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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 31 oktober 2016 van voetbalvereniging 
DVC’26 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Nevelhorst te Didam. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: Bas Strijbosch (voorzitter); Gerry Schuurman (secretaris);  
Willy Elshof (penningmeester);Martin Som (jeugdzaken) 
 
In totaal zijn 64 leden aanwezig; 9 personen zijn met kennisgeving afwezig.  
 

1. Opening/jaarverslag door voorzitter Bas Strijbosch 
 
Voorzitter opent de vergadering met de Christelijke groet en vraagt een moment van stilte om de overledenen te 
herdenken. 
 
“We kunnen het in onze samenvatting hebben over de verschillende teams en resultaten. Maar om dit allemaal te 
realiseren hebben we veel vrijwilligers aan het werk. Afgelopen jaar hebben wij de vrijwilligers op de agenda gehad en 
daar wil ik ook dit jaar bij stil staan. Dagelijks zij er vele vrijwilligers bezig om te zorgen dat we 7 dagen in de week 
kunnen voetballen. 
 
Enkele voorbeelden van deze commissie zijn: (Zal lang niet compleet zijn.) 
 
Commissies  
Vrijwilligers-:  
Een nieuwe commissie welke met veel enthousiasme is gestart met inventarisatie onder het vrijwilligers kader. Begin 
2016 zijn de coördinatoren, bovenbouw, gestart met invulling van de functie, op Ad interim basis, en is de vrijwilligers 
commissie begonnen aan vervolg traject o.a. feestavond. Vervolg vraag is wat is de exacte rol van deze commissie. Daar 
gaan we de komende periode verder over spreken. Duidelijk is dat we een “beleid” moeten hebben voor en over 
vrijwilligers en tevens een indicatie van mogelijke vrijwilligers voor verschillende rollen/functies binnen de club. Zij 
spelen daar een cruciale rol om daar vervolg stappen aan te geven.  
Sponsor-: 
Nieuwe groep mensen, veel enthousiasme bezig om actief met sponsoren bezig te zijn voor de club. Veel activiteiten 
georganiseerd waar de sponsoren positief op reageren. Een absolute must voor onze club om ons verder te kunnen 
profileren. 
Coördinatoren:  
In de onderbouw zijn deze posities ingevuld en is de samenwerking positief samen met de technische commissie. Hier 
zien we vorderingen in opleiding, samenwerking op gebied indeling teams, invulling trainingsschema, invulling kader 
enz. Ook vaste overleg momenten. In de bovenbouw zijn we begin 2016 gestart met nieuwe groep. Vol enthousiasme 
hebben ze zaken over genomen van de vrijwilligers commissie en bezig gegaan met de voorbereidingen naar het nieuwe 
seizoen. Helaas is het niet gelukt om tot een succesvolle samenwerking te komen tussen coördinatoren en technische 
commissie. Een duidelijk signaal is dat naar ons als bestuur, in ieder geval mij als voorzitter dat het ons niet lukt om hier 
een succesvolle samenwerking op te krijgen. Op een of andere manier blijven er discussies komen over rol TC en rol 
coördinator. Het kost veel energie van de verschillende mensen om hier een duidelijke invulling aan te kunnen geven. Ik 
voel het als een nederlaag dat het ons niet is gelukt om de combinatie te maken tussen TC en coördinatoren. Ik kom 
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verder op in de vergadering terug hoe we denken daar wel een juiste invulling aan te kunnen geven. De combinatie 
vrijwilligers com, TC en coördinatoren moeten elkaar aanvullen om tot succes te komen. 

