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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 oktober 2017 van voetbalvereniging 
DVC’26 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Nevelhorst te Didam. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: Bas Strijbosch (voorzitter); Martin Som (secretaris) 
Willy Elshof (penningmeester) 
 
In totaal zijn 52 leden aanwezig; 53 personen zijn met kennisgeving afwezig.  
 

1. Opening/jaarverslag door voorzitter Bas Strijbosch 

 
Welkom aan alle aanwezigen op deze ALV. Openen deze vergadering met Christelijke groet. Een speciaal moment van 
stilte voor overleden leden. 
 
2016 is een speciaal jaar geweest waarin wij op bescheiden wijze ons 90 jaar bestaan hebben gevierd. Een weekend 
waarin zowel aan het verleden als heden is gedacht maar speciaal aandacht is geweest voor sport en spel. 
 
Een seizoen waarin ook weer veel zaken op de agenda hebben gestaan binnen de vereniging. Een seizoen met veel 
ontwikkelingen op voetbalgebied zowel binnen de vereniging als bij de KNVB. Denk hierbij aan de demonstratie 
bijeenkomsten waarin de nieuwe spelvormen voor de jeugd zijn gepresenteerd. Ook bij DVC’26 hebben we een aantal 
mooie avonden gehad waar we kennis hebben kunnen maken met deze nieuwe vormen. Een groot compliment aan de 
vrijwilligers welke dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
In de samenwerking met de 11 Montferlandse voetbalverenigingen hebben we nog steeds een discussie lopen over de 
200.000 euro bezuinigingen. Als gezamenlijke verenigingen hebben wij een voorstel gedaan om een bedrag rond 75.000 
euro te bezuinigen. Wij hebben een tegenvoorstel ontvangen van soort gelijk bedrag echter met een andere invulling. 
Status op dit moment is echter dat we niet tot een gezamenlijke invulling kunnen komen met de verenigingen en we het 
terug hebben gegeven aan de gemeente. Binnen de 11 voetbalverenigingen zijn er wel een aantal ontwikkelingen m.b.t. 
gesprekken over mogelijkheden samenwerking. St Joris en Zeddam zijn al redelijk in de gesprekken. MvR, Stokkum en 
VVL hebben een 1e oriënterend gesprek gehad. DVC’26 is in gesprek met Sprinkhanen, komt later op de agenda terug, 
en Loil is bezig met een intern onderzoek en komen eind 2017/begin 2018 met een visie hoe ze naar de toekomst kijken. 
Ze sluiten een samenwerking naar de toekomst zeker niet uit. Vanuit de raad krijgen wij ondersteuning door de grote 
stap in bezuiniging verder naar achter te schuiven. Dit moet de verenigingen tijd geven om met plannen te komen hoe 
we komende jaren het voetbal landschap er in Montferland gaat uit zien. 
 
Open Sportclub en Vitaal Sportpark: Vorig jaar in de ledenvergadering hebben wij gesproken over Open Sportclub en 
Vitaal sportpark. Wij hebben aansluiting gezocht met DVV, HVZ en Atletiek Vereniging Zevenaar om samen op te trekken 
bij deze onderwerpen. Er zijn diverse gesprekken geweest met elkaar maar ook met gemeente en provincie. Uit eindelijk 
is er vanuit de provincie een nieuwe subsidieregeling gekomen voor de komende jaren. Wij zitten nu in het traject 
samen met gemeente en provincie om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor DVC’26. Het is een traject van de lange 
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adem. Zodra er meer nieuws is komen we met de zaken naar de leden toe. Het betreft niet alleen ons sportpark maar 
ook de omliggende mogelijkheden welke het gebied sport en recreatie ons kan bieden. 
 
Een groot compliment verdient ons Vrouwen 1 team over afgelopen seizoen. Op Zondag 26 maart al Kampioen van de 2 
klasse. KNVB was daar nog niet op voorbereid waardoor ze later in het seizoen pas de medailles e.d. in ontvangst 
konden nemen. Blijft een bijzonder prestatie van de vrouwen. (Ondanks verlies in de 1e wedstrijd.) 
 
