
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: Bas Strijbosch (voorzitter); 
Gerry Schuurman (secretaris); Willy Elshof 
(penningmeester); Paul Tomassen (technische zaken); 
Martin Som (jeugdzaken) 
 
In totaal zijn 82 leden aanwezig;  
22 personen zijn met kennisgeving afwezig.  
 

onze vereniging. Waarom zeg ik dat bewust, geregeld 

slissen. Dat is altijd makkelijk om te zeggen maar een 
beslissing nemen is niet zo moeilijk. Dat doen we dage-
lijks zowel privé maar ook voor de vereniging. We zijn 
een vereniging welke er voor elkaar is en moet zijn.  
Ook binnen de vereniging nemen we dagelijks beslis-
singen. De kreet het bestuur durft geen beslissing te 
nemen is zo makkelijk. Wij hanteren het principe om 
iedereen het woord te geven en vandaar uit naar een 
oplossing te werken. Het zou mooi zijn als eenieder 
ook de andere zijde durft aan te horen en bij zichzelf te 
rade gaat hoe we tot een oplossing kunnen komen. 
Wanneer we moeten besluiten doen we dat ook als  
totaal bestuur. We staan voor onze beslissingen en deze 
dragen we ook in verschillende samenstellingen als be-
stuur uit. M.a.w. maakt niet uit wie aan tafel zit.  
 
Waarom begin ik hiermee? 
We zijn samen de vereniging ruim 1300 leden en dus 
ook meningen. We zullen dus af en toe keuzes maken 
welke niet voor iedereen leuk zijn. We doen dit echter 
nooit uit eigen belang.  

Of het nu gaat over de aanleg van een nieuw kunstgras-
veld, kleding leverancier, aanschaf materialen, uitspre-
ken strafmaat bij excessen, onderhoud velden, indeling 
van de teams, gesprekken belastingdienst enz. Er zijn er 
dus vele. Allemaal in het belang van de vereniging. La-
ten we ons goed realiseren dat de bestuurs- en commis-
sie leden ook mensen zijn welke dit als vrijwilliger 
doen. 
 
Jeugdspelers naar De Graafschap en NEC 
Voordat ik verder ga met een terugblik op het seizoen 
willen wij eerst een 3-tal jeugdspelers in het zonnetje 
zetten i.v.m. de overgang naar De Graafschap en NEC. 
Sem van Groningen, Koen Cornelissen en Thycho van 
Haaren. Wij mogen trots zijn op deze heren en de over-
stap. Wij wensen ze veel succes en hopen nog veel van 

en als kleine attentie een cadeaubon van een van onze 
sponsoren. 
 
Terugblik seizoen 2014 - 2015 
Terugkijkend naar het seizoen 2014  2015 doe ik met 
een dubbel gevoel. Veel initiatieven zijn opgepakt en 
komen op de plaats terecht waar we ze graag willen 
hebben. Denk aan kunstgras, speedsoccer, walking 
football, zaterdag senioren, scheidsrechterscommissie, 
gezellig kader enz. Veel zaken welke betrekking hebben 
op voetbal. De jeugd speelt op een hoog niveau en we 
zijn steeds meer bezig met opleiden. De technische 
commissie is uitgebreid en begint ook duidelijk te ma-
ken waar we naar toe willen met het voetbal. Jeugd is 
en blijft een belangrijk onderdeel van onze vereniging.
Veel positieve zaken dus. Dat stemt ons tevreden. 
 
Echter de negatieve zaken weten we ons ook wel te 
herinneren: Wedstrijd DVC A1, Wedstrijd DVV 1 
DVC 1 waar we als vereniging zeer negatief in beeld 
zijn geweest. Gelukkig hebben we een gedragscommis-
sie welke zich iedere situatie opnieuw weer verdiept in 
de zaak en met een onderbouwd stuk komt. Wij zijn 
ontzettend blij en hebben zeer veel waardering voor 
deze commissie. Kom ik ook direct bij mijn dubbel 
gevoel: het gedrag van mensen naar elkaar op en rond 
de velden. Er zijn nog steeds mensen die zich op en 
rond de velden meer vinden dan de ander.  
In het spel, in de omgang in woord en daad.  
Ze laten duidelijk merken dat ze het af en toe niet eens 
zijn met besluiten van scheidsrechters, begeleiding en 
of bestuur. Geef de jeugd en de overige spelers en 
speelsters de ruimte om te voetballen. Ook binnen de 
lijnen hoort respect plaats te vinden.  Jeugdspelers naar NEC en DE Graafschap 



De genoemde voorbeelden zijn niet goed voor de ver-
eniging. Het kost negatieve energie welke ten koste gaat 
van andere onderwerpen. 
 
