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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 08 november 2021 
 van voetbalvereniging DVC’26 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Nevelhorst te Didam. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden:  Marco Swenne (voorzitter); Ilona Willemsen (secretaris ) 
Willy Elshof (penningmeester) Bjorn Aaldering (bestuurslid technische zaken) Sander Scheerder (bestuurslid accommodatie) 
 
In totaal zijn 40 leden aanwezig; 31 personen zijn met kennisgeving afwezig.  
 

1. Opening/algemeen door Marco Swenne  

 
Welkom aan alle aanwezigen op deze ALV. Een moment van stilte voor de overleden leden en vrijwilligers. Helaas hebben we van te 
veel leden en vrijwilligers afscheid moeten nemen. Laten we aan hen denken in alles wat zij voor DVC’26 hebben gedaan. 
 
Voor Marco is dit zijn 1e ALV in 2 jaar dat hij voorzitter is. 
Door de Corona zijn wij ook bijna niet aan het voetballen gekomen, maar bestuur heeft niet stil gezeten. 
 
Marco heeft in zijn opening ook veel punten kort besproken, zie onderstaande: 

• Coördinatoren hebben veel werk verzet om elftalen te voorzien van trainers en leiders van Jeugd tot aan senioren. 

• Samenwerking Sprinkhanen wordt verder vorm aangegeven bij de jeugd. 

• Er is een samenwerkingsverband met de Graafschap en Vitesse opgezet. 

• Coronabeleid constant wisselingen in geweest heeft veel gevraagd qua communicatie en om dit goed te regelen voor de 
site. 

• Bestuur heeft zich ook gefocust op de subsidie gelden die door de OCDN zijn binnen gehaald, 
Van die gelden zijn de volgende projecten gerealiseerd Skills Court/Led verlichting veld 2-5-6/krachtheuvel/ASM Graphics. 

• Hoofd Jeugdopleiding Wim van Zeist is aangesteld om een ander koers te varen bij de jeugd. 
Doel is de beste jeugdopleiding in de regio, en eigen jeugd door te laten stromen naar het 1e elftal. 

• Er zijn al 5 speler gescout door de Graafschap dus we zien al mooie resultaten. 

• De aanschaf van het cameravolgsysteem die al gebruik bij het 1e en 2e door Nick Pollman die de wedstrijdanalyse verzorgt 
bij de senioren en een aantal jeugdtrainers bijstaat.  
ook is een wedstrijd op veld 1 live te volgen. 

• Nadat onze Hoofdsponsor Jan&Jan, Steak ’m, Plok gestopt was, hebben we een nieuwe hoofdsponsor gevonden 
In Veltins en Terborgse Wijncentrale. 

• Ook hebben we een jeugdhoofdsponsor AVDD. Naast de financiële bijdrage heeft AVDD ook de hele jeugdafdeling van 
tassen voorzien. 

• Kleding voor alle jeugdtrainers, leiders, grensrechters zijn gesponsord door Schoonmaakbedrijf ’t Hof, Van Vuren Facilitaire 
Diensten, ABCO beveiliging Peter Roes Holding en Installatiebedrijf Rompelaar. 

• Bij DVC ’26 staat voetballen voorop maar overdag is het sportpark grotendeels leeg en wij zoeken dan ook naar 
multifunctionele bezetting. 

• Jan Wellinghal omgebouwd naar een Beach Hal en een vrij gedeelte (1/3 zaal)  beschikbaar gesteld voor andere 
verenigingen zoals op woensdagavond Muziek verenging de Harmonie de Club, maandagavond/dinsdagmiddag de 
Bridgeclub. 

• Nieuw bouw plannen komen later aanbod.  

• Nieuw pasjes systeem dat we willen gaan wegzetten om een betere inzicht te krijgen in de geldstromen en later in te 
voeren voor jeugdleden zodat ouders geen geld meer hoeven mee te geven.  