Heren 1 is na een aantal wedstrijden in de nacompetitie gepromoveerd naar de 2 klasse. De laatste 2 wedstrijden tegen 
OBW waren zeer spannend. Bij beide wedstrijden was veel publiek en gelukkig voor DVC’26 met een succesvolle 
afsluiting. 
Bij voetbal horen positieve en negatieve prestaties. Helaas hebben ook een aantal teams een stap terug moeten zetten. 
Denk hierbij aan de DVC’26 3e elftal en JO15-1. 
Bij JO19-1 hebben we helaas vrij vroeg afscheid moeten nemen van Pim Scholten. Door werk omstandigheden was het 
niet mogelijk om de combinatie te maken. Gelukkig heeft Renato deze rol over kunnen nemen. Echter was het ook de 
bedoeling om Renato meer op technisch gebied te betrekken bij de jeugd. Voor dit seizoen hebben we Renato benoemt 
tot Technisch Jeugd coördinator. 
Afgelopen seizoen zijn we samen met de technische commissie flink bezig geweest met voetbalzaken. In deze commissie 
zitten o.a. Theo te Wil, Jan Lammers, Paul Tomassen, Renato Boekhorst, Koos van Bindsbergen, Harm Stulp. Een breed 
gezelschap welke op verschillende gebieden expertise hebben. Focus hebben wij vooral gelegd om meer mensen 
beschikbaar te gaan maken voor het voetbal. M.a.w. aandacht voor trainingen en wedstrijden. Het boekje uit 2002 Blijft 
de rode draad waar binnen wij als DVC’26 blijven werken. Theo te Wil is bezig achter de schermen bezig deze te 
actualiseren. We gaan deze lijn dit seizoen door trekken. Bij aanvang van dit seizoen zien we eerste contouren met extra 
ondersteuning in de onderbouw.  
Wij willen de komende jaren nog veel meer eigen mensen als trainer voor de teams hebben. Interne opleiding en 
begeleiding staan op ons wensenlijstje.  
 
Wij wensen iedereen veel succes met het seizoen 2017 – 2018. 
 
Er lopen dit moment een aantal gesprekken om voor jeugd nog een aantal extra trainingen op verschillende momenten 
mogelijk te maken. Wij hopen op zeer korte termijn hier met meer informatie over te komen. 
Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in materialen m.b.t. voetbal: Pionnen, goaltjes (er komen nog meer goals de 
komende weken), ballen en kleding. 
Met de ballen hebben we nog niet het gewenste resultaat bereikt. De kwaliteit is nog niet zoals wij het wensen. We zijn 
volop in gesprek met de leverancier over de invulling. 
 
Accommodatie: In de ledenvergadering van 2016 is de vraag gesteld wat we willen met de oude ingang. Achter de 
schermen zijn een aantal mensen bezig geweest om een plan te ontwikkelen wat de mogelijkheden zijn. Een 1e stap is 
gezet met de renovatie van de kantine aan de buiten zijde. De plannen m.b.t. de andere ruimtes staan voor de komende 
periode op de agenda bij het bestuur. In onze meer jaren aanpak voetbal, accommodatie en financiën zijn we heel 
bewust aan te kijken wat de intenties zijn voor de komende jaren. Bij het bespreken van de financiën zullen we ook laten 
zien waar de komende jaren eventueel ruimte komt in de financiën om aan de plannen van de accommodatie te gaan 
werken. Aansluiting op het punt opensport club en vitaal sportpark lopen deze zaken mooi parallel. We zullen de 
komende jaren flink moeten gaan renoveren op ons sportpark. Zeker de omgeving vanaf de Sporthal t/m de 
kleedkamers aan de achterzijde. Er zijn ook aal suggesties gedaan om te gaan zoeken naar tijdelijke ruimtes voor 
kleedkamers. Er zijn ook wensen m.b.t. medische ruimte voor vrouwen en meiden, herstel training in de sporthal enz. 
Kleedkamers 3 tm 6 zijn hard aan renovatie toe. 
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Communicatie: Afgelopen jaar hebben we maar 1 keer Samenspel uitgebracht en in de loop van het seizoen zijn we 
begonnen met een nieuwsbrief. Op beide hebben we veel signalen gehad en willen deze lijn door gaan trekken in het 
lopende seizoen. De komende periode zullen de nieuwsbrieven weer gaan verschijnen. Tevens komt er een nieuwe 
uitgave van Samenspel. We zijn hierover in gesprek met Content Xperience. De voorstellen liggen bij het bestuur en 
zullen samen met Alex en zijn mensen naar een juiste invulling zoek. Daarin gaan we natuurlijk ook de mensen 
betrekken werkzaamheden hebben gedaan voor Samenspel. Naast Samenspel, Nieuwsbrief, Site hebben we facebook, 
Instagram en een eigen You tube kanaal. Komende periode zullen we gaan kijken naar een nieuwe omgeving voor onze 
site. Ook hier liggen nog een aantal mooie uitdagingen. 
 