Sportieve resultaten 
Sportieve prestaties hebben wij zowel positief als nega-
tief gehad. Promotie dames 1 en heren 2. Degradatie 
heren 1 en 3. Ook hebben wij afscheid genomen van 
Bert Hendriks trainer heren 1. Het hoort allemaal bij 
voetbal keuzes maken en weer vooruitkijken.  

gelijk voetballen met eigen middelen. Zowel bij de he-
ren als dames. Wij hebben als vereniging bewust geko-
zen om ook dames 1 de ruimte te geven om te groeien. 
Zij spelen nu 1e klasse en we gaan mooie jaren tege-
moet met deze groep en de aanstormende jeugd.  
Dames 1 was ook nog verliezend finalist bij de Achter-
hoek Cup. 
 
Bij de jeugdteams zijn er ook wisselende resultaten be-
reikt promotie C1 naar 3e divisie, handhaving D1, D6 
en C4 kampioen, B1 nacompetitie.  Vanuit de meiden 
afdeling zijn ze vroeg begonnen om talenten door te 
schuiven. Naast het competitievoetbal hebben we na-

-team. 
Dit seizoen start een meiden D team in de jongens 
competitie. Ook zij spelen wekelijks met veel enthousi-

behaald. Vanuit H-team  stroomt er een speler door 
naar een regulier team. 
Bij de jeugd zien wij teams ontstaan waar zowel jon-
gens als meisjes samen in voetballen. Ook bij de selec-
tieteams zien wij deze mooie ontwikkeling. Zo maar 
een greep uit de totale lijst van resultaten. Meer info 
hierover vindt u in het clubblad onder Jaarverslag. 
 
In de algemene ledenvergadering van vorig jaar is gesp-
roken over een VOG-verklaring. (Verklaring omtrent 
het gedrag.) Vanuit jeugdzaken is begonnen om binnen 
het kader de VOG-verklaringen  op te vragen.  
Zowel het bestuur als een grote groep uit het kader 
heeft ondertussen deze verklaring. Dit seizoen willen 
we het volledige kader meenemen. 
 
Aandachtsgebied communicatie 
Helaas hebben er ook een aantal trainers, leiders te ken-
nen gegeven te stoppen. Een reden is vaak een gebrek 
aan communicatie in de samenwerking. Dit is en blijft 
een aandachtsgebied waarop we nog flink zullen moe-
ten verbeteren. Met de aanstelling van vrijwilligerscom-
missie, gesprekken met potentiele coördinatoren moet 
hier de komende periode meer en meer inhoud aan 
gegeven worden. 

Trots op 
Bijzonder trots ben ik op onze penningmeester Willie 
Elshof en Floris Rompelaar. Zij hebben veel tijd en 
energie gestoken in de gesprekken en afstemming met 
de belastingdienst. Bij het bespreken van de financiële 
cijfers zal duidelijk worden waarom.  
Gebruik maken van talenten van mensen.  
We hebben zoveel talent, niet alleen op voetbalgebied, 
maar ook op ondersteunende zaken. In een van de vol-
gende punten komen we daar ook op terug.  
 
Commissies 
We hebben veel commissies aan het werk binnen 

secretariaat, kledingcommissie, jeugdzaken, Nevelhorst-
toernooi, business club, scheidsrechters-commissie, 
gedragscommissie, vrijwilligers commissie, accommo-
datie en ICT commissie. Ik zal zeker nog enkele verge-
ten zijn. Al deze commissies doen veel werk voor 

ander. We zijn met alle commissies zeer content en 
willen de samenwerking verder uit bouwen wel met 
ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zowel in beleid 
als financieel. Het moet binnen de commissies plaats 
vinden en niet binnen het bestuur. Het bestuur contro-
leert, maakt een meerjarenbeleid en coördineert binnen 
de vereniging. Initiatieven binnen de commissies wor-
den met het bestuur besproken en kunnen na onderling 
akkoord uitgezet en uitgevoerd worden. 
Wel is de vereniging altijd het belangrijkste en het on-
derlinge respect een uitgangspunt. Dat mogen de com-
missies ook van ons verwachten. 
 
