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  Jaarverslag verenigingsjaar 2017/2018    

 

Bestuur  

 

Het bestuur bestond uit: 

 Bas Strijbosch, voorzitter 

 Willy Elshof, penningmeester/vice-voorzitter 

 Martin Som, secretaris t/m 1 mei 2018 

 Gerry Schuurman, secretaris Ad Interim 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 

 

De wedstrijdsecretariaten werken nauw samen. Willie Hubers is verantwoordelijk voor Pupillen, Martin Som  voor Junioren en 

Rudy Willemsen voor senioren. Op de wedstrijdagen worden ze ondersteund door een grote groep vaste vrijwilligers genaamd de 

zaterdag- en zondag dienst. 

 

Sponsorcommissie 

 

Het afgelopen seizoen zijn er nieuwe sponsorcontracten afgesloten met Cafetaria Citysnack, Human Office, Brillehuus Didam, 

Van de Kaasboer Jan van der Knijff, REA Vastgoed BV, SolarDidam, Van Vuren Facilitaire Dienstverlening, Hendriks Coffee, 

EMS Afbouw Didam BV en Bouwbedrijf Bouwman. Het wordt ieder seizoen moeilijker om nieuwe sponsoren te vinden, maar het 

is ook zeker moeilijk om de huidige sponsoren te behouden. In het voorjaar was de jaarlijkse sponsoravond met als thema 

Vrienden van D.V.C.’26 Live. Een geslaagde muzikale avond met een drankje en een hapje. 

 

Communicatie & PR commissie 

 

Deze commissie is eind van het vorige seizoen in het leven geroepen en bestaat uit Alex Steg, Annet Lammers, Maureen van 

Raaij en Gerry Schuurman. Zij hebben zich het doel gesteld om alle multi-media binnen onze vereniging (website, Facebook, 

Twitter, Instagram en de Club-TV schermen) te stroomlijnen en van actuele en informatieve info te voorzien. Op 22 sep is de 

vernieuwde website live gegaaan met de mogelijkheden die horen bij een up-to-date website. 

 

Nevelhorstcommissie (Marco Swenne) 

 

De commissie bestaat momenteel uit 13 vrijwilligers, namelijk Jan Overgoor, Eef Scholten, Erik Duis, Rob Looman, Hendrik Jan 

Wijkamp, Gert Jan Arns, Koen van Aalst, Marco Swenne, Danny Swenne, Sjaak Hanegraaf, Wietse Stoker en Nick 

Grootbruindering. Manon Derksen en Kizzy Mom hebben, na jarenlang vrijwilligster te zijn geweest, besloten om te stoppen. 

Dit jaar is er zowel bij de dames als de heren 11 tegen 11/ 7 tegen 7 gespeeld en was er weer een toename van deelnemende 

teams. Ook werd er voor het eerst in het bestaan niet tijdens de Pinksterdagen gevoetbald, maar midden juni daar de competitie 

langer doorging. 

Ook dit jaar is er weer met een positief resultaat afgesloten en wordt van de opbrengst het pannaveld opgeknapt. Nieuwe 

omheining en grasmat zijn noodzakelijk. De commissie staat open voor andere suggesties om financieel te ondersteuning. 
 

Gedragscommissie 

 

De gedragscommissie heeft in het seizoen 2017-2018  bestaan uit Frank te Dorsthorst(voorz), Fred Burgers (secr), Witta Veerink, 

Jos Hulshof en Kees van Hees. 

Wij heten  Henk Brussen van harte welkom in onze commissie. Henk heeft de plaats ingenomen van Jos Hulshof. 

 

De gedragscommissie heeft het seizoen 2017-2018 geen zaken in behandeling gekregen. 

Dit kan betekenen dat er geen zaken plaatsgevonden hebben (wat zeer positief is) of dat men deze niet heeft willen melden (iets 

wat wij zouden betreuren) 

 

Pupillen (Willy Hubers) 

 

Pupillenvoetbal nieuwe stijl 

Het seizoen 2017/2018 stond geheel in het teken van pupillenvoetbal nieuwe stijl. Net als bij vele andere verenigingen betekende 

dit veel voorbereiding, bijwonen van instructie en bijwonen van demo- en instructie avonden van de KNVB. Pupillen onder de 8 

en 9 spelen vanaf 2017/2018 op een kwartveld 6-tegen 6, wat eerder nog op een half veld en 7-7 was. Scheidsrechters zijn 

vervangen door spelbegeleiders en ingooien wordt indribbelen. Dit alles met de gedachten dat het spelen op een kleiner veld beter 

aan sluit op de belevingswereld van de kinderen in deze leeftijdscategorie.  