• Bij DVC ’26 zal er een thema avond EHBO worden gegeven over en 1e hulp bij sporters als onderwerpen 

• Aan het eind van deze avond kun je je opgeven voor reanimatie. 
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• Onze nieuwe uitdaging is de verlichting op veld 1 en veld 4, er zijn een aantal lampen kapot. 
moeten we dit laten maken of gaan we voor duurzame verlichting.  
niet meer investeren in de verouderde verlichting, kapotte schakelkast en vervangen kapotte lampen, maar investeren in 
Ledverlichting. 
Een Investering van circa € 50.000, minus 30% BOSA subsidie ad € 15.000 is door DVC’26 te financieren € 35.000. Looptijd 
lening 10 jaar, jaarlijkse exploitatielast circa € 4.000 tot 5.000. 
Wordt gedekt door besparing op kWh verbruik en door een kleine contributieverhoging ingaande 1-1-2022.  
De ALV gaat akkoord met deze investering en financiering. 
 
 

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 Oktober 2019 

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

3. Vrijwilligers/sponsorcommissie 

Het aantal vrijwilligers loopt jaarlijks terug en voor bepaalde werkzaamheden onderhoud groen, maar ook kader, scheidsrechters 
enz., wordt het steeds lastiger. Vanuit de gemeente zijn nog extra taken bij de verenging neergelegd qua onderhoud.  
Er komen 2x in de week een  aantal personen van de werkwinkel ons helpen. Ondertussen is er ook een  
groep begonnen van school Symbion. 
Technische onderhoudscommissie loopt over met de werkzaamheden en extra hulp in hun  
team is dan ook zeer welkom. Dit geldt ook voor de vrijdagploeg die voor order en netheid zorgen op ons sportpark, dit team wordt 
steeds kleiner ook hier is  extra hulp zeer welkom. 
We komen richting een kritisch punt waarop je moet beslissen dat de werkzaamheden uit handen gegeven moet worden aan 
professioneels en het veel extra geld gaat kosten. 
Hoe gaan we dit in de toekomst bekostigen als we het niet met vrijwilligers gaan reden: 
Contributie verhoging, kantineprijzen laten stijgen, verenigen naar de Nevelhorst halen en huur laten betalen waardoor er personen 
ingehuurd kunnen worden of zoals bv bij hockey een vast bedrag op de contributie en bij verrichten van vrijwilligers taken een 
bepaalde korting geven. 

 
➢ Harry Peters geeft aan bij grote projecten elftalen vragen, zoals eerder als een keer is gedaan. 

 
  

4. Scheidsrechter plan 

Jeroen van Aalst is 1e aanspreekpunt van de scheidsrechterscommissie en wordt ondersteunt door Willie Hubbers en   
Igmar IJzendoorn. Elke week zijn er scheidsrechters te kort, niet alleen bij  DVC ’26 maar het is een landelijk probleem. 
Jeroen heeft een plan bedacht en uitgevoerd waarbij het een team van een scheidrechter uit eigen team levert en de andere week 
een scheidsrechter terug levert. Wie meer van het plan wilt weten kan hiervoor terug bij Jeroen van Aalst. 
 

➢ John Blok voor sommige spelers is lastig om te fluiten, anders moeten spelers gaan betalen voor een scheidsrechter, 
 

 
. 
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5. Verslag kascommissie 2020-2021 

Op 7 oktober jl. heeft de kascommissie, bestaande uit Bas Kroesen, Tonnie van Raaij en Tom Hendriks, een controlebezoek gebracht 
aan penningmeester Willy Elshof. Afgezien van de penningmeester waren tevens Marco Swenne, Bjorn Aaldering, Sander Scheerder 
en Ilona Willemsen aanwezig. 
 
Tijdens deze bijeenkomst heeft de penningmeester ons meegenomen door het financieel resultaat en de financiële begroting voor 
2021. De kascommissie heeft deze avond vragen gesteld aan de penningmeester, waar dezelfde avond reactie op is gekomen. Al met 
al een zeer productieve, maar vooral open manier van communiceren. De kascommissie rapporteert als volgt: 
 

1. Mede vanwege het COVID-19 virus was dit een bijzonder jaar. Bij de overheid kon NOW-steun worden aangevraagd, deze is 
door Dvc’26 aangevraagd en toegekend. Mede hierdoor heeft Dvc’26 aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. Het 
voorschot is door Dvc’26 ontvangen en de definitieve vaststelling zal spoedig plaats gaan vinden.  
  

 
2. De wedstrijdkosten zijn aanzienlijk naar beneden bij gesteld. Dit komt mede door het besluit van Dames 1 om lager te gaan 

voetballen waardoor de reisafstanden aanzienlijk afnemen. Daarnaast is besloten om het vervoer niet meer via Gademann 
af te nemen maar wanneer nodig het vervoer via kleinere busjes in te regelen.  