Verkeersveiligheid 
In het alv van oktober 2013 is er door leden van DVC-
26 hun bezorgdheid uitgesproken over de verkeersvei-
ligheid op de N813 oversteek Domela Nieuwenhuis-

gepakt en heeft een aantal informatieavonden bezocht.  
In het alv van 2014 hebben wij geen terugkoppeling 
gegeven over deze vraag. De status is op dit moment 
dat dat er 3 varianten zijn bekeken en er voor gekozen 
is om variant 1 twee 
richtingen oversteek 
via de bestaande ge-
leider met een twee 
richtingen fietspad 
naar de sportvelden. 
Deze staat gepro-
grammeerd en voor-
bereid en wordt naar 
verwachting in 2016 
uitgevoerd.  



Op de site zullen wij meer informatie geven.   
Wij bedanken Jos tot zover voor zijn inzet en zijn zeer 
content dat de provincie deze vraag zeer serieus heeft 
opgepakt. 
 
We hebben een overvolle agenda deze avond en om 
een beetje tempo in deze avond te houden willen wij 
graag in de pauze eventuele vragen voor de rondvraag 
graag schriftelijk ontvangen. Dat geeft ons de gelegen-
heid om deze voor te bereiden en te beantwoorden. 
Wij wensen u een prettige vergadering toe. 
 

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

Onlangs heeft de kascommissie een controlebezoek 
gebracht aan penningmeester Willy Elshof, tevens was 
onze voorzitter Bas Strijbosch hierbij aanwezig.  
In de hieraan voorafgaande weken hebben de penning-
meester en de kascommissie per e-mail overleg ge-
voerd, zodat de kascommissie in staat is geweest de 
stukken te bestuderen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
een productieve bespreking inzake de financiële situatie 

 
 
Uit het onderzoek en het gesprek daarover met de pen-
ningmeester en de voorzitter rapporteert de kascom-
missie het volgende: 
 
1. De aanbevelingen uit het verslag 2013-2014 zijn na-
genoeg allen overgenomen. De meerjarenbegroting is 
in ontwikkeling en al grotendeels opgesteld. Deze con-
ceptbegroting is inzichtelijk geweest voor de kascom-
missie en geeft een goed beeld van de komende jaren. 
 
2. Tijdens het overleg hebben de penningmeester en de 
voorzitter een toelichting gegeven over de kostenstruc-
tuur van DVC. Alle kostenposten zijn of worden tegen 
het licht gehouden en dit leidt tot diverse besparingen. 
Denk hierbij aan een nieuw energie-
contract en het opnieuw bekijken 
van de inkoop voor de kantine.  
Hierbij wordt een beroep gedaan op 
hulp van leden, hier komt Bas Strij-
bosch straks nog op terug onder het 
punt van vrijwilligers. Een positieve 
ontwikkeling voor onze vereniging.  
 
3. Tot slot zijn het afgelopen seizoen 
de penningmeester en de voorzitter 
samen met Floris Rompelaar zeer 

druk geweest om samen met de Belastingdienst een btw
-mengpercentage af te spreken. Uiteindelijk heeft deze 
inzet geleidt tot een btw-teruggave voor de afgelopen 5 
jaar. Deze inzet vinden wij een compliment waard. 
 
De kascommissie komt tot de conclusie dat de pen-
ningmeester de administratie op verantwoorde wijze en 
met veel inzet heeft gevoerd.  
Complimenten daarvoor aan Willy.  
Wij stellen de vergadering voor om de penningmeester 

 
 
Inge Janssen, Paul Gies en Erik Wenting.  
 
De aanwezige leden gaan met dit advies akkoord 
 

De kascommissie bestaat uit de leden Inge Jansen, Paul 
Gies en Erik Wenting. 
Aftredend is Eric Wenting  
De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming 
van Niels Peters als zijn opvolger.  
Inge Jansen en Paul Gies blijven lid.  
De vergadering bedankt Erik voor zijn inzet en goede 
ideeën. 
 

In de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2014 
is medegedeeld dat het bestuur in overleg was met de 
Belastingdienst om een BTW mengpercentage vast te 
stellen voor verrekening van de voorbelaste omzetbe-
lasting op de aan te leggen kunstgrasvelden in 2014 en 
voor de overige investeringen en de daaraan toe te re-
kenen exploitatiekosten en een vast te stellen BTW 
mengpercentage over de gemengde kosten. 
 
