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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28 oktober 2013 van voetbalvereniging 
DVC’26 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Nevelhorst te Didam. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: J.G.B.M. Overgoor (voorzitter); G.T.J. Schuurman (secretaris);  
W.T.J.M. Elshof (penningmeester); B. Strijbosch; N. van Wessel; P. Tomassen; J. Meurkes. 
 
In totaal zijn 81 leden aanwezig; 15 personen zijn met kennisgeving afwezig.  
 

1. Opening. 
 
Voorzitter Jan Overgoor opent de vergadering met de christelijke groet.  
 
Allen van harte welkom op onze jaarlijkse algemene leden vergadering van 2013. Een extra welkom aan de leden van 
verdiensten en de ereleden. Voordat we met de vergadering beginnen wil ik graag een minuut stilte houden om in onze 
gedachten de mensen te gedenken die helaas van ons zijn heen gegaan.  
Sportief  
We hebben een goed jaar achter de rug waarbij het 1e elftal met de hakken over de sloot in de 2e klasse bleef; doelstelling 
gehaald, het 2e degradeerde helaas uit de hoofdklasse en het 4e elftal wist voor het tweede jaar op rij te promoveren. Bij de 
jeugd wisten de A junioren promotie te maken naar de 4e divisie door de nacompetitie goed af te sluiten. Ook de vele 
andere elftallen wisten zich goed te handhaven.  
Op het gebied van technische zaken werden er ook extra inspanningen gerealiseerd door o.a. de oud 1e elftal trainer 
Herman Ubbink aan de staf toe te voegen. Al met al een prima zaak.  
Accommodatie  
DVC’26 staat er goed voor, de meeste kleedlokalen zijn in prima staat en in het voorjaar 2014 komt de sporthal met de 
kleedruimte weer beschikbaar. Daarnaast zijn commissie- en bestuurskamer ook in prima staat. Ons clubgebouw heeft een 
metamorfose ondergaan en is weer klaar voor de toekomst. Natuurlijk blijven er wensen en dient er regulier onderhoud 
plaats te vinden. Daarvoor blijven we op zoek naar vrijwilligers die werkzaamheden willen uitvoeren.  
Financieel  
DVC’26 is financieel een gezonde vereniging maar ook wij zullen voorzichtig moeten zijn en kunnen ons geen 
uitspattingen veroorloven. Ondanks de moeilijke tijden voor bedrijven en het verlies van enkele sponsoren doet de 
business club het meer dan goed. 
Ons clubgebouw heeft dit jaar wederom een mooi resultaat gehaald zoals uit de cijfers zal blijken. Daarnaast worden we 
altijd uiterst correct en goed geholpen daarom dank aan het hele team onder leiding van Mirjam en Sjaak.  
Bestuurlijke vernieuwingen 
Dit jaar zijn er vier bestuursleden die aftreden en de nieuwe kandidaten voor deze functies willen graag in een andere 
samenstelling en vergader cultuur de handschoen oppakken om DVC’26 verder te ontwikkelen. Daar zullen we later in de 
vergadering op terug komen. 
Doelstellingen  
Enkele doelstellingen waren, samenwerking met Loil en Sprinkhanen op gebied van opleiding, scheidsrechters opleiding, 
blessures langs de lijn en verdere versterking van het kader.  
De meeste zaken zijn gerealiseerd alleen de opleiding blessures langs de lijn staat nog open.  
De doelstellingen voor het seizoen 2013-2014 zijn o.a.: mogelijkheden 2e kunstgrasveld, opzetten onderhoud teams per 
discipline en kledingfonds  
Zoals jullie horen wederom een ambitieus programma voor het seizoen 2013/2014 maar dit kan het bestuur nooit alleen en 
daarom, heb je zin en interesse om deelgenoot te worden van dit programma meld je aan, elke hulp is welkom. Tenslotte 
is de vereniging van jullie.  
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Als bestuur danken we dan ook iedereen die heeft bij gedragen aan het slagen van het seizoen 2012 – 2013 dit zowel 
organisatorisch als ook op het gebied van sportiviteit op en rond de velden.  
Laten we ons hiervoor met zijn allen blijven inzetten.  
Dank u  
    

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 okt 2012 
 
De notulen worden conform het concept vastgesteld.  

