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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 31 oktober 2022 
 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 20 leden aanwezig; 8 personen zijn met kennisgeving afwezig.  
 

1. Opening/algemeen door Marco Swenne  

 
Welkom aan alle aanwezigen op deze ALV.  
 
Zondag 17 oktober 2021 zal door menig DVC-er nooit vergeten worden. Kermis en de derby van DCS winnen was aan het 
begin van de avond snel vergeten toen het dramatische nieuws binnenkwam dat Nick Groot Bruinderink door een 
noodlottig verkeersongeval op de weg naar huis verongelukt was. Ondanks een mooi, waardig en groots afscheid had dit 
nooit mogen gebeuren. 
 

 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. 

Afgelopen seizoen weer eens een normale competitie, zonder al te veel inmenging van corona, VR1, Zat. 2, Zon. 3, Zat. 3 en 
11-1 kampioen geworden. 
Op 31/10 en 2/11 fietsverlichting controle dit wordt gesponseerd door Krijn Barthen En Falko BV  
Vervanging hoofdveld is door de gemeente toegezegd voor begin 2023, huidige veld is op diverse plekken verbetert en er 
mag weer een ½ jaar op gespeeld worden. Voordeel gemeente ± 80.000,= Euro. 
Verlichting hoofdveld en veld 4 is door Ledverlichting vervangen en gezien de huidige energieprijzen een wijs besluit. 
De Beachhal wordt op maandagavond en dinsdagmiddag aan de bridgeclub verhuurd en op woensdagavond zit muziekclub 
de Harmony erin. Donderdag overdag maakt het Graafschap college gebruik van de accommodatie. Ook de jeugd en 
senioren hebben hun weg gevonden naar de Beachhal. 
Verder zal de Beachhal gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld F1, WK voetbal, toppers Nederlandse competitie, 
Nederlandse clubs in Europa, finale CL, enz. 
Ook lopen er nog gesprekken met de BSO (Puck & Co) om de Beachhal 2 dagen per week te gaan gebruiken. 
Achter de kantine wordt een nieuwe opslag aangelegd en kunnen de 2 groene containers weggehaald worden. Momenteel 
wordt de aanschaf van een nieuwe trekker onderzocht en kan deze in de nieuwe opslag gestald worden. Nieuwe trekker om 
de kunstgrasvelden wekelijks te slepen is eigenlijk een noodzaak i.v.m. goed onderhoud.  (door sponsoren betaald) 
Groot compliment voor Sjaak en zijn medewerkers/sters. Slechts 74 jaar oud en bijna dagelijks voor DVC’26 in de weer, zelfs 
de 2e kantine in de Beachhal erbij verloopt vlekkeloos. Menig vereniging is jaloers op onze kantine en nodige teams van 
andere verenigingen blijven lang zitten. 
Nieuwe sportvoorziening 
Door het sluiten van zwembad de Hoevert heeft OCDN 1.5 miljoen euro van de gemeente  
gekregen met de opdracht nieuwe sportvoorziening rondom de Nevelhorst te realiseren. 
Het 1e plan heeft het niet gehaald, groot Multi court bij TVD en bij de Margriet, en is het opgeknipt in 2 fases. 
De 1e fase houdt in dat er bij de Margriet, TVD en DVC’26 op het terrein nieuwe sportvoorzieningen komen. 
Concreet voor DVC’26: een Multi court, een calisthenics/bootcamp veld en uitbreiding krachtheuvel.  
Er zal camera-beveiliging en een nieuwe toegangspoort komen. 
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2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 november 2021 

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

 

3. Commissies 

Activiteiten  
➢ eerst volgende activiteit: Sinterklaasfeest + vossenjacht 

P. Ten Brinke (vz), T. en M. van Raaij R. Wigarda, H van den Penne, E. Horsting, T. Reesing, K. Bolder en J. Lubbers 
Nevelhorsttoernooi 