Ook had het bestuur in 2014 bij de Belastingdienst ver-
zoeken ingediend om ambtshalve teruggaven van om-
zetbelasting op voorgaande dienstjaren. In het afgelo-

pen verenigingsjaar heeft 
met de Belastingdienst meer-
dere malen overleg plaatsge-
vonden en heeft de Belas-
tingdienst ons sportpark de 
Nevelhorst bezocht.  
Op 21 april 2015 heeft de 
Belastingdienst een eindrap-
port uitgebracht en vervol-
gens zijn op 29 juli 2015 de 
boeken bij de penningmees-
ter gecontroleerd. 
 



Voor verrekening van de voorbelaste omzetbelasting 
zijn met de Belastingdienst tot nader order de volgende 
afspraken gemaakt: 
* Kantine blijft ongewijzigd op 100%; 
* Sporthal na aanleg speedsoccerveld 80%; 
* (Kunstgras-)voetbalvelden, kleedkamers en tribune 
komt maximaal 15%; 
* De aftrek van voorbelasting op kosten die zowel voor 
belaste als van omzetbelasting vrijgestelde handelingen 
worden gebruikt (o.a. kosten energie en bureaukosten) 
is vastgesteld op 65%. 
 
In totaal werd over de investeringen en de exploitatie in 
2014 en voorgaande jaren de verwachte voorbelaste 
BTW terugontvangen. Deze gelden zijn ingezet bij de 
financiering van de kosten van de aanleg van de kunst-
grasvelden in 2014. 
 
Toelichting exploitatierekening 2014/2015  
en de begroting 2015/2016 
De uitgaven van de vereniging moeten hoofdzakelijk 
worden gedekt door de inkomsten uit de contributies 
van de leden, de sponsorbijdragen en de kantine op-
brengsten. Daarnaast zijn er enkele kleine inkomsten-
posten o.a. de verhuur van de sporthal en de gemeente-
lijke subsidie. 
 
In de meerjaren begroting is de verwachting dat het 
ledental en de contributie-inkomsten, de sponsorbijdra-
gen en het resultaat van ons clubhuis de komende jaren 
stabiel zal blijven. De gemeentesubsidie is nog onder-
werp van gesprek en is afhankelijk van de door de raad 
nog vast te stellen nota sportbeleid. Ook zijn er ge-
sprekken gaande met de Montferlandse voetbalvereni-
gingen over de invulling van de besparing op de onder-
houdskosten van de sportvelden. 
 
Om de meerjarenbegroting sluitend te houden moet er 
scherp gekeken worden naar de uitgaven. Zo hebben 
wij inmiddels nieuwe energiecontracten tegen lagere 
inkoopprijzen afgesloten ingaande 1-1-2016. 
 
De inkomsten 
* Doordat het aantal leden stabiel blijft, nu rond de 
1350 leden, en met een kleine contributie-aanpassing 
stijgen de inkomsten licht. 
* De sponsorinkomsten zijn in 2014/2015 iets lager 
dan begroot, enkele sponsoren hebben hun contracten 
niet verlengd, maar toch verwacht de Businessclub om 
de inkomsten in 2015/2016 op peil te houden door 
werving van met name kleding sponsoren. 
* Verhuur Jan Welling sporthal. Met Aerofitt is ingaan-
de het seizoen 2014-2015 een convenant gesloten over 

de verdeling van de huuropbrengsten van de sporthal. 
* Het netto kantine resultaat is in 2014/2015 iets lager 
dan begroot, maar met de volle inzet van de kantine 
medewerkers hopen wij deze inkomsten de komende 
jaren te stabiliseren. 
* De verwachting is dat het ledental, de contributie, de 
sponsorbijdragen en het resultaat van ons clubhuis de 
komende jaren stabiel zal blijven. De subsidie van de 
gemeente is nog onderwerp van gesprek en heeft ver-
band met de onderhoudskosten sportpark en de gebou-
wen 
 
De uitgaven 
* De personeelskosten Technische Zaken stijgen in 
2015/2016 onder meer door uitbreiding van de trai-
nersstaf en de medische verzorging. 
* De huisvestingskosten met name het elektriciteitsver-
bruik is in de jaren 2012 t/m 2014 stabiel rond de 
110.000 kWh per jaar. Het gasverbruik steeg in die ja-
ren van 27.000 m3 tot 35.000 m3 o.a. door meer gas-
verbruik in de sporthal tijdens de verhuur aan de tafel-
tennisvereniging. Met ingang van 2014/2015 wordt de 
sporthal verhuurd voor speedsoccer  en wordt er weer 
minder gas verbruikt. 