Houding en gedrag: De Gedragscommissie heeft ook in 2016 – 2017 weer een aantal zaken aan de orde gehad. Conform 
de voorgaande jaren hebben ze ook dit weer allemaal netjes kunnen behandelen. Complimenten daarvoor. Echter er 
blijven nog steeds mensen het nodig vinden om via woord, gebaar en of combinatie van zaken mensen iets duidelijk te 
willen maken. Zeker richting scheidsrechters, leiders en of ander kader van de vereniging(en). Elkaar aanspreken mag 
altijd maar wel op een correcte wijze. We zijn allemaal vrijwilligers welke dagelijks hard werken aan de club. Daar gaan 
zeker ook zaken mis of lopen niet zoals voor ieder wenselijk is. 
 
Roken, Alcohol en voeding: Een aantal actuele onderwerpen in de maatschappij zijn roken en gebruik alcohol. M.b.t. 
alcohol gebruik streven wij er als DVC’26 naar om ons te houden aan de regels zoals ze gesteld zijn door de overheid. 
Dus vanaf 18 jaar. Wij spreken hier ook over met Sjaak en zijn mensen om dit ook te handhaven in de kantine. Zit dit 
100% dicht Nee. We zullen hier dus naar een andere invulling gaan kijken. We zullen waar nodig ook kijken naar tijden 
wanneer wel of geen alcohol wordt geschonken. Op zaterdag is het pas beschikbaar na …. Uur. We zijn hier ook over in 
gesprek met Gemeente, Wijkagent ed. Wij krijgen de komende periode regelmatig controle en ook de gemeente houdt 
via verschillende kanalen controle op de verenigingen. (ook zij volgen facebook, Instagram ed.)  Roken is ook een mooi 
onderwerp. Dit seizoen zullen wij als bestuur met een aantal voorstellen gaan komen om het roken op verschillende 
plaatsen te gaan ontmoedigen. Een algemeen verbod op gezette tijden of sportpark zijn ook zaken welke geregeld op de 
agenda staan. Er zijn veel meningen over deze onderwerpen. Alles wat de ook zullen voorstellen er zullen zeker ook 
tegenstanders zijn. We zullen het altijd vanuit het voetbal moeten bekijken. Dus roken op en rond het speelveld is ten 
allertijden verboden. (Als leider, trainer speler) Onder de tribune is de 1e plek waar op korte termijn bordjes komen te 
hangen. Veel jeugdspelers en speelsters lopen langs de tribune op trainingsavonden en wedstrijddagen. We willen ze 
niet in de verleiding brengen. 
 