 
3. Jaarlijks zorgt het kantine resultaat voor een positief effect op de begroting van Dvc’26. De afgelopen 2 jaar heeft dit 

vanwege COVID-19 niet/minder plaats gevonden. Voor de begroting van 2021-2022 wordt weer van een regulier jaar 
uitgegaan.  

 
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, Tonnie van Raaij en Tom Hendriks 
 
 De aanwezige leden gaan met dit advies akkoord 
 
 

6. Benoeming lid kascommissie 

De kascommissie bestaat uit de leden, Bas Kroesen (2017), Tom Hendriks (2018), Tonnie van Raaij (2019), Tonnie 
Schepers (2019)  
 
Aftredend is Bas Kroesen. 
 
Tom Hendriks, Tonnie van Raaij en Tonnie Schepers blijven lid.  
 
De vergadering bedankt Bas voor zijn inzet en goede ideeën. 
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7. Verslag boekjaar en vaststelling begroting boekjaar 2021-2022 

 
DE BALANS PER 30-6-201 
ACTIVA 
Gebouwen kleedkamers oud 

• Per 30-06-2020 geheel afgeschreven 
Kleedlokalen 2008/2009 

• Investering afgerond € 280.000,= wordt in 40 jaar afgeschreven 

• De jaarlijkse afschrijving is € 7.000,= 
Jan Wellinghal 

• De jaarlijkse afschrijving is € 5.480,= 
Clubgebouw 

• De jaarlijkse afschrijving clubgebouw is € 7.050,= 
Inventaris clubgebouw  

• De jaarlijkse afschrijving is € 1.010,= 
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,= 
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,= 

• 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:  

• 1) bijdrage gemeente Montferland € 329.875,= 2) Belastingdienst terugontvangen BTW € 52.10,=  en  
3) eigen middelen € 21.059. 

Waarborgsommen 

• Waarborgsommen Solcon € 70,= voor modem/router en TV ontvanger, DJ Matic  audio apparatuur € 500,= en KNVB € 45,= 
Kantine voorraad 

• Voorraad betreft hoofdzakelijk tankbier en frisdranken. 
De inkoop van ballen, kleding teams+ clubshop 

• De inkoop van de ballen, kleding van de teams en voorraad clubshop worden in 3 jaar afgeschreven. 
Niet op de Balans opgenomen 

• De waarden van de (oefen)doelen zijn is niet geactiveerd. 
Vorderingen korte termijn 

• De overige debiteuren zijn inmiddels ontvangen. 
Liquide middelen 

• Wisselgeld kassa clubhuis + entree en saldi 6 bankrekeningen per medio juli  
 
PASSIVA 
Eigen vermogen 

• Is saldo boekwaarden bezittingen minus schulden 
Voorzieningen en reserves 

• Deze voorziening is bestemd voor de toekomstig onderhoud aan de gebouwen ( kleedaccommodatie, sporthal, clubhuis). 
Het positieve saldo van dit seizoen wordt toegevoegd aan deze voorziening. 

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 
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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. 
Subsidie van de gemeente is voor geheel jaar ontvangen, waarvan de helft als voortuit ontvangen is opgenomen voor 
volgend boekjaar. 

 
 

8. Voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2022  

Het bestuur doet onderstaand voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2022 

 
 
De leden gaan akkoord met voorgestelde verhoging per 1 jan 2022. 
 

➢ Harry Peters en Tonnie Schepers gaven wel duidelijk aan dat we het CPI moeten aanhouden voor de prijsverhoging. 
 Is het voor iedereen duidelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Seizoen jan-19 jan-20 jan-21 jan-22

Senioren 56,50€    57,50€    57,50€    59,00€    

Junioren A en B 45,50€    46,50€    46,50€    47,50€    

Junioren C en Pupillen D 41,00€    42,00€    42,00€    43,00€    

Pupillen E en F 38,50€    39,50€    39,50€    41,00€    

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

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

Niet spelende leden jeugd 10,75€    11,00€    11,00€    11,50€    

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

Walking voetbal 33,00€    34,00€    34,00€    35,00€    

7 x 7 competities 33,00€    34,00€    34,00€    35,00€    
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9. Huldiging van jubilarissen 50 en 40 jaar lid 
 

De volgende personen komen in aanmerking voor een huldiging de scheefgedrukte namen waren aanwezig op de ALV. 
 