Ook bij categorie JO7 zijn we gestart met het spelen van wedstrijden in competitievorm. De categorie JO6 is blijven spelen in 

onderlinge wedstrijdjes op de zaterdagmorgen. 

Ook nieuw dit seizoen was het combinatieteam JO11-2. Dit team was bestond uit spelers van DVC’26 en Sprinkhanen. Dit team 

werd kampioen in de najaars competitie en speelde in de voorjaarscompetitie meteen 2 klasse hoger.   
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Het aantal teams per leeftijdscategorie waarmee we het seizoen 2017/2018 gestart zijn is: 

JO07     3 teams 

JO08   2 teams 

JO09   2 teams 

JO10   4 teams 

JO11   4 Teams 

JO12   1  team 

JO13   3 teams 

MO11   2 teams 

MO13   2 teams 

 

Junioren (Martin Som) 

  
De juniorenafdeling bestond uit de volgende teams: 

JO-MO19             4 jongens teams en 1 meiden team 

JO-MO17             5 jongens en 2 meiden teams 

JO-MO15             5 jongens en 3 meiden teams  

 

• JO19-1 werd kampioen en speelt dit seizoen 4e divisie 

• JO19-2 werd najaars kampioen en promoveerde naar 1e klasse (A cat.) waar ze in het voorjaar als 10e eindigde 

• JO19-3 werd in het voorjaar kampioen van de 3e klasse 

• MO17-1 in de 1e klasse, als 3e geëindigd 

 

Scheidsrechter commissie (Ingmar Ijzendoorn) 

Beleid: afgelopen jaar is een jaar van evaluatie geweest.  

Besloten is o.a. om het ingezette beleid m.b.t. fluiten 2e jaars B junioren op dit moment niet verder door te zetten. Dit omdat er 

aanhoudend te weinig (onder)steun(ing) bleek te zijn vanuit de vereniging, incl. kader en de spelers zelf. Daardoor kostte het 

ondergetekende teveel tijd om het proces op gang te houden. Jammer, want er zat zeker meerwaarde aan. 

Momenteel wordt er gekeken of we de werving wellicht moeten vervroegen naar de lichting o15 en hoe we dat dan precies vorm 

moeten geven. 

Tevens zal “fluiten” echt bij het kader toe moeten treden tot iets wat bijvoorbeeld ook bij de trainingen wekelijks aan bod komt 

(denk aan de partijvorm, waarbij afwisselend één van de spelers zou kunnen fluiten). 

Gekeken wordt ook naar de (manier van) vergoedingen tbv arbitragefuncties. De werving van nieuwe scheidsrechters en 

scheidsrechtersbegeleiders gaat in heel het land bijzonder moeizaam en DVC is daar zeker geen uitzondering op.  

 

Huidige status: 

Bij o8 t/m o11 (spelbegeleider) gaat het prima, het kader zou daar wel nog meer de ouders voor in kunnen zetten. 

Bij o11 t/m o13 (pupillenscheidsrechter) gaat het redelijk goed, door fluitend kader en beschikbare pupillenscheidsrechters. 

Door allerlei oorzaken zijn we vorig jaar echter flink gedaald in het aantal scheidsrechters dat met regelmaat fluit bij junioren 

en/of senioren: 13 heren op dit moment. 

Door de verspreiding van het seniorenvoetbal richting vrijdag en zaterdag zorgt hierbij ook voor een extra belasting.  

Met name bij de junioren merken we dat het daardoor elke week veel werk kost om alle wedstrijden te bezetten.  

Verzoek is daarom reeds gedaan aan al het kader om goed binnen het eigen netwerk te kijken naar potentiële kandidaten om 

(incidenteel) een wedstrijd te fluiten. We kunnen op dit moment namelijk niet uitsluiten dat we op enig ogenblik niet voldoende 

scheidsrechters tot onze beschikking hebben. 

Sowieso blijft het verzoek aan iedereen om ontluikend plezier in fluiten tijdig te herkennen en door te geven aan Ingmar 

Ijzendoorn. 

 

We zijn erg blij met onze groep scheidsrechters, daarom moeten we er met z’n allen voor zorgen dat we ze niet overvragen! 

 

Opleidingen: afgelopen jaar heeft wederom één scheidsrechter het certificaat Verenigingsscheidsrechter behaald. Dit is 

belangrijk, aangezien dit een goede basis vormt om goed te kunnen functioneren. Hij is hierbij begeleidt door Reijnold Lenting. 

 

Begeleiding: er is een tekort aan begeleiders. Doel is om elke zaterdag een begeleider aanwezig te hebben op het sportpark, om 

scheidsrechters te coachen en als aanspreekpunt te dienen.  