Kantine en personeel en kassa: Onze kantine staat naast het voetbal ook centraal. Op de avonden maar zeker ook in de 
weekenden staan Sjaak en zijn mensen klaar voor iedereen. Voor hapje, drankje en woord. Er is hen niets te veel. Vorig 
jaar zijn we gestart met vrijdagavond voetbal. Dit seizoen zien we dit groeien naar 4 teams. Iedere 2 tot 3 weken zijn er 
wel teams bij DVC’26.  
Naast de gezelligheid is het ook zeer belangrijk dat we een juiste administratie houden in de kantine. Enkele jaren terug 
hebben we de “pin” geïntroduceerd. Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in een nieuwe kassa. Tip toets, met 
voorraad check, artikelen alles is er in verwerkt. Op afstand te volgen enz. Een behoorlijke omschakeling. Een groot 
compliment aan Sjaak en zijn mensen. 
 
Sponsorcommissie en hoofdsponsor: Afgelopen jaar is de sponsorcommissie druk geweest om een nieuwe weg in te 
slaan. Een geheel vernieuwde selectie is fanatiek bezig. Naast het werven van sponsoren zijn ze ook samen met Martin 
en Willy bezig om de administratie in Sportlink te verwerken. We gaan Sportlink steeds meer gebruiken als centraal 
systeem binnen onze vereniging. Naast de wedstrijden, spelers, wedstrijdformulieren zit ook de administratie in deze 
omgeving. Als nu ook de contracten van sponsoren e.d. allemaal daarin verwerkt zijn wordt het steeds eenvoudiger om 
centraal dergelijke zaken te beheren. 
Naast deze werkzaamheden zijn ze ook druk met werven van nieuwe sponsoren. Tevens hebben ze ook het contract met 
Plok, Jan & Jan en Steak’M weer verlengd. 
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We hebben ook een aantal jaren een mooie samenwerking met Triatlon, Stichting Wielerpromotie Montferland, scholen 
en gemeente over gebruik van het sportpark gedurende de uren overdag. 
 
We krijgen dit jaar naast het Nevelhorsttoernooi nog een mooi toernooi op ons Sportpark. Zaterdag 2 juni mogen wij de 
organisatie doen voor de bekerfinale wedstrijden van de A categorie Oost Nederland. Gaat om het gehele district Oost. 
Op deze dag zullen naast de finale wedstrijden ook de school finales georganiseerd worden. Tevens zullen wij samen 
met de KNVB ook een aantal andere disciplines, denk aan G team, mini’s champions league als demo laten zien. 
Ee uniek toernooi welke prima past op ons park. Deze dag zullen rond 3.500 mensen ons park komen bezoeken. We 
hebben veel vrijwilligers nodig deze dag. 
 
Dit zijn maar een aantal zaken welke afgelopen seizoen op de agenda hebben gestaan. We hebben natuurlijk nog lang 
niet alles genoemd. 
Nevelhorst toernooi, scheidsrechters, vrijdagploeg, leiders – trainers, supporters enz. 
En nog velen meer. Iedereen bedankt voor de inzet van het afgelopen jaar. Wij hopen ook de komende jaren op 
eenieder te kunnen bouwen. 
 

2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 31 oktober 2016  
 
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering en als zodanig vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 april 2017  
 
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering en als zodanig vastgesteld. 
 

4. Verslag kascommissie boekjaar 2016/2017 
 
Op 5 oktober jl. heeft de kascommissie, bestaande uit Niels Peters, Robbin Kraaijvanger en Paul Gies een controlebezoek 
gebracht aan penningmeester Willy Elshof. Tevens waren hierbij onze voorzitter Bas Strijbosch en onze secretaris Martin 
Som aanwezig.  Daarnaast heeft op 19 oktober jl. nog een tweede gesprek plaats gevonden, waarbij op een aantal kleine 
punten nadere toelichting is gevraagd. In de weken die hieraan vooraf zijn gegaan is er per e-mail contact geweest over 
de te bespreken stukken 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 kantinekosten zijn significant gedaald. Hierdoor is het nettoresultaat 2016/2017 relatief gezien een stuk 
beter dan vorig jaar. Punt van zorg blijft dat de kantine inkomsten terug blijven lopen. Hierop wordt ingespeeld 
door te proberen op de laatste donderdag van de maand extra acties te organiseren. De kantinekosten dienen 
nog wel goed in de gaten te worden gehouden om een stijging zoals in het jaar 2015/2016 te voorkomen. Door 
het nieuwe kassasysteem is een betere controle van het kantineresultaat mogelijk. 