 
 

Kas-: 
Een commissie welke jaarlijks van samenstelling verandert. Op dit moment komen ze kort voor de ALV bij de 
penningmeester om de stukken door te nemen. Voor de komende jaren willen wij deze commissie vaker laten 
aansluiten bij het bestuur om gedurende het jaar elkaar mee te nemen in de controle. DVC’26 is financieel een complexe 
vereniging door de verschillende onderdelen die we hebben. Kantine, Sporthal, kleding, afspraken met belastingdienst 
enz. transparantie is daarbij belangrijk 
Technische zaken -:  
Groep is fors uitgebreid en hebben nu bijna alle plaatsen goed ingevuld. Doel is om meer en meer inhoud te gaan geven 
op de invulling op het veld. Afgelopen seizoen nog veel te veel vergaderd. We hebben een duidelijk beeld waar we naar 
toe willen. Bovenbouw lastig in samenwerking met coördinatoren.  
Wedstrijdsecretariaat:  
Onmisbaar in dagelijkse gang van zaken voetbal gebied, er zijn soms verwachtingen van kader welke niet realiseerbaar 
zijn. Denk aan wedstrijden verplaatsen in vakantie periode, indelen velden en kleedkamers enz. Eddy Bos gestopt 
vervanging nieuwe seizoen door Martin van Zimmeren. 
Scheidsrechters:  
Prima ontwikkeling hoe we dit aanpakken binnen DVC’26. Voor iedereen een vanzelfsprekendheid maar als we niets 
doen wordt het een “groot” issue. Jeugd bij jeugd laten fluiten. Respect kan altijd beter. 
Trainers/leiders bij de teams.: 
Aanwezig bij trainingen, wedstrijden, activiteiten om een ieder te kunnen laten voetballen. Een grote 
verantwoordelijkheid om zaken goed en correct te laten verlopen. Zeer belangrijk om het voetbal mede mogelijk te 
maken. 
Nevelhorsttoernooi-:  
Een belangrijk en bekend evenement voor DVC’26. Deze groep is al jaren bezig en ook succesvol in de organisatie. 
Diversiteit in programma. Groep van 12 vrijwilligers, 13e toernooi, positief financieel resultaat. Tevens ondersteunt door 
grote groep vrijwilligers. Groot compliment. 
Samenspel:  
Een onderwerp wat al enkele jaren op de agenda staat hoe het verder moet naar de toekomst. We hebben veel 
communicatie mogelijkheden Site, Facebook, twitter en clubblad. Wel of niet digitaal, gedeeltelijk wel of geen 
presentatie gids begin nieuwe seizoen enz. De komende periode zullen wij met bestaande redactie gaan spreken over de 
toekomst. (Wij willen John en Herman in ieder geval bedanken voor de vele jaren van inzet.) 
Gedrags-:  
(Wezenlijk onderdeel van club, naast gedragszaken ook advies groep op onderdelen voor bestuur. Wat  kunnen we leren 
van elkaar en hoe versterken we elkaar. 
Vertrouwenspersoon (Harry Peters): Belangrijk voor de club in deze omvang.  
Kantine:  
Middelpunt van onze club. Een ontmoetingsplaats waar altijd ruimte is voor een gesprek of gezellig samenzijn. Groot 
compliment voor Sjaak en zijn mensen wat zij 7 dagen in de week allemaal doen voor de leden, vrijwilligers en teams. 
Vrijdagploeg:  
Iedere vrijdag op en rond het sportpark alles in paraatheid brengen om in het weekend de wedstrijden kunnen 
voetballen. Opgeruimd sportpark is zichtbaar alleen niet voor de leden als ze aan het werk zijn. Ook Gerry Groenen 
verzet veel werk om het sportpark toegangkelijk te houden. 
Accommodatiezaken:  
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Onderhoud, investeringen zijn zaken waar we de komende jaren mee te maken krijgen.  Vooral oude gedeelte gebouwd 
eind jaren 60 is hard aan renovatie toe. We komen op korte termijn met een aanpak wat we willen naar de toekomst. 
Ook afhankelijk van gebruik sportpark. 
 