➢ Laatste weekend juni 2023 
P. Ten Brinke (vz), HJW, ED, HK, KvA, RL, SG, TL, DvH, GJA, DS, EL, JK, WS, MS Opbrengst 2022: ruim 21.000 euro 
Sponsor  
Ted Kok (vz), Nancy van Wessel, Patricia Boekhorst, Jan Peters en nieuw Frans Ribourdouille 
Vrijwilligers  
Pepijn Thämer is gestopt en de commissie houdt op te bestaan 

 
  

4. Verslag kascommissie 2021-2022 
Op vrijdag 28 oktober jl. heb ik Tonnie van Raaij, als vertegenwoordiger van de kascommissie (Tom Hendriks was 
verhinderd) een controlebezoek (bij DVC) gebracht aan onze penningmeester Willy Elshof.  
Hierbij was tevens Ilona Willemsen aanwezig. 

 Hierbij heeft de penningmeester aan de hand van diverse sheets de winst- en verliesrekening en de balans van 2021-2022 
 doorgenomen en tevens de begroting van 2022-2023. 
 Hierbij was er uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 Hierbij loopt het boekjaar, net als het voetbalseizoen, van juli t/m juni. 
 Een van de punten die eruit sprongen, hetgeen logisch is, zijn de huisvestingskosten in de begroting voor dit jaar i.v.m. de 
 hoge gas en Electra kosten. 
 Verder dat er een extra lening is afgesloten voor de Led-verlichting van de velden. 
 
 Ben dan ook wederom tot de conclusie gekomen dat de penningmeester de administratie met veel inzet en toewijding 
 heeft gevoerd en dat dit een ontzettende groot karwei is waarvoor ik hem wil bedanken en dat ik geen onjuistheden heb 
 geconstateerd. 
 Ik neem aan dat de penningmeester nu eerst met alle aanwezigen ook de rekening en balans door neemt. 
 
 Tonnie van Raaij 

 
 Na uitleg van de penningmeester betreft  

➢ Verslag en vaststelling boekjaar 2021-2022 
➢ Vaststelling begroting boekjaar 2022-2023 
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5. Benoeming lid kascommissie 

De kascommissie bestaat uit de leden, Tom Hendriks (2018), Tonnie van Raaij (2019),  
 Aftredend is Tom Hendriksen. 

➢ De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Paul Thomassen als zijn opvolger. 
 Tonnie van Raaij blijft lid.  
  
 De vergadering bedankt Tonnie voor zijn inzet en goede ideeën. 

 

 

6. Verslag boekjaar en vaststelling begroting boekjaar 2021-2022 

 
DE BALANS PER 30-6-201 
ACTIVA 
 
Kleedlokalen 2008/2009 

➢ De jaarlijkse afschrijving is € 7.000,= 
Jan Wellinghal 

➢ De verlichting in de sporthal is vervangen door LED verlichting. De investering minus de BOSA subsidie ad € 13.001 is 
geactiveerd. De afschrijving was € 5.480 

Clubgebouw 
➢ De jaarlijkse afschrijving clubgebouw is € 7.050 

Inventaris clubgebouw  
➢ De jaarlijkse afschrijving inventaris clubgebouw is € 1.010 

Nieuwbouw/revitalisatie accommodatie DVC'26 
➢ De ruimte/gebouwen/kleedkamers tussen de sporthal en de kantine zijn 60 jaar oud en moeten worden vervangen. 
➢ Hurenkamp Archtecten&Adviseurs heeft een haalbaarheidsonderzoek en plan opgesteld. De uitvoeringskosten minus BOSA 

subsidie zijn geactiveerd € 4.356. 
Website en netwerk (2 mediaspelers) 

➢ In 2018/2019 is een nieuwe website gebouwd. De jaarlijkse afschrijving is € 1.244,= 
LED verlichting sportvelden1 en 4 

➢ Rond de velden 1 en 4 zijn de sportveld verlichtingen vervangen door LED verlichtingen. Deze investering wordt in 10 jaar 
afgeschreven. 

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:  
➢ 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. 
 
