Stefan Luiten, Eric Lochschelder, Danny Swenne, Hans Ten Bosch, Remko Viel, Barry Elshof, 
 Tim Burgers, Wilco Idink, Robbin Kraaijvanger 

 
40 jaar: Emiel Godschalk, Marco Swenne 
 
50 jaar: Heinrich Welling, Gerrie de Reus, Mart Hendriksen, Henk Kummeling, Frank Gesthuizen  
 Jo Bolk, Tonnie Wolf 
 
70 jaar: Hein Welling en Frans de Reus 
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De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van dank uit aan de aan aanwezige jubilarissen. 
 
 
 

9. De vrijwilligers van DVC’26  

 
 
Tijdens de ALV worden de leden die jaarlijks het Nevelhorsttoernooi organiseren bij DVC ‘26in het zonnetje gezet. 
 

• Jaarlijks een groot evenement waar voetbal en plezier samen gaan. Voor de 1e keer buiten de Pinksterdagen. 
Ook dit jaar was het weer een succesvol toernooi. 

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

10. Toekomst en perspectief DVC’26 en sportpark de Nevelhorst (project 2026) 

 Voortgang project 2026 

• Alle deel projectenzijn gericht op verbeteringen op middellange termijn 

• De stuurgroep maakt vorderingen, enkele voorbeelden: 

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 Meulensteun. Grondlegger van Athletic Skills 

Model en begeleider Nederlands elftal. 

• Opzetten van een evenementenbureau met stagiaires en afstudeerders Vrijwilligerscommissie opzetten 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

• Bas Strijbosch 
 
De vergadering kiest Marco Swenne als voorzitter 
 
Willy Elshof bedankt Bas Strijbosch voor zijn inspanning 

12. Voordracht Lid van Verdienste 

 
Voorzitter Bas Strijbosch doet namens het bestuur een voorstel om: 
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• Jan Lammers 

• Paul Tomassen 

• Fabian Mom 

• Renato Boekhorst 

• Theo v/d Berg 
 
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.  
 
Penningmeester Willy Elshof doet namens het bestuur een voorstel om: 
 
 •Bas Strijbosch te benoemen tot erelid 
 
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 
Willy Elshof richt een dankwoord een Bas Strijbosch en zijn gezin.  
 

13. Rondvraag: 

• Geen rondvraag 
 
 Sluiting door de voorzitter 
 

 
Bas Strijbosch kijkt kort terug op de vergadering en biedt allen een drankje namens het bestuur aan en wenst een ieder 
een veilige thuiskomst 
 
Oktober 2019 
De secretaris,  
Ilona Willemsen 