 
40 jaar: Paul v/d Beld, Tjebbe Bekema, Patrick Som, Eddie Bos, Edwin Damen, Ronnie Verbaten, Harrie Bolk,  
               Raymond Horsting, Bas Wolf. 
 
50 jaar: John Bolk, Theo Jolink, Geert Zuidwijk. 
 
De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van dank uit aan de aan aanwezige jubilarissen. 
 
De 12½, 25 jarige jubilarissen krijgen bericht dat hun oorkonde en speldje bij DVC ’26 opgehaald kan worden. 
 
 

10. Drank en Rookbeleid 

Onder de 18 geen alcohol is een landelijke regel en komen wij als DVC ’26 niet aan voorbij. 
Toch is handhaven niet alleen iets van bestuur moet doen, daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. 
Spreek elkaar op dit gedrag aan. 
Sjaak en zijn collega’s zullen bij twijfel naar de ID van leden moeten vragen bij geen ID geen alcohol meegeven. Dit gaat per direct in. 
Voor het rookbeleid is er geen landelijk beleid, al zou dat wel veel gemakkelijker zijn.  
DVC ’26 gaat de oude ingang de komende weken ombouwen, er komt een kozijn en deur in en daarachter mag dan nog uitsluitend 
gerookt worden. Beetje uit zicht en deels van het terrein af. Aankondiging komt er bij de ingang en handhaving zal ook hiervoor zijn 
dat we iedereen elkaar op niet nakomen van de regels aanspreekt. Dit gaat per 01-01-2022 in. 
 
 

11. Toekomst en nieuwbouw plannen DVC ‘26 

Nieuwbouw zal gaan om het gedeelte tussen de kantine en de sporthal, vooral de kleedlokalen maar ook de oude ingang, 
bestuurskamer en commissiekamer zijn niet meer van deze tijd.. 
Renovatie is eigenkijk geen optie (renovatie niet haalbaar omdat er al 2 lagen tegels en 2 lagen kunststofplaten van vink opzitten) 
maar bij afwijzing va de nieuwbouw plan bekijken op welk manier we kunnen renoveren ook dit gaat veel geld kosten. 
Architect Hurenkamp heeft ons een digitaal plan opgezet voor de nieuwbouw, hoe het er nu uitziet en waar we naar toe willen. 
 
Bij goedkeuring van de leden (ALV) zullen er werkgroepen worden aangesteld om te gaan onderzoeken hoe we dit gaan bekostigen. 
(stichting of in de vereniging, subsidies, leningen, bouw methode) 
 
En bij goedkeuring van de leden (ALV) worden er bouwbedrijven benaderd/gevraagd om een offerte te maken. 
Sloop werkzaamheden door vrijwilligers ??, bouwen door bouwbedrijf. 
 

➢ Tonnie van Raaij zijn er ook alternatieven het weglaten van de bovenverdieping. 
Ja dan kan, dit is een plan. 

➢ Samenwerking met de Sprinkhanen en Loil 
Maar die komen niet naar DVC ‘26 

➢ Robin wat zijn de kosten van dit onderzoek 
Er zijn geen kosten aan verbonden 

➢ Gerry Schuurman de vraag van het bestuur is alleen een mandaat om te kunnen onderzoek wat haalbaar is.  
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En of we verder mogen  
 

 
 
 
  

 

De ALV gaat akkoord met de werkgroep en verdere onderzoek wat haalbaar is  

 

En het bestuur komt dan weer terug met een extra leden vergadering. 

 

12. Bestuursverkiezing 

Aftredend en wel herkiesbaar: 

• Ilona Willemsen 
 
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande, 

 
.  
Voorzitter Marco Swenne doet namens het bestuur een voorstel om: 
 
 •Hens Wolf te benoemen tot erelid 
 
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 
Marco Swenne richt een dankwoord een Hens Wolf en zijn vrouw  
 

13. Rondvraag: 

• Geen rondvraag 
 
 Sluiting door de voorzitter 
 
Marco Swenne  kijkt kort terug op de vergadering en biedt allen een drankje namens het bestuur aan en wenst een ieder een veilige 
thuiskomst 
 
November  2021 
De secretaris,  
Ilona Willemsen 