Extra evenementen: Nevelhorstloop, Triathlon, Veldrit, sportdagen scholen enz. Mooie ontwikkeling voor toekomstige 
invulling. 
Bestuur: Mijn collega bestuursleden welke continu bezig zijn om de verschillende vraagstukken te behandelen. Naast 
ons reguliere overleg is er veelvuldig contact over verschillende zaken. Een prettige groep waarin we flink kunnen 
discussiëren over de onderwerpen. 

 
Walking Football  
Op start nu ruim 20 deelnemers. Mooie ontwikkeling waar we als DVC’26 een voorbeeld zijn voor de regio. 

 
Samenwerking Montferlandse voetbalverenigingen opdracht om besparing te realiseren van € 200.000. Resultaat 
ingeleverd van bijna 80 K. Initiatief om naar de toekomst te gaan kijken van landschap in Montferland op gebied van 
voetbal. 
 
Gebruik materialen is zeer teleurstellend. Gebruik van de goals, niet opruimen. Worden gewoon over de zijlijn geplaatst 
niet op de daarvoor bestemde plaatsen. Bij maaien en borstelen wordt verwacht dat een ander de goals opruimt. Bij 
wedstrijden kan dit een keer helemaal fout gaan als er iemand tegen aanloopt. We zijn gemakkelijk extra investeringen 
in pionnen, ballen welke niet worden gezocht. Ik heb hier een zeer slecht gevoel over en zie het alleen maar slechter 
worden. Er is de laatste jaren veel geld in geïnvesteerd. Goals zijn genummerd per veld. Maar toch staan ze overal en 
nergens. Hoe gaan we hier verder mee? 

 
Wat doen we voor vrijwilligers: Sluimerend is er al jaren een discussie over wat we allemaal wel of niet doen voor de 
vrijwilliger, verschil prestatief en recreatief. M.a.w. het is alles of niets. DVC’26 is een club welke, volgens bestuur, veel 
doet voor de gehele vereniging. Afgelopen periode veel tijd gestoken in uitvoerige inventarisatie middelen: 
 

• Overzicht van koffie, broodjes, drankjes bijeenkomsten  
• Aantal trainingen ieder team, in ieder geval de jeugd, kan 2* per week trainen. 
• Materialen: ballen, pionnen, goals, gebruik kunstgrasveld, kleding  
• Jeugdactiviteiten: Instuif, voetbaldagen 
• Opleiding trainers 
• Indeling velden, scheidsrechters 

 
Er wordt veel gedaan, bijna vanzelfsprekend, voor iedereen. Verwachtingen zijn hoog en bijna niet altijd in te vullen. 
 
Speciaal woord van dank aan Jos Hulshof ivm tijd en energie hij gestoken heeft in veiligheid oversteek rondweg. Er 
wordt nu gewerkt aan de realisatie. 
 

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 okt 2015  
 
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering en als zodanig vastgesteld. 
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3. Verslag kascommissie boekjaar 2014/2015 
Op 17 oktober jl. heeft de kascommissie, bestaande uit Inge Jansen, Paul Gies en Niels Peters een controlebezoek 
gebracht aan penningmeester Willy Elshof. In de weken die hieraan vooraf zijn gegaan is er per e-mail contact geweest 
over de te bespreken stukken. Op 10 oktober is de kascommissie dan ook bij elkaar gekomen om gezamenlijk de stukken 
alvast door te nemen, ter voorbereiding op de afspraak met de penningmeester. Uit het onderzoek en de 
verantwoording daarover door de penningmeester rapporteert de kascommissie als volgt: 
 

1. Het viel op dat de kledingkosten duurder waren uitgevallen dan begroot. Oorzaak hiervan ligt in het feit dat het 
bestuur van DVC'26 heeft besloten om binnen drie jaar ieder team te voorzien van een nieuw tenue (sokken, 
broekje en shirt). Hierdoor betaalt de vereniging gedeeltelijk zelf de kosten van nieuwe tenues en gedeeltelijk 
wordt dit gedragen door de elftalsponsors.  