3. Vaststellen jaarverslag 2012/2013 
 
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.  

4. Verslag kascommissie boekjaar 2012/2013 
 
De kascommissie bestaat uit de leden Helmuth Welling, Daan Wijnholts en Erik Wenting. 
De commissie heeft onderstaande verklaring opgesteld:  
 
Verslag kascommissie 2012-2013 DVC’26  
 
Op maandag 7 oktober 2013 heeft de kascommissie een controlebezoek gebracht aan penningmeester Willy Elshof. In de 
hieraan voorafgaande weken hebben de penningsmeester en de kascommissie per e-mail overleg gevoerd, zodat de 
kascommissie in staat is geweest de stukken te bestuderen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een vruchtbare en productieve 
bespreking inzake de financiële situatie van DVC’26. Uit het onderzoek en de verantwoording daarover door de 
penningmeester rapporteert de kascommissie als volgt: 
 

1. De aanbevelingen uit het verslag 2011-2012 zijn nagenoeg allen overgenomen. De meerjarenbegroting is in 
ontwikkeling, er zijn op hoofdlijnen reeds cijfers bekend echter DVC’26 is bezig met een aantal zaken (zoals 
herstructurering jeugdafdeling, kledingfonds, sporthal, kantine- en sponsoractiviteiten) waardoor er op detail nog 
cijfers ontbreken. Hier wordt het komende jaar aan gewerkt. 

2. De sponsorbijdragen zijn fors naar beneden bijgesteld. Dit zijn de sponsorinkomsten die ook daadwerkelijk 
binnen gaan komen. De sponsorcommissie is druk bezig met de bestaande en nieuwe sponsoren, echter hier is nog 
geen zekerheid over. Voorzichtigheidshalve heeft de penningmeester alleen de daadwerkelijk toegezegde 
sponsorinkomsten opgenomen in de begroting. 

3. In de begroting van aankomend jaar is de verhuur van de Jan Welling hal meegenomen. Relax zal aankomend jaar 
nog gebruik maken van de hal, echter hierna hebben ze een eigen hal. De kascommissie benadrukt dat het 
wegvallen van deze opbrengsten zal drukken op de begroting, de kosten die samenhangen met de verhuur van de 
hal zullen ook mee dalen echter de vaste kosten zullen blijven. 

4. Voorgaand jaar is er onderzoek gedaan naar een kledingfonds. Op dit moment ligt dit onderzoek nog even op de 
spreekwoordelijke plank. Tijdens het controlebezoek van de kascommissie is er gesproken over dit kledingfonds. 
De kascommissie is van mening dat dit kledingfonds een enorme administratieve en logistieke last met zich zal 
meebrengen. Wellicht is het een idee om het kledingfonds, als proef, alleen bij de selectie elftallen te 
introduceren. 

5. Als laatste punt viel de kascommissie op dat de kantine opbrengsten omhoog gaan, dit terwijl de kantine kosten 
dalen. De reden hiervan ligt in het feit dat er in 2011-2012 per abuis de bonus die is verkregen van Heineken op 
de bankrekening van het Nevelhorsttoernooi is ontvangen. Dit is in het jaar 2012-2013 gecorrigeerd. 
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De kascommissie 2012-2013 komt tot de conclusie dat de penningmeester de administratie op verantwoorde en met veel 
inzet heeft gevoerd. Wij stellen de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur van DVC’26 decharge te 
verlenen. 
 
Helmuth Welling, Erik Wenting en Daan Wijnholts.  
 
De aanwezige leden gaan met dit advies akkoord 
 

5. Benoeming lid kascommissie 
 
Aftredend is Helmuth Welling.  
De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Inge Jansen als zijn opvolger.  
Daan Wijnholts en Erik Wenting blijven lid.  
 
De vergadering bedankt Helmuth voor zijn inzet en goede ideeën. 
 