* In de begroting 2014/2015 was een post opgenomen 
voor groot onderhoud (kapitaallasten) van de oude 
kleedkamers grenzend aan de kantine. Dit onderhoud is 
uitgesteld en nu opgenomen in 2015/2016. 
* De wedstrijdkosten waren lager omdat er minder is 
uitgegeven voor spelmaterialen, ballen en kleding. 
Inmiddels hebben wij een nieuwe kledingleverancier en 
worden ingaande het seizoen 2015/2016 jaarlijks enkele 
teams in het nieuw gestoken. 
* De exploitatie 2014/2015 gaf een positief saldo.  
Deze gelden werden gebruikt ter financiering van de 
kunstgrasvelden. De begroting 2015/2016 is positief 
geraamd. 
 
Balans per 30-06-2015 
* De balanswaarde van de duurzame activa is gestegen 
omdat de kosten van de in 2014 in eigen beheer aange-
legde kunstgrasvelden zijn geactiveerd.  



Ingaande het seizoen 2014-2015 worden de aanlegkos-
ten van de toplaag in 12 jaar en van de kosten van de 
ondergrond in 30 jaar afgeschreven.  
Op de kleedlokalen, de lichtinstallatie, de Jan Welling-
hal en het clubgebouw met inventaris vinden de regu-
liere jaarlijkse afschrijvingen plaats; 
* De kantine voorraad betreft hoofdzakelijk tankbier; 
* De posten debiteuren en crediteuren zijn inmiddels 
afgewikkeld. 
* Het eigen vermogen is gestegen doordat het voorde-
lig resultaat 2014/2015 wordt toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 
* De voorziening onderhoud van de Jan Wellinghal is 
gevormd door een deel van de huur aan de gemeente 
t.b.v. de tafeltennisvereniging te reserveren. Het saldo is 
in 2014-2015 gedaald door de inrichtingskosten van het 
speedsoccerveld. 
* De opbrengsten van de familielotto en het Nevel-
horsttoernooi worden niet gebruikt voor de reguliere 
exploitatie en de begroting. Deze gelden staan op de 
balans debet onder liquide middelen en worden credit-
zijde als reserves opgenomen. In overleg met de com-
missies wordt geïnvesteerd in projecten voor de jeugd 
en/of het sportpark. 
* De in 2014 van de gemeente Montferland ontvangen 
bijdrage voor de aanleg van de kunstgrasvelden en de in 
2015 van de Belastingdienst terugontvangen omzetbe-

lijkse afschrijvingskosten vrijvallen. 
* De schulden op lange termijn dalen door de reguliere 
jaarlijkse aflossingen. 
* De post vooruit ontvangen betreft 50% van de begin 
2015 ontvangen subsidie van de gemeente.  
 

Het bestuur doet een voorstel tot contributieverhoging 
ingaande 1 jan 2016.  

De verhoging bestaat uit een inflatiecorrectie van onge-
veer 2%.  De kosten voor niet spelende leden is niet 
verhoogd. 
De leden gaan akkoord met voorgestelde verhoging per 
1 jan 2016. Zie de tabel onder aan de pagina. 
 

In de ALV van 2014 is de vraag gesteld hoe om te gaan 
met Samenspel in de toekomst. Reden zijn de kosten 
die het printen en bezorgen met zich meebrengt en de 
opkomst van de mogelijkheden om informatie te delen.
Het bestuur vraagt de vergadering om een commissie in 
te stellen die onderzoek doet naar de toekomst van Sa-
menspel en met een advies richting bestuur te komen.
Herman Schaars heeft aangeboden in deze commissie 
zitting te nemen. (*Alex Steg heeft na de vergadering 
aangeboden hierover mee te willen denken en zal dus 
ook zitting nemen in de commissie). 
 