Daarnaast is het streven om elke scheidsrechter minimaal 1 maal per seizoen te begeleiden of te beoordelen, zowel actief als 

passief. Dit gaat naar behoren, maar komt op te weinig schouders neer. 

 

 

G-team (Bart Egging) 

 

Geen input ontvangen 
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H-team (Hanneke Visser) 

In 2017-2018 waren er in totaal 16 enthousiaste voetballers in het H-team. In het begin van het seizoen hebben de kinderen 

nieuwe kleding en tassen gekregen met hun naam erop. Twee trainers hebben afscheid genomen aan het eind van het seizoen (Bart 

Gieling en Jordy Coobs). Inmiddels is er een nieuwe trainer gevonden, namelijk Harm Stulp. Hij gaat samen met Erwin Jongman 

en Maurice Schennink de trainingen verzorgen op de zaterdagochtend. Daarnaast gaat Bradley Klutman helpen bij de trainingen. 

Bradley is vanaf de oprichting van het H-team tot vorig seizoen speler geweest bij het H-team. Erg leuk om te zien hoe hij nu 

helpt bij het verzorgen van de trainingen!  

 

 

Senioren (Rudy Willemsen) 

 

1e, Het 1e elftal heeft een goed seizoen gehad, zijn als 5e geëindigd en hebben een periode gepakt, helaas is het niet gelukt om dit 

om te zetten in promotie. 

 

2e, Het 2e elftal is als 9e geëindigd in de competitie, hebben dus goed gedraaid, handhaven was de inzet, en dat is dan ook gelukt. 

 

3e, Heeft een goed seizoen gehad is als 2e geëindigd, helaas geen promotie gehaald via de nacompetitie. 

 

4e, Is als 9e geëindigd in de competitie, hebben veel wedstrijden gespeeld zonder vaste keeper, of een speler stond in het doel. 

Anders waren ze zeker hoger geëindigd. 

 

5e, Is als 2e geëindigd, hebben dus een goed seizoen gedraaid en mee gespeeld in de nacompetitie, helaas geen promotie 

afgedwongen. 

 

6e, DVC 6 had dit seizoen de doelstelling om kampioen te worden. We hebben vele mooie en leuke wedstrijden gespeeld en 

draaide daardoor bovenin mee. Doordat we verschillende spelers moesten missen door blessures en wereldreizen, is de tweede 

helft van het seizoen niet zo afgelopen zoals we gehoopt hadden! Dit seizoen gaan we weer volle bak voor dat kampioenschap. 

Met het aantrekken van twee nieuwe leiders (Carel & René) gaat dat helemaal goed komen.  

 

7e, heeft een goed seizoen gedraaid is als 4e geëindigd. 

 

8e, Het was een leuk seizoen. Na een fantastisch begin van de competitie met onder andere een 6-0 overwinning op Loil zakte we 

helaas wat weg naar de middenmoot. Eindigden als 6e. 

 

9e, Is als laatste geëindigd in de stand met 4 punten, maar het team stond er iedere week weer, en hadden plezier en bleven 

voetballen. 

 

VR1, Nadat trainer Rob Bosman in het seizoen 2016-2017 het 1e vrouwenteam van DVC26 naar de  

1e klasse had geloodst, was de doelstelling voor het seizoen 2017-2018 handhaving in die 1e klasse.  

Een moeilijke opgave, mede door de sterke verjonging van het team.  

De start van de competitie was moeizaam door trainersperikelen en begeleiding. Uiteindelijk heeft  

het VR1 team het seizoen 2017-2018 keurig afgesloten op een 6e plaats. Een prestatie van formaat.  

Veel dank is het team dan ook verschuldigd aan Carlie Bolder. Zij was het die het team op voortreffelijke 

wijze door deze competitie ronde sleepte. 

 

VR2, Dames zijn als 10 geëindigd, een mooi resultaat voor een jong team, dat daardoor handhaving kon realiseren. 

 

Za 2, Goed meegedraaid in de competitie en de bekerfinale gehaald 
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Leden ontwikkeling en samenstelling 

 

Het ledenaantal is voor het eerst in de afgelopen 3jaar licht gedaald. Kijken naar de vergrijzing in de Achterhoek en de trend bij 

andere clubs doen we het nog steeds goed. Op eind september 2016 waren er 1300 leden en oktober 2018 1256. In de 2e grafiek is 

de verdeling van onze leden te zien per leeftijds categorie en in de laatste grafiek de verdeling mannen-vrouwen. 
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Mannen; 1044; 83%

Vrouwen; 208; 17%