 
 



                                                                                                  

November 2021 5 

De inkoop van ballen, kleding teams+ clubshop 
➢ De inkopen van de ballen en de kleding voor de teams worden m.i.v. 2021/2022 niet meer in 3 jaar afgeschreven. Komen 

geheel t.l.v. de exploitatie.  
➢ 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 
Onderhoud en gebouwen  

➢ Deze voorziening is bestemd voor toekomstig onderhoud aan de gebouwen (kleedaccommodatie, sporthal en clubhuis) 
➢ het positieve saldo van de resultatenrekening van het seizoen wordt toegevoegd aan deze voorziening 

 
Projecten OCDN (Open Club en Vitaal sportpark) zijn aldus afgewikkeld 

➢ De projecten van OCDN zijn alle afgerond en de subsidies van de Provincie en het Rijk zijn in december 2021 afgewikkeld. 
➢ Investeringen:  Jan Overgoor Skilsscourt € 44.952 ASM opleiding € 18.361 Krachtheuvel € 70.089 Veldverlichting € 56.171  
➢ Bijdragen: Provincie Gelderland € 100.000, Het Rijk (VWS BOSA) € 42.096, Gemeente € 8.800, Cursisten € 6.545, DVC'26 € 

31.773.otaal 189.573. 
 

Reserves 
Familie Lotto 

➢ Het resultaat van de Familie Lotto wordt niet meegenomen in de exploitatie 
➢ Het banksaldo wordt op de balans als bestemmingsreserve opgenomen voor met name projecten voor de jeugd. 
➢ In 2021/2022 € 1.935 voor keepershandschoenen en € 3.695 voor nieuw sleutelplan op de ballenrekken, kleedkamers en 

gebouwen. 
 
Nevelhorst toernooi 

➢ Het resultaat van het Nevelhorst toernooi wordt niet meegenomen in de exploitatie. Het resultaat toernooi 2022 ad € 
21.979 wordt op de balans als reserve opgenomen. 

➢ In overleg met de commissie wordt geïnvesteerd in projecten op het sportpark de Nevelhorst. 
➢ In 2021/2022 bijdragen voor WIFI glasvezel bekabeling op het sportpark € 4.244 en voor renovatie en aanleg Beach velden 

in de sporthal € 3.493,= 
Dekking kapitaallasten kunstgrasvelden 2014 

➢ De in 2014 ontvangen bijdragen van de gemeente Montferland en de van de Belastingdienst terugontvangen 
omzetbelasting van het kunstgrasvelden over oude dienstjaren zijn gestort in deze voorziening, die jaarlijks vrijvalt ter 
dekking van de afschrijvingskosten. 

Schulden op lange termijn 
➢ 3 leningen Rabobank, rente aanpassing 1-12-2021 resp. voor 2,3 en 5 jaar vast. 
➢ 1 nieuwe lening voor Led-verlichting velden 1+4 per 30-03-2022 tegen 4% rente en een looptijd 10 jaar vast. 

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. 
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7. Mededeling contributieverhoging 12% ingaande op 1 januari 2023 

 
Conform CPI aug 2022) zijn, dit is conform het gezamenlijk besluit in de AVL 2021. 
 
Paul Tomassen: Dat het aanzienlijke verhoging is, en voor gezinnen moeilijk kan worden. 
Of er ook nog regelen bestaan waar personen/gezinnen terecht kunnen. 

➢ Meedoen Montferland, Sportfonds. 
Renato Boekhorst: Het is goed om dit te communiceren via nieuwsbrief. 
Maureen: Leiders dit via de app laten rond sturen. 
Remco Viel: Of het is uitgerekend hoeveel het opgeleverd. 

➢ Marco het is uitgerekend in de begroting 2022-2023 10.000,= voor half seizoen. 

8. Huldiging van jubilarissen 60 & 50 & 40 jaar lid 
 

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

40 jaar: Erik Duis  
 
50 jaar: Theo Verheij, Peter Bolder, Marian Viel-Aaldering, Jos Cornellissen. 
 
60 jaar: Tonnie Schepers 
 
De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van dank uit aan de aan aanwezige jubilarissen. 
 