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

 -  -  -   

     

     

     

     

     

     

     

     

       

Bas Strijbosch feliciteert Herman Kraus 70 jaar lid 



70 jaar lidmaatschap: Herman Kraus 
60 jaar lidmaatschap: Harry Burgers 

50 jaar lidmaatschap: Alwies Godschalk, Heiny de Reus, 
Chris Koenders, Fred Burgers 
40 jaar lidmaatschap: Peter Kersjes, Danny Mom,  
Bas Strijbosch, Jos Florissen, Eef Wanders, Hans Lanters,  
Rein Schepers, Wilma Wanders 
25 jaar lidmaatschap: Peter Scheerder, Bjorn Gies,  
Theo Gudden, Joris Scheerder, Lorny Wanders, Erik Wenting, 
Robert Bulten, Niels Duis, Robbie vd Berg, Dennis Kroesen, 
Maik Winkelhorst, Kees Plantinga,Kevin Overgoor,  
Jan Stokman, Harry Loeters, Gerald Welling,  
Maarten Hoogeveen, Tom Hageman, Arno Schlepers, 
Rudy Peters 
12 ½ jaar lidmaatschap: Giel Geurts, Justin Looman, 
Coco Strijbosch, Tristan Boekenstein, Willem Berendsen,  
Kizzy Mom, Pim van Manen, Maruscha Seegers,  
Moniek Gesthuizen, Teunis Roes, Leonie Idink,  
Dennis Egging, Delano Timessen, Danny Klaassen, 
Floris Gosselink, Marciano vd Berg, Bowie Jansen,  
Anne Chirstien vd Uytert, Hugo Franke, Thijs Wissink, 
Thomas v Zoghel, Tom Geven 
 
De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van dank 
uit aan de aan aanwezige 70, 60 en 50 jarige jubilarissen. 

In het clubblad staan enkele artikelen over vrijwilligers. 

belangrijke groep mensen binnen de vereniging.  
Om dit te benadrukken nodigen wij jaarlijks een groep 
vrijwilligers uit op de jaarvergadering om deze mensen 
in het zonnetje te zetten. Daarmee willen we eigenlijk 
alle vrijwilligers bedanken voor de inzet. 
 
Dit jaar hebben wij gekozen voor leden van de business 
club. Een aantal heeft te kennen gegeven om te stop-
pen. Marian Viel, Frank van Pelt, Frank Bloem, Fred 
Klaassen en Marga Roes. 
Ted Kok, Hens Wolf en Nancy van Wessel gaan samen 
met enkele nieuwe leden van de business club door om 
het verder in te vullen. 
Al die jaren hebben zij hard gewerkt aan de business 

tot legendarische wedstrijden bezoeken. Van kerstbor-

 
Wij willen deze mensen bedanken voor de jarenlange 
inzet voor onze vereniging.  
Marian Viel is vanaf de opstart van de sponsorcommis-
sie/business club actief en heeft in al die jaren de admi-
nistratie, contracten en facturatie verzorgd.  
Werk wat niet zichtbaar is voor veel leden maar zeer 
belangrijk binnen deze commissie. 
 
Frank van Pelt de laatste jaren voorzitter van de busi-
ness club en al ruim 16 jaar actief lid.  
Organiseren van sponsoravonden, pr en communicatie 
waren zijn belangrijkste aandachtsgebieden. 
Frank Bloem ook wel genoemd onze aanvaller die veel 
contacten heeft binnen ons netwerk van sponsoren. Als 

Harry Burgers krijgt de oorkonde voor 60 jaar lid 



er iets georganiseerd moest worden en of geregeld dan 
was je bij Frank aan het juiste adres.
Fred Klaassen zeer actief in het benaderen van sponso-
ren en ook altijd bereid zijn woordje te doen in de ver-
gaderingen en bijeenkomsten. Gezellig lid van de busi-
ness club welke ook veel contacten heeft. 
Marga Roes later ingestroomd en heeft secretariaat, 
clubblad ed verzorgd binnen de business club. 

bijzonder trots op zijn en blijven. Een voorbeeld waar 
we er gelukkig veel van hebben en dus ook zuinig op 
moeten zijn. 
De aanwezige leden worden in zonnetje gezet. 
 