2. De sponsorbijdragen lijken zich te stabiliseren. Nadat de kascommissie hier de afgelopen jaren een aantal vragen 
over heeft gesteld, lijken door de economisch betere tijden er weer meer sponsoren naar  DVC’26 te komen. Dit 
moet de komende jaren nog wel in de gaten worden gehouden.  
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3. Algehele tendens is dat er zoveel mogelijk op de kosten wordt gelet om er voor te zorgen dat mocht er een 
samenwerking met de Sprinkhanen ontstaan er voldoende geld in kas is om te kunnen investeren. Het 
onderhoud dat nodig is wordt verricht, maar grote investeringen blijven op de plank liggen.  

 
 De kascommissie 2016-2017 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. 
 
Niels Peters, Robbin Kraaijvanger en Paul Gies 
 
De aanwezige leden gaan met dit advies akkoord 

 

5. Benoeming lid kascommissie 
 
De kascommissie bestaat uit de leden Niels Peters, Robbin Kraaijvanger en Paul Gies. 
 
Aftredend is Paul Gies 
 
De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Bas Kroesen als zijn opvolger.  
 
Niels Peters en Robbin Kraaijvanger blijven lid.  
 
De vergadering bedankt Paul Gies voor zijn inzet en goede ideeën. 
 

6. Verslag boekjaar 2016/2017, vaststelling jaarrekening 2016/2017  en 
begroting boekjaar 2017/2018 

 

ALGEMEEN 
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 2016/2017 kende een voordelig resultaat van afgerond 31 mille en de begroting 2017/2018 is nagenoeg 
sluitend. Hierna geven wij een toelichting op de belangrijkste posten en afwijkingen. 
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De Inkomsten 

 Contributies. Doordat het aantal leden licht is gedaald, nu rond de 1275 (lag op 1340) leden, en met een kleine 
contributie aanpassing blijven de inkomsten gelijk. 

 Sponsorbijdragen. Ongeveer gelijk aan begroting 

 De entreegelden blijven gelijk 

 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 komt overeen met begroot. Stijging netto resultaat 2016/2017 t.o.v. 
2015/2016. Verkopen nagenoeg gelijk aan vorig seizoen. Prijzen m.i.v. 2016/2017 aangepast. Inkopen aanzienlijk 
lager dan vorig seizoen. Minder gratis verstrekkingen aan leden, gasten en commissies. 
Aanschaf digitaal kassasysteem, betere registratie en meer grip/inzicht op afstand en registratie van de gratis 
verstrekte consumpties aan gasten/teams etc.  

 

De uitgaven 

 De personeelskosten  
Voor medewerkers met een vergoeding boven de € 1.500 wordt loonheffing en sociale premies afgedragen. 
Loonadministratie via Adm. kantoor Buiting&Roes. De Vrijwilligersvergoedingen tot € 1.500 zijn onbelast. 
Uitbreiding uren masseurs,  

 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 ca 
93.000 kWh. Het gasverbruik rond de 22.000 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 
2016/2017 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 trainingshoedjes aangeschaft. Bijdrage uit opbrengst Nevelhorsttoernooi 
voor aanschaf ballen. 

 

BALANS PER 30-06-2017 

 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.  

 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 voordelig resultaat 2016/2017 gestegen. 
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 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 iets 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 en 
materialen 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 2016/2017 ontvangen subsidie van de gemeente welke 
bestemd zijn voor het boekjaar 2017/2018. 

 

7. Voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2018 
Het bestuur doet onderstaand voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 jan 2018. 
 