De personen die 12.5 en 25 jaar lid zijn zullen een mail ontvangen of ze prijs stellen op het jubileuminsigne en oorkonde, 
 
 
 

9. Drank en Rookbeleid 

Op 3 november vindt de aftrap plaats bij DVC’26 van de campagne NIX18. De gemeente zal op deze dag de ouders en de 
jeugdspelers in de leeftijd 14-17 jaar middels een theatervoorstelling en een lezing door een arts gespecialiseerd op schade 
door alcohol bij jeugd een spiegel voorhouden. Verder zullen er allerlei acties gedurende het seizoen komen, maar moet 
één en ander nog door de gemeente goedgekeurd worden. 
NIX18 project daar zijn  Freek Hakkers en Sjaak Hannegraaf de aanjagers van. 
 
Roken uitsluitend toegestaan in het rookhok, zodat het terras en langs de velden niet meer gerookt wordt. Achter de 
schermen is de gemeente bezig met een algeheel rookverbod bij sportverenigingen waarbij zelfs in een gebied van 25-50m 
rondom het sportpark niet gerookt mag worden. 
Het rook- en drankbeleid is niet alleen iets dat het bestuur dient uit te voeren/te controleren. Spreek elkaar aan op fout 
gedrag en het allerbelangrijkste: 
 
De opvoeding begint thuis en moet niet bij DVC’26 neergelegd worden 

 

 

10. Toekomst en nieuwbouw plannen DVC ‘26 

Stand van zaken op dit moment: er ligt een verzoek bij de gemeente om het bestemmingsplan  
 te wijzigen van sport naar algemeen gebruik. Op 7 november vindt er een gesprek plaats bij de gemeente 
 Om de aanvraag mondeling toe te lichten en nog extra stukken voor te leggen. 
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 Op de achtergrond wordt er al met de nodige geïnteresseerde partijen gesproken, meer zullen de volgende 
 stappen pas genomen worden zodra het bestemmingsplan is gewijzigd. 
  
 Paul Tomassen: Komen jullie er nog op terug naar de leden, als jullie het gesprek met de gemeente hebben gehad.  

➢ Marco: wij zullen er zeker op terug komen naar de leden als we meer nieuws hebben/de financiële consequenties in beeld 
zijn. 
Nick Polman: Alternatief voor de bovenverdieping als de bovenverdieping er niet komt. 

➢ Marco: zodra het bestemmingsplan is gewijzigd zal alle doorgerekend worden, dan wordt ook inzichtelijk of een verdieping 
haalbaar is.  

 
 
 

11. Bestuursverkiezing 
 

Aftredend en herkiesbaar in dezelfde functie: 
➢ Marco Swenne 
➢ Sander Scheerder 
➢ Bjorn Aaldering  

 
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande 
 
Uitbreiding Bestuur  

➢ Danny Swenne in de  functie TC Vrouwen/Meiden 
➢ Marco van Lanen in de functie TC jeugd 

 
 De vergadering gaat akkoord met bovenstaande 
 

12. Rondvraag: 
Tonnie van Raaij: De begroting was nog niet goed gekeurd. 

➢ De  leden van de ALV gaan akkoord om de penningmeester en het bestuur van DVC’26 decharge te verlenen. 

 Martin van Zimmeren: Biedt zich aan als er klusjes zijn om te helpen. 
 Paul Tomassen: Hoe gaat de samenwerking met de andere clubs, doet de gemeente daar nog wat in. 

➢ We hebben gesprek met Toon Masselink en afgevaardigde van de KNVB gehad. Waarom we niet samen bepaalde 
dingen inkopen bijvoorbeeld kleding, verzekeringen, drank enz. Er komt een vervolgafspraak. 

➢ De samenwerking met de sprinkhanen gaat goed, met de damesafdeling nog niet helemaal goed maar hopen 
volgend seizoen meer stappen te maken. Werken alleen nog met de sprinkhanen samen. 

  
  
 
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  2022 
De secretaris,  
Ilona Willemsen 