6. Verslag boekjaar 2012/2013 en begroting 2013/2014 
 
Toelichting op de jaarrekening 2012-2013 en de begroting 2013-2014 
 
INKOMSTEN 
1. De contributies waren € 7000 hoger dan begroot en worden voor volgend jaar wederom hoger begroot. De reden is dat 
de contributie vanaf 1-1-2013 is verhoogd (in 2012-2013 een half begrotingsjaar) en het ledental neemt nog steeds toe, nu 
bijna 1300 leden. Deze contributieverhoging wordt in 2013-2014 voor een heel jaar geraamd.  
 
2. De sponsorbijdragen worden in de begroting fors naar beneden bijgesteld. Dit bedrag is het totaal te verwachten bedrag 
van de huidige contracten met de sponsoren, enkele stersponsoren hebben hun bijdrage verlaagd en er zijn enkele 
sponsoren die hun contracten niet hebben verlengd. De sponsorcommissie is volop in de weer om nieuwe sponsoren te 
werven.  
 
3. In de begroting is de verhuur van de hal tot 1-4-2014 meegenomen. De huur bestaat uit 2 componenten, namelijk een 
deel huur en een vergoeding voor het energieverbruik van de RELAX. Alleen de vergoeding voor de energie wordt 
meegenomen in de exploitatie, de rest wordt gereserveerd voor groot onderhoud opstallen. 
 
4. Het netto kantine resultaat blijft redelijk op het zelfde niveau. Het verschil t.o.v. voorgaand seizoen wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat in 2011-2012 een deel van de bonus van Heineken in 2012-2013 is verantwoord. De uitgaven waren 
in 2011-2012 hoger, de reden was dat aan de stratenmakers en de teams gratis eten en drinken werd verstrekt (+/- € 2000) 
in verband met het verharden van de parkeerplaats. 
 

UITGAVEN 
5. De personeelskosten, zijnde de salarissen en vrijwilligersvergoedingen aan trainers zijn hoger uitgevallen dan begroot, 
doordat met name de jeugdafdeling werd versterkt met trainers en coördinatoren TZ. 

 
6. De huisvestingskosten waren hoger, de reden is dat het energieverbruik is gestegen door o.a. de verhuur van de hal en 
de uitbreiding van de trainingsactiviteiten jeugd op de vrijdagavond. Ook de schoonmaakkosten van de kleedkamers 
waren hoger en er waren extra kosten i.v.m. een verstopte riolering. 
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7. De wedstrijdkosten zijn hoger o.a. door de aanschaf van nieuwe doelen voor de jeugd, welke deels werden gefinancierd 
met gelden van het Nevelhorsttoernooi. De kledingkosten zijn gestegen omdat er teams bijgekomen zijn en er minder 
shirtsponsoring was.  
 
8. Met de gelden van de familie loterij werden 2 bouwketen voor de jeugd aangeschaft en met behulp van de gelden van 
het Nevelhorsttoernooi werden o.a. doelen voor de jeugd, shirts voor de jeugd instuif en computers voor het 
wedstrijdsecretariaat aangeschaft. 
 

7. Huldiging van jubilarissen 
 

De volgende personen komen in aanmerking voor een huldiging: 
 
60 jaar lidmaatschap: 
Bennie Peters 
 
50 jaar lidmaatschap: 
Henk Gieling, Theo v.d. Berg 
 
40 jaar lidmaatschap: 
Peter Vierwind, Marco v.d. Berg, Geert Mom, Frank Hageman, Theo Straatsma, Theo te Wil 
 
25 jaar lidmaatschap: 
Dennis Hageman, Rob Reymer, Dennis Schuurman, Thijmen Berendsen, Martin Kok, Geert Berendsen, Eugenie 
Christant, Bjorn Aaldering, Klaas Stoker 
 
12 ½ jaar lidmaatschap: 
Niels Menting, Bram Gasseling, Fleur Egging, Jeffrey Goossen, Noud Schellekens, Calijn Egging, Gijs van Hagen, Ruben 
Scholten, Linde Erinkveld, Kai Bolder, Pleuni Gesthuizen, Rachel Aaldering, Inge Jansen, Mayelle Schuurman, Ruud 
Willemsen, Floor Gesthuizen, Jan v Zimmeren, Dennis Ruiter 
 
De voorzitter spreekt een persoonlijk kort woord van dank uit aan de aan aanwezige 60, 50 en 40 jarige jubilarissen. 
 