Kostendekkendheid accommodatie gaat hiermee van 89,2% naar 92% 
 

Seizoen jan-17 jan-18 Verhoging 

Senioren  € 53,50   € 54,50   € 1,00  

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

Junioren C en Pupillen D  € 38,50   € 39,25   € 0,75  

Pupillen E en F  € 36,00   € 36,75   € 0,75  

Mini’s  € 19,00   € 19,50   € 0,50  

Niet spelende leden senioren  € 22,00   € 22,50   € 0,50    

Niet spelende leden jeugd  € 10,00   € 10,25   € 0,25    

Jeugd lichamelijke beperking  € 20,00   € 20,50   € 0,50    

Walking voetbal € 31,00 € 31,50 € 0,50 

7 x7 competities € 31,00 € 31,50 € 0,50 

 
De leden gaan akkoord met voorgestelde verhoging per 1 jan 2018. 
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8. Huldiging van jubilarissen 

 
De volgende personen komen in aanmerking voor een huldiging de scheefgedrukte namen waren aanwezig op de ALV. 
 
70 jaar lid: 
Thijs Straatsma 
50 jaar lid: 
Jan van Dulmen 
Frank Ros 
40 jaar lid: 
Willy Hubers 
Martien Winkelhorst 
25 jaar lid: 
Peter ten Brinke 
Bas Kroesen 
Roel van den Heuvel 
Chiel Polman 
Johan Jansen 
Manfred Lammers 
Rik Welling 
Raymond Rompelaar 
12,5 jaar lid: 
Emile Banning 
Roy Gieling 
Frans Otten 
Eef Scholten 
Justin Berendsen 
Daan van de Griendt 
Noud van Pelt 
Kesley Schuitema 
Stan Beursken 
Sanne van Hagen 
Gerard Peters 
Wietse Stoker 
Bas Bolder 
Romy Klaassen 
Joery Reijers 
Hidde Straub 
Ruud Bonekamp 
Jarno Könning 
Senne Rutjes 
Nine Strijbosch 
Henk Brussen 
Jelle van Meines 
Jeroen Scheeres 
Luc Wanders 
Bram Engelen 
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Twan van Mierlo 
Daan Schlief 
Maury Wiendels 
Simon de Zwart 
 
De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van dank uit aan de aan aanwezige jubilarissen. 
 
Met Thijs Straatsma (70 jaar lid) en Jan van Dulmen (50 jaar lid) worden afspraken gemaakt om hen thuis te bezoeken en 
de speld en oorkonde te overhandigen. 
 

9. De vrijwilligers van DVC’26 

De voorzitter geeft een presentatie over de vrijwilligers van DVC’26. Een onmisbare groep voor de vereniging. Een deel 
van onze vrijwilligers is dagelijks/wekelijks zichtbaar op het sportpark, maar er zijn ook vrijwilligers die achter de 
schermen opereren en niet in beeld van de leden. Het werk van vele vrijwilligers wordt soms als vanzelfsprekend 
ervaren waardoor de waardering niet altijd voldoende geuit wordt.  De waardering voor vrijwilligers is groot maar moet 
beter uitgedragen worden. De komende periode wordt hier verder aan gewerkt, mede bij het opzetten van de nieuwe 
structuur binnen DVC26.  
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen iedere vereniging. Jaarlijks willen wij een aantal mensen centraal stellen als 
vrijwilliger. Zij hebben veel voor de vereniging gedaan maar staan ook voor de groep welke zij vertegenwoordigen. Komt 
later terug op de agenda. Een groot compliment verdienen al onze vrijwilligers. (Opkomst voor het feest mag echter mag 
echter groter.) 
 
Dit jaar vragen we bijzondere aandacht voor 3 vrijwilligers en daarmee willen we hier voor alle vrijwilligers aandacht 
vragen. 
 