2. Huisvestingskosten zijn aanzienlijk gedaald. Mede door het herzien van energiecontracten is dit gerealiseerd. 
Ook zijn de rentetarieven voor de leningen bij de Rabobank herzien. Per 1 december zijn deze gedaald van 4,1% 
naar 2,85%. 

3. In tegenstelling tot voorgaande jaren de kantinevoorraad opgenomen op de balans. Dit werd mede veroorzaakt 
door de afgelasting van de triatlon. Hierdoor is het nettoresultaat 2015/2016 significant gedaald ten opzichte 
van het vorige jaar. Daarnaast zijn de inkoopprijzen gestegen en loopt het bezoekersaantal op de 
trainingsavonden terug. 

4. De sponsorcommissie heeft een hoger bedrag aan sponsorbijdragen gerealiseerd dan het vorige jaar. Na 
economisch moeilijke tijden lijkt de sponsoring weer aan te trekken.  

  
De kascommissie 2015-2016 komt tot de conclusie dat de penningmeester de administratie op een verantwoorde wijze 
en met veel inzet heeft gevoerd. Wij stellen de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur van DVC'26 
decharge te verlenen. 
 
Inge Janssen, Paul Gies en Niels Peters.  
 
De aanwezige leden gaan met dit advies akkoord 

 

4. Benoeming lid kascommissie 
 
De kascommissie bestaat uit de leden Inge Jansen, Paul Gies en Niels Peters. 
Aftredend is Inge Janssen 
 
De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Robin Kraaijvanger als zijn opvolger.  
 
Niels en Paul Gies blijven lid.  
De vergadering bedankt Inge voor haar inzet en goede ideeën. 
 

5. Verslag boekjaar 2015/2016, vaststelling jaarrekening 2015/2016  en begroting 
boekjaar 2016/2017 

 

ALGEMEEN 
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De uitgaven van de vereniging moeten hoofdzakelijk worden gedekt door de inkomsten uit de contributies van de leden, 
de sponsorbijdragen en het netto resultaat van het clubhuis. Daarnaast zijn er enkele kleine inkomsten o.a. de verhuur 
van de sporthal en de gemeentelijke subsidie. 
 
In de meerjaren begroting is de verwachting dat het ledental en de contributie inkomsten, de sponsorbijdragen en het 
resultaat van ons clubhuis de komende jaren stabiel zal blijven. De wijze waarop de gemeente subsidie gaat verlenen zal 
meer projectmatig gaan plaatsvinden en er wordt samen met de Montferlandse voetbalverenigingen gesproken over 
besparing op de onderhoudskosten van de sportvelden. 
 
Het boekjaar 2015/2016 kende een nadelig resultaat van afgerond 7 mille en de begroting 2016/2017 is nagenoeg 
sluitend. Hierna geven wij een toelichting op de belangrijkste posten en afwijkingen. 

 
De Inkomsten 

 Contributies. Doordat het aantal leden stabiel blijft, nu rond de 1300 leden, en met een kleine contributie 
aanpassing stijgen de inkomsten licht. 

 Sponsorbijdragen. Door werving van met name kleding sponsoren zijn de sponsorinkomsten 2015/2016 hoger 
dan begroot. Hier tegenover staan hogere uitgaven voor clubkleding. 

 De entreegelden en de gemeentelijke subsidie dalen licht. 

 De opbrengsten van de Jan Welling sporthal zijn lager dan begroot doordat er extra uitgaven waren voor het 
verfraaien van het interieur van de sporthal. Met Aerofitt is ingaande het seizoen 2014-2015 een convenant 
gesloten over de verdeling van de huuropbrengsten van het speedsoccerveld in de sporthal. 

 Het netto resultaat van het clubhuis is aanmerkelijk lager dan begroot. De reden hiervan is onder andere dat de 
verkoopprijzen niet tijdig zijn bijgesteld t.o.v. de hogere inkoopprijzen en door een hoog eigen verbruik (gratis 
consumptie beleid) naar vrijwilligers van de club en ontvangst van gasten tijdens wedstrijddagen. 