De personen waarvan de namen cursief zijn weergegeven zijn aanwezig en worden tijdens de vergadering gehuldigd.  
 

8. DVC’26 waar willen we naar toe! 
Bas Strijbosch geeft aan de hand van een presentatie weer waar we als DVC’26 naar toe willen (samenvatting) 
 
Doelen voor de komende jaren. 

• De beste jeugd opleiding  in de region. 
• Zoveel mogelijk opgeleid en gediplomeerd kader. 
• Breed voetbal aanbod (voor diverse groepen). 
• Heren 1 naar 1e klasse. 
• Financieel gezonde vereniging. 
• Onderlinge samenwerking tussen commissies noodzakelijk. 
• Vereniging belang  gaat voor eigen belang. 
• En dit binnen de normen en waarden van DVC’26 
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• Min. 11% van Didamse inwoners is lid van DVC’26 * 
• Min. 75% van alle leden is spelend lid 
• Min. 25% van de spelende leden is vrouw 
* Dit betekent 0,5% groei per jaar o.b.v. het jaarlijks inwoneraandeel Didam, incl. krimp in de regio 
 

 
Taakverdeling Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 

• Maken, invulling en uitvoering geven aan het beleid van DVC’26       (Taak AB) 
• Managen van de verschillende commissies en sturen op gemaakte afspraken. (Taak DB) 
• Controleert de financiële stromen van de verschillende commissies. (Taak DB) 
• Aanspreekpunt voor Gemeente en andere overheids instanties. (Taak DB) 
• Aanspreekpunt KNVB en andere instanties. (Taak DB) 

 
Wat verandert er binnen DVC’26 

• AB gaat van 7 naar 5 personen. 
• Commissies zijn budget verantwoordelijk. 
• Samenwerken en uitbouwen aan visie en beleid van DVC. 
• Voetbal en jeugd in AB.  

– Blijvend investeren in jeugdopleiding breed. 
– Voetbal is waar het bij DVC om draait. 

• Uitbouw van de vereniging om verder invulling te geven aan de visie. 
– Kijken naar toekomst, o.a. ontwikkelingen leden aantal. 
– Hoe interessant blijven nu en in de toekomst. 
– Financieel onafhankelijk/gezond 

 

    9. Bestuursverkiezing 
 

• Aftredend en niet herkiesbaar: 
v Nancy van Wessel bestuurslid Technische Zaken  
v Jan Meurkes bestuurslid Accommodatie 
v Jan Overgoor voorzitter 

 
• Het bestuur stelt voor Bas Strijbosch te benoemen tot voorzitter 

      De aanwezigen leden gaan akkoord met de benoeming van Bas Strijbosch tot voorzitter 
 
      Dankwoord Jan Overgoor  
 
Voorbij, er is een tijd van komen en een tijd van gaan en ……………. 
Allereerst wil ik mijn collega’s en oud collega’s in het bestuur bedanken voor de samenwerking en steun die we elkaar 
hebben gegeven. Besturen leer je niet maar ondervind je door vallen, opstaan en door samenwerking. We hebben samen 
veel gedaan het zal niet altijd het juiste zijn geweest maar altijd wel met het oog op verbeteren en het beste voor DVC’26 
en daarvoor ben ik jullie zeer erkentelijk.  
Op zaterdag morgen is de accommodatie altijd netjes de prullenbakken leeg, de paden netjes geveegd, de struiken 
gesnoeid, oud papier opgeruimd, het hoofdveld geveegd, de lijnen getrokken, kleedruimten schoon, de bestuurskamer en 
commissiekamer schoon, de parkeerplaatsen ontdaan van zwerfvuil en dit alles door de vrijwilligers die hier overdag hun 
werkzaamheden verrichten. Speciaal Richard van Kraaij de aanvoerder van het hele stel dank voor alle arbeid die gedaan 
is en ik hoop in de toekomst nog veel met jullie te mogen samenwerken. 
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De vele commissies die het mogelijk maken dat we een gezonde en actieve vereniging zijn, de activiteiten commissie, 
business club, redactie samenspel, Nevelhorst toernooicommissie, wedstrijdsecretariaat, technische staf, kader van de 
elftallen en ga zo maar door dank voor het vele goede werk wat jullie doen.  
15 jaar bestuurder waarvan 9 jaar als voorzitter van deze mooie club DVC’26 samen met jullie hebben we mooie 
projecten gedaan deze hadden we nooit zonder jullie inspanningen kunnen realiseren. Ik dank jullie voor het vertrouwen 
dat jullie de afgelopen 9 jaar in mij hebben gehad.  
Als laatste wil ik Els bedanken die me altijd door dik en dun heeft gesteund en mij nooit een strobreed in de weg heeft 
gelegd met wat ik wilde doen. Kevin en Daisy zullen zich ook weleens hebben afgevraagd ” wat haalt die zich nou weer 
onder de voeten” Zonder jullie steun zou het voor mij onmogelijk zijn om het voorzitterschap uit te voeren zoals ik dat 
heb gedaan. Els, Kevin en Daisy dank voor jullie support.  
Leden bedankt, bestuurders bedankt, we zien elkaar weer langs het veld.  
 