Frans Otten is al jaren de consul die bij slecht weer de velden inspecteert of er op gevoetbald mag worden; al ruim 
voordat er iemand óp de Nevelhorst met voetbal aan de gang kan is Frans al op om de velden te beoordelen; daarnaast 
is hij ook altijd ad hoc oproepbaar als we als DVC’26 willen weten of we de velden wel/niet kunnen gebruiken. 
 
Linda Lenting heeft destijds het H team opgericht en is vanaf dag 1 hierbij betrokken geweest. Linda heeft aangegeven 
het stokje over te willen geven aan Hanneke Visser. Wij bedanken Linda voor het goede initiatief destijds en het helpen 
voortbouwen met het H team. Uit Didam en ook uit de regio komen diverse kinderen hier op de zaterdag trainen met 
het H team. Wij hopen dat dit team ook de komende jaren verder uitgebouwd kan worden zodat we iedereen voetbal 
kunnen bieden bij DVC26 
 
Theo Visser heeft als scheidsrechter vele jaren gefloten bij DVC26. Onlangs heeft Theo aangegeven dat hij vanwege een 
knieblessure heeft moeten besluiten te stoppen met fluiten. Via Theo willen we aandacht vragen voor alle 
scheidsrechters die wekelijks de wedstrijden mogelijk maken voor jeugd en senioren.  
 

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

 Jan Jansen te benoemen tot lid van Verdienste voor zijn jarenlange inzet als kassamedewerker van DVC26 
 
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.  



                                                                                                  

November  2017 11 

11. Samenwerking DVC26 – Sprinkhanen 
Door Jan Peters van de Fusie Begeleidings Commissie wordt een korte presentatie gegeven over een voorgenomen 
meerwaarde onderzoek waaruit voor beide verenigingen de meerwaarde van samenwerking en evt op termijn een fusie 
naar voren moet komen. 
 
Doel is om in eerste helft 2018 de uitkomsten te presenteren waarna verder gekeken kan worden naar vervolgstappen 

12. Bestuursverkiezing 

 
Aftredend en herkiesbaar: Willy Elshof 
 
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande,  
 
Voor de bestuurstaken voetbaltechnische zaken en jeugdzaken zijn 2 vacatures waarvoor nog steeds kandidaten gezocht 
worden. 
 

13. Instellen commissie bezwaar en beroep 
Omdat het huidige AB en DB dezelfde samenstelling heeft is het voor leden niet goed mogelijk na een uitspraak van het 
DB bij het AB in beroep te gaan. Het bestuur wil de mogelijkheid van bezwaar en beroep wel goed borgen en stelt 
daarom voor om een commissie bezwaar en beroep in het leven te roepen.  
 
Deze commissie moet het mogelijk maken voor leden om na een uitspraak en opleggen van een sanctie door het 
bestuur, bezwaar te kunnen maken en in beroep te kunnen gaan. De commissie bezwaar en beroep zal dan nagaan of 
procedureel de juiste weg bewandeld is en betreffend lid voldoende de mogelijkheid heeft gehd zich te verweren. 
 
Voor de commissie bezwaar en beroep wil het bestuur de volgende personen benoemen: 
 
Chris van Pelt 
Nancy van Wessel 
Paul Gies 

  
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande,  

 
 

14. Rondvraag 

 
Vraag: hoe staat de de contributieverhoging in relatie tot de voorgenomen samenwerking/fusie met sprinkhanen. 
Betekent dit niet dat DVC26 leden nu al meer bij gaan dragen? 
 
Antwoord: De contributie dient voor dekking van de huidige exploitatie sportpark, niet voor zaken die mogelijk in de 
toekomst gaan spelen op gebied van samenwerking / fusie. Als er een fusie plaatsvindt zal de contributie voor alle leden 
naar een gelijk niveau per leeftijdscategorie moeten worden gebracht, dat zal onderdeel van het vervolgtraject zijn. 
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15. Sluiting door de voorzitter 
 

Bas kijkt kort terug op de vergadering en biedt allen een drankje aan en wenst eenieder een veilige thuiskomst 
 
November 2017 
De secretaris,  
Martin Som.  