De uitgaven 

 De personeelskosten Technische Zaken zijn door de uitbreiding van de (keepers)trainersstaf en van de medische 
verzorging hoger dan begroot. 

 De Huisvestingskosten en met name de post energie is lager dan begroot o.a. doordat met Greenchoice nieuwe 
energie contracten tegen lagere inkoopprijzen zijn gesloten ingaande 1-1-2016. Het elektriciteitsverbruik is 
jaarlijks rond de 110.000 kWh. Het gasverbruik rond de 27.000 m3. 

 Accommodatiekosten en sportvelden. Het jaarlijks onderhoud aan de (kunst)grasvelden zijn gestegen. Het zeer 
nodige onderhoud aan de oude kleedkamers grenzend aan de kantine is uitgesteld. Dat zal projectmatig moeten 
worden opgepakt. 

 De wedstrijdkosten. Er waren hogere uitgaven voor de inkoop van ballen en kleding. Ingaande het seizoen 
2015/2016 worden jaarlijks  teams in nieuwe kleding gestoken. Deze investering wordt gefinancierd met eigen 
middelen en door sponsoring waarvan enkele sponsoren in 3 jaar de sponsorbijdragen betalen. Met de 
opbrengsten van de Familie Lotto zijn 10 nieuwe doelen aangeschaft.  

 
BALANS PER 30-06-2016 

 De duurzame activa gebouwen en inventaris zijn gefinancierd met eigen en vreemd vermogen. Op de 
kleedlokalen, de lichtinstallatie, de Jan Welling sporthal en het clubgebouw met inventaris vinden de reguliere 
jaarlijkse afschrijvingen plaats. 

 De kunstgrasvelden. De kosten van de in 2014 in eigen beheer aangelegde kunstgrasvelden zijn geactiveerd. 
Ingaande het seizoen 2014-2015 worden de aanlegkosten van de toplaag in 12 jaar en van de kosten van de 
ondergrond in 30 jaar afgeschreven.  
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 Onder vlottende activa is een nieuwe post voorraad kleding teams en clubshop opgenomen welke in 3 jaar 
worden afgeschreven en/of gefinancierd. De kantine voorraad betreft hoofdzakelijk tankbier. 

 De posten debiteuren en crediteuren zijn inmiddels allemaal afgewikkeld. 

 Het eigen vermogen is door het nadelig resultaat 2015/2016 gedaald. 

 De voorziening onderhoud van de Jan Welling sporthal is gevormd door een deel van de verhuur aan de 
Gemeente t.b.v. de tafeltennisvereniging te reserveren. Het saldo is gedaald door uitgaven t.b.v. verfraaiing van 
de sporthal. 

 De opbrengsten van de Familie lotto en het Nevelhorsttoernooi worden niet gebruikt voor de reguliere 
exploitatie en de begroting. Deze gelden staan op de balans debet onder liquide middelen en worden aan 
creditzijde als reserves opgenomen. Jaarlijks wordt in overleg met deze commissies geïnvesteerd in projecten 
voor de jeugd en/of voor de accommodatie op 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 omzetbelastingen over oude jaren zijn opgenomen onder de 
voorziening “Dekking kapitaallasten kunstgrasvelden 2014”, waaruit de jaarlijkse afschrijvingskosten vrijvallen. 

 De schulden op lange termijn dalen door de reguliere jaarlijkse aflossingen op de leningen. Ingaande 1-12-2015 
zijn lagere rentepercentages overeengekomen. 

 De post vooruit ontvangen betreft 50% van de in 2015/2016 ontvangen subsidie van de gemeente welke 
bestemd zijn voor het boekjaar 2016/2017. 

 

6. Voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2017 
Het bestuur doet onderstaand voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2017.  
 
De leden gaan akkoord met voorgestelde verhoging per 1 jan 2017. 
 