 

• Het bestuur stelt voor Martin Som te benoemen tot bestuurslid Jeugd 
De aanwezigen leden gaan akkoord met de benoeming van Martin Som als bestuurslid Jeugd 
 
• Aftredend en herkiesbaar secretaris Gerry Schuurman 
De aanwezigen leden gaan akkoord met de herbenoeming van Gerry Schuurman tot secretaris 
 
Vicevoorzitter Willy Elshof richt het woord tot Jan Overgoor (samenvatting) 
 
Jan werd op 1-11-1991 lid van DVC’26 en begon zijn carrière als Kilderse bikkel in volgens mij het 5e en scoorde 
menig doelpunt. 
Zijn talenten bleven niet onopgemerkt want naast voetballen werd Jan voor menig klusje gevraagd en dat wist hij als 
facilitair manager van Vink kordaat aan te pakken en op te lossen. 
Op de Nevelhorst moest nog veel gebeuren en hij werd al snel benaderd voor een bestuursfunctie en ging eerst nog 
aan de slag als wedstrijdsecretaris en daarna als bestuurslid accommodatiezaken. In die periode voetbalde Jan nog 
volop en hij kwam met zijn maten op een zeer gezellig toernooi in Limburg terecht. Een geweldig (voetbal)weekend 
en zij kwamen toen op het idee, dit moeten wij ook op de Nevelhorst gaan organiseren, en er is mogelijk wat geld mee 
te verdienen om hiermee de accommodatie te verfraaien. Het Pinkstertoernooi is toen geboren en heeft ons geen 
windeieren gelegd. Met de opbrengsten kon menige klus worden gefinancierd en er werd een panna veld voor de 
jeugd aangelegd. 
Jan werd gevraagd om de voorzittershamer van Chris van Pelt over te nemen. Nou daar moest hij wel even over 
nadenken, maar hij hapte toe en heeft het voorzitterschap in totaal gedurende 9 jaar vol faveure voor DVC 
uitgedragen. 
Tijdens zijn voorzitterschap groeide de vereniging van ongeveer 950 naar nu bijna 1300 leden. In die periode is er in 
de vereniging heel veel gebeurd, leuke en minder leuke dingen. 
Jan pakt alles aan, dit is ook een valkuil soms is het beter te delegeren maar aan wie? Dan doe ik het zelf wel. Hij 
heeft altijd goede zin en een bulderende lach in de bestuurskamer. 
Op maandagavond is Jan niet te vinden op het sportpark, dan is hij bij zijn Kilderse toneelvereniging. Jan heeft ons 
kennis laten maken met de wereld van het toneel, hij nodigde ons uit en bezorgde ons een geweldige toneel avond, 
prachtig. 
De vergaderingen zijn iedere donderdagavond op het sportpark, maar moeilijke zaken werden door de weeks of in het 
weekend bij hem thuis besproken. 
Zijn empatisch vermogen is groot, hij luistert goed en heeft respect voor iedereen, ging de discussie niet uit de weg en 
loste menig probleempje op. 
Jan was in en vooral ook naar buiten het boegbeeld van de vereniging, altijd strak in het pak en met de DVC-speld op. 
In de onderhandelingen met de Gemeente heeft Jan veel voor elkaar gekregen. Zo kon met steun van de Gemeente en 
met hulp van velen een zestal kleedkamers met centrale technische ruimte worden gebouwd, het 1e kunstgrasveld 
worden aangelegd, ballenvangers om de voetbalvelden, een omheining om het sportpark en werd de gehele 
parkeerplaats verhard. Extra inkomsten door verhuur sporthal 
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Zo is in de periode van zijn voorzitterschap samen met vele anderen de Nevelhorst behoorlijk opgepimpt; er verrezen 
nieuwe dug-outs, kleedkamers werden gerenoveerd, nieuw straatwerk gelegd, het generatorhuisje werd omgetoverd 
tot kalk hok, voor (bijna) ieder team een ballenrek, een nieuw scorebord aangeschaft, ballenvangers op de sporthal, de 
fietsenstalling werd verplaatst en er verrees een nieuw kassahuisje en onlangs een elektronisch publicatiebord. 
Jan, enkele trefwoorden die op jou van toepassing zijn:  
Ondernemend, sportief, sociaal, geliefd en een tactvolle onderhandelaar. 
DVC is ook heel veel dank verschuldigd aan je vrouw Els en je kinderen Kevin en Daisy, want zij stonden altijd 
geheel achter jou om dit allemaal voor DVC te mogen doen. 
Jan, gezien jouw staat van dienst voor onze club ga ik de ALV vragen jou te benoemen als erelid van DVC’26. 
 