Bas Strijbosch geeft naar aanleiding van onderstaande 
punten een doorkijkje naar het heden en de nabije toe-
komst 
* Voetbal 
 o Jeugd, senioren, meiden, vrouwen 
 o Vrijdag, zaterdag, zondag 
 o Prestatief - recreatief  
* Ouderen (Walking Football) 
* Sporthal, scholen 
 o Binnen en buiten 
 o Vakantie periodes 
* Materialen 
 o Accommodatie 
 o Kleding 
* Vitaliteit 
* KNVB 
 *Gemeente Montferland 
 o Samenwerking voetbalverenigingen 
 o Samenwerking gemeente (subsidie, jeugdzorg) 
 o Samenwerking andere verenigingen, instanties 
 o Multifunctioneel gebruik sportpark 
* Omgeving de Nevelhorst 
  
 o Sport en recreatie 
 o Samenleving (rol in het gebied.) 
 

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag 
liggen aan de vereniging , die in de notarieel verleden 
akte van oprichting zijn vervat  
(art. 2:27 Burgerlijk Wetboek). 
De statuten zijn dus de basis van de vereniging, het 
kader waarbinnen een vereniging opereert. 
Bij oprichting van DVC26 zijn de statuten opgesteld en 
periodiek worden deze aangepast naar de nieuwe tijd en 
omstandigheden waarin de vereniging opereert. 
De KNVB zendt periodiek een nieuwe format uit waar-

in de meer algemene zaken zijn opgenomen voor de 

uit bestuur of op voordracht van leden wijzigingen van 
de statuten voorstellen.  
Wijziging van de statuten dient altijd door de KNVB 
goedgekeurd te worden, door de ALV goedgekeurd te 
worden en vervolgens via de notaris rechtsgeldig wor-
den gemaakt; daarna gaan de gewijzigde statuten naar 

zijn herzien was 2002. 
 
Het bestuur heeft Frank te Dorsthorst en Jos Hulshof 
afgelopen periode gevraagd om de statuten van DVC-
26 door te nemen en voorstellen te doen voor actualisa-
tie; zowel vanuit KNVB format als zaken die specifiek 

dit opgepakt en hebben richting bestuur wijzigingen 
voorgesteld. Hiervoor dank aan beide heren. 
De voorgestelde wijzigingen zijn door het bestuur over-
genomen. 
Het betreft 10 wijzigingen tgv nieuw aangeleverd for-
mat van de KNVB. Meer algemene zaken tgv maat-
schappelijke ontwikkelingen en geldend voor alle voet-
balverenigingen, lid van de KNVB. 
Daarnaast zijn er 7 wijzigingen in de statuten die speci-

 
* Didam, gemeente Montferland i.p.v. gemeente Didam
* Doel van de vereniging: voetbal in alle verschijnings-
vormen i.p.v. amateurvoetbal 
* Sancties in aantal en wijze van uitvoering uitgebreid
* De omvang van het bestuur: minstens 5 i.p.v. 3 leden 
* De frequentie van contributie kwartaal i.p.v. jaarlijks 
* Uitnodigingen voor vergaderingen kunnen via mail en 
website i.p.v. brief; indien leden expliciet via brief geïn-
formeerd willen blijven dient men dat bij de secretaris 
kenbaar te maken. 
* Publicatie van de notulen; via de DVC26 website, 
voorheen moest het ook op papier. 
De leden gaan akkoord met de wijzigingen in de statu-
ten en het huishoudelijk en reglement gedrag. 
 

Aftredend en niet herkiesbaar:  
Paul Tomassen bestuurslid Technische Zaken. 
 
Het traject voor vervanging is gestart, de focus ligt op 
een bestuurder die leiding geeft aan het technische ge-
beuren en de inhoud over laat aan de diverse commis-
sies. Paul heeft aangegeven voor een aantal taken nog 
tot 1 jan 2016 op interimbasis beschikbaar te zijn.
Paul geeftaan dat hij na drie intensieve jaren stopt als 
bestuurslid bij DVC'26. Mooie en minder mooie mo-
menten hebben mijn pad in deze drie jaren gekruist. 



Deze momenten dragen er hopelijk aan bij dat DVC'26 
daarvan kan leren. Ik heb dat in ieder geval gedaan.
Ik wil mijn dank en waardering uitspreken voor eenie-
der die zich voor DVC'26 inzet, zowel binnen als bui-
ten de lijnen. In het bijzonder wil ik de mensen van 
technische zaken bedanken. Theo, Jan en Fabian, dank. 
Naast deze "oudgedienden" wil ik ook de nieuwe gene-
ratie binnen technische zaken verwelkomen; Alex Steg 
en Raymond Sweers. Mensen die zich op een nieuwe 
manier hebben aangediend, maar zich zeer waardevol 
voor DVC'26 inzetten bij de zevental-
len. Zij staan daarmee denk ik ook 
model voor "de nieuwe vrijwilliger".  
  