Seizoen jan-16 jan-17 Verhoging 

Senioren  € 52,50   € 53,50   € 1,00  

Junioren A en B  € 42,25   € 43,00   € 0,75  

Junioren C en Pupillen D  € 38,00   € 38,50   € 0,50  

Pupillen E en F  € 35,50   € 36,00   € 0,50  

Mini’s  € 18,50   € 19,00   € 0,50  

Niet spelende leden senioren  € 22,00   € 22,00   € -    

Niet spelende leden jeugd  € 10,00   € 10,00   € -    

Jeugd lichamelijke beperking  € 20,00   € 20,00   € -    

Walking voetbal  € 30,00   € 31,00   € 1,00  

7. Huldiging van jubilarissen 
 

De volgende personen komen in aanmerking voor een huldiging de scheefgedrukte namen waren aanwezig op de ALV. 
 
60 jaar lidmaatschap: 
Cees van Zimmeren, Bert Wolf, Antoine Wiendels, Jan Derksen, Jan Sanderink (het speldje aan de heer Sanderink is 
tijdens een huisbezoek door de voorzitter uitgereikt) 
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50 jaar lidmaatschap: 
Tonnie Weykamp 
40 jaar lidmaatschap: 
Corry Wolf, Jan Lammers, Willy Elshof, Wim Strijbosch, Ted Kok, Renato Boekhorst, Fabian Mom 
25 jaar lidmaatschap: 
Erik Neervoort, Bjorn Duis, Pim Wijnands, Jan Overgoor, Jeroen Gerardts, Willem Gudden, Ed van Mierlo, Koen Egging, 
Elco Bos, Martin Vreman, Roel Ars, Roy Hageman, Robert Hendriks 
12 ½ jaar lidmaatschap: 
Raul Heijneman, Lars Bijsterveldt, Sam Gieling, Rens Wiegarda, Doeke Strijbosch, Sen Heesen, Dave Nova, Joyce Boot, 
John Liet, Rowie Hageman 
 
De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van dank uit aan de aan aanwezige jubilarissen. 
 

8.  Voorstel tot benoeming Lid van Verdienste 
Voorzitter Bas Strijbosch doet namens het bestuur een voorstel om: 

 Geert Berendsen en Gerry Schuurman te benoemen tot Lid van Verdienste van onze vereniging. 
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.  

 

9. Open club gedachte “ sport inspireert” (Bas Strijbosch) 
 

De voorzitter geeft een presentatie over de open club gedachte. 
Idee is om op het sportpark en in de omgeving meer sportactiviteiten te (laten) organiseren en daarmee als vereniging 
ook maatschappelijk bij te kunnen dragen aan het meer bewegen en stimuleren van de gezondheid van de inwoners van 
Didam (en omgeving).  
De basis blijft voetbal. In samenwerking met de gemeente, de provincie en andere partijen en verenigingen de 
mogelijkheden verder verkennen en via pilots invoeren.  
 

10. Beleid DVC’26 bestuurlijk en technisch 
Bestuurlijk 

• Belangrijke rol  voor commissies, sluiten periodiek aan bij bestuursvergaderingen 
• Bestuur bepaalt in overleg met leden beleid 
• Aantal ledenvergaderingen van 1 naar 3 per seizoen? 
• DB: Voorzitter, secretaris, penningmeester 

• Uitvoeren beleid, vormen toekomst beeld, besturen van de vereniging, overheid en 
sportbonden 

• AB: 2 vacatures voetbalzaken en organisatie/jeugd zaken 
 
Technisch 

 
• Voetbal aanbieden voor iedereen 
• Technisch beleidsplan  2002 is uitgangspunt (Wordt gewerkt aan upgrade.) 
• In lijn van KNVB uitgangspunten (Winnaars van morgen) 
• Eigen opgeleid kader 
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• Meer focus op het veld (Daar moet het gebeuren.) 
• Duidelijker beleid op selectie teams  
• Duidelijk aanbod van recreatieve mogelijkheden 
• Jaarplanning op verschillende onderdelen 
• Vaste overleg structuur 
• Waar hebben we behoefte aan.  
• Ondersteuning op technische invulling (opleiding, ondersteuning trainingen) 
• Ondersteuning kader door professionals 
• Ondersteuning op ict, trainingen, begeleiding gebruik VC 2000 
• Meer werken met mensen met juiste competenties 
• Benoeming Hoofd Jeugdopleiding ondersteuning op gebied voetbal (Minimaal aantal uren per week.) 
 