De ALV gaat met een daverend applaus akkoord met de voordracht van Jan tot erelid 

 

10. Rondvraag 
 
• Boris Oosterom, wat is de status van het spelers volg systeem? Paul Tomassen geeft aan dat de intentie er nog is en 

dat er in de winter met een systeem geëxperimenteerd wordt. 
• Harry Peters, hoe krijgen we meer mensen langs de lijn? De aanvulling is dat er op zaterdag heel veel toeschouwers 

zijn, op zondag ligt dat wat moeilijker. Het bestuur probeert dit verder te stimuleren met allerhande acties. 
• Bert Egging, geeft aan dat het wenselijk is om te kijken naar de ledenlijst. Hij heeft zelf geconstateerd dat er 

vervuiling in zit. Het bestuur gaat dit onderzoeken en waar nodig corrigeren. 
• Jhon Reijers, er is te weinig materiaal om bv een goed circuit training uit te voeren? Jan Overgoor geeft aan dat dit 

gemeld dient te worden en dat hier dan actie op ondernomen wordt. 
• Fred Burgers, de verkeersveiligheid is heel slecht bij de oversteekplaats bij het tennispark. Helmuth Welling geeft aan 

dat dit moeilijk ligt. Het is een provinciale weg en aankloppen bij de gemeente werkt in deze niet. Het bestuur zal toch 
de handschoen oppakken voor dit probleem en heeft Jos Hulshof bereid gevonden dit op zich te nemen. 
 

  11.Sluiting door de voorzitter Bas Strijbosch 
 
Ik wil nogmaals  Erelid en oud Voorzitter Jan Overgoor bedanken voor zijn bijdrage aan DVC’26. 
Ook Jan Meurkes en Nancy van Wessel bedank ik hartelijk voor de bijdrage in het bestuur van DVC’26 de afgelopen 
jaren. De leden wil ik bedanken voor het vertrouwen in mij als nieuwe voorzitter. 
 
Ook kijk ik met plezier terug op de samenwerking met de  Business club en het jeugdbestuur de afgelopen jaren. 
 
Mijn doel is om samen werken binnen onze vereniging verder uit te bouwen en eigen belang terug te dringen en de 
diverse commissies het werk te laten doen om de onderlinge samenwerking verder te verbeteren. 
 
Ik heb er ontzettend veel zin in om dit samen met een ieder op te pakken. 
 
Bedankt voor jullie komst en wel thuis. 
 
 
 
November 2013 
De secretaris,  
Gerry Schuurman.  