Tot slot wil ik mijn bijzondere waarde-
ring uitspreken voor mijn collega's in 
het bestuur. Ik vond het een eer om 
samen met jullie op te trekken. 
 

Bert Egging: wat is de stand van zaken 
m.b.t. het beleidsplan en hoe nu ver-
der? 
Paul Tomassen: Er worden nog steeds 
stappen gemaakt met het beleidsplan. 
Wel is er op sommige onderdelen een 
aanpassing. Het beleidsplan wordt 
verder opgepakt binnen de Techniche 
Commissie.  
 
Bert Egging: We zien nu selectietrainers (TC3) van bui-

 

nerscursus willen doen. Kijk naar de opleiding voor 
jeugdtrainer TC3), zoals die nu loopt voor Lizette 
Driessen.  Dit staat ook open voor andere leden binnen 
de vereniging die hieraan deel willen nemen. 
 
Jacob Brunesse: Ruim 25% van de spelende leden is 
van het vrouwelijke geslacht maar zijn niet vertegen-
woordigd in het bestuur. 
Bas Strijbosch: We zien steeds meer vrouwen in com-
missies stappen, in het bestuur is dit helaas nog niet het 
geval maar de vereniging staat hier uiteraard voor open. 
Dus meld je aan! 
 
Raymond Sweers: Wat zijn de plannen om de omzet 

 
Bas Strijbosch: We hebben 3 grote inkomstbronnen 
(kantine, sponsoren en contributie). De omzet probe-
ren we te verhogen door de marge in de kantine te ver-
hogen (slimmer inkopen, acties) , nieuwe mogelijkhe-
den m.b.t. kleding en meer sponsoren aan te trekken. 

Ook de speedsoccerhal genereert inkomsten i.p.v. dat 
het geld kost. Daarnaast is het van belang om de uitga-
ven onder controle te krijgen en waar het kan te verla-
gen. 
 
Raymond Sweers: Wie zitten er in de Technische Com-
missie en wat zijn de plannen? 
Paul Tomassen: Dat is vooral een taak voor het nieuwe 
bestuurslid TZ. We zullen op dit moment echter wel 
concreet zaken moeten gaan regelen die we vanuit een 

nieuw te vormen technische com-
missie willen oppakken. 
 
Rens Wigarda: In hoeveel jaar 
willen we de club in hetzelfde 
nieuwe tenue steken. 
Bas Strijbosch: Het plan is om dit 
in 3 jaar te doen. We doen dit 
gedoseerd omdat we de goede 
kleding maximaal uit willen nut-
ten. Door de komst van nieuwe 
shirtsponsors liggen we op sche-
ma. 
 
Frank Ros en Harry Peters: Is er 
beleid wie er uitgenodigd wordt 
voor het vrijwilligersfeest, kan het 
op een vaste datum gepland wor-
den en beter gecommuniceerd? 

Gerry Schuurman: Een ieder die een functie en/of 
werkzaamheden verricht binnen onze vereniging is wel-
kom op het vrijwilligersfeest. Er wordt absoluut geen 
schifting gemaakt wie wel en wie niet.  De communica-
tie gebeurt via e-mail, website, Twitter posters op de 
vereniging. Helaas bereiken we hiermee nog niet ieder-
een. We zullen hier de komende jaren nog meer aan-
dacht aan besteden. Een vaste datum plannen is lastig 
omdat er veel zaken spelen die niet tijdig bekend zijn. 
We zullen we het ruim op tijd communiceren. 
 
Harry Peters: Is het een idee om de pionnen een specia-
le kleur te geven dit i.v.m. de vele vermissingen? 
Bas Strijbosch: We gaan dit in eerste instantie niet 
doen. We doen een beroep op de leden om de materia-
len te gebruiken op de voorgeschreven manier en ze op 
het sportpark te laten. 
 

Bas kijkt kort terug op de vergadering en biedt allen 
een drankje aan en wenst eenieder een veilige thuis-
komst 
 
November 2015, de secretaris,Gerry Schuurman 