Jan Lammers doet een oproep om allen de handen uit de mouwen te steken en mee te gaan doen. 
Fred Burgers geeft aan voorstander te zijn om het bestuur uit te breiden,  
Theo te Wil geeft aan dat het beleidsplan nog grotendeels klopt maar nog een update nodig heeft. 

 

11.  Bestuursverkiezing 

 
Aftredend en herkiesbaar: Bas Strijbosch (voorzitter) 
    Martin Som 
 
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande, Martin Som zal in het Dagelijks Bestuur de rol van Algemeen Secretaris 
gaan vervullen. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Gerry Schuurman (Algemeen Secretaris) 

 
Kort dankwoord van Gerry Schuurman. 
Gerry geeft aan de functie 6 jaar met ontzettend veel plezier gedaan te hebben. Wat is blijven hangen van de afgelopen 
jaren zijn toch vooral de positieve zaken die gerealiseerd, het clubgevoel en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers. 
Hij roept een ieder op om zich ook in te gaan of blijven zetten voor onze club. 
 

12. Rondvraag 
Bert Egging:Hoe kan het dat er ballen verdwijnen uit de ballen rekken of de rekken niet goed gevuld zijn? 
Dit is zeer vervelend, deze zomer is er een nieuw sleutelplan voor de rekken geweest. In principe kun je alleen bij de 
ballen waar de begeleiding een sleutel van heeft. Er zijn maar een paar “moeder” sleutels in omloop. 
De begeleiding heeft ook getekend voor de materialen die ze bij aanvang van het seizoen hebben ontvangen. Hier zal na 
afloop van het seizoen goed gekeken worden of zaken ook terugkomen. 
Het voorstel is ook om een rek te maken waar “ losse”  ballen ingestopt kunnen worden en niet uitgehaald zodat ze 
weer in de goede rekken kunnen worden gelegd. 
Bennie Wenting: Wat doet DVC’26 aan duurzame energie? 
Bij de eventuele renovatie van ruimtes zal hier zeker opgelet gaan worden. Dit gaat in samenspraak met KEMARU 
(bedrijf van Eef Scholten). Ook is bij de inkoop van energie hier rekening mee gehouden. 
Helmuth Welling: Wil graag een groot compliment geven aan de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat er sport 
beoefend kan worden bij onze vereniging. 
Sander Scheerder: Wat gaat er gebeuren met de oude ingang? 
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Op dit moment worden er tekeningen gemaakt voor een aanpassing van de gebouwen rondom de oude ingang. Deze 
plannen zullen voor uitwerking worden voorgelegd aan een Algemene Leden Vergadering. 
Marco van Lanen: We missen een aantal coördinatoren, hoe wordt hier verder invulling aan gegeven? 
Hier wordt op dit moment door bestuur en Technische Commissie aan gewerkt. Voor het einde van het jaar zal hier 
uitsluitsel over gegeven worden. 
Ted Kok: In feb-mrt 2017 zal er door de sponsorcommissie in samenwerking met de COOP in Didam weer een actie 
opgestart worden met voetbalplaatjes van onze leden. Meer info volg zsm. 

 

13. Sluiting door de voorzitter 
 

Bas kijkt kort terug op de vergadering en biedt allen een drankje aan en wenst eenieder een veilige thuiskomst 
 
November 2016 
De secretaris,  
Martin Som.  


