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                    37e jaargang  Nr 9           
  

 
                    

       17 oktober 2011 
 
 
 

 

 
 
 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 21 OKTOBER 2011, 21.00 uur 
 
       AGENDA: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen 

3. Vaststellen notulen ALV 29-10-2010 

4. Jaarverslag voorzitter / secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Verslag kascommissie Fred van der Ven en Angelique Moolevliet  

7. Verkiezing kascommissie 

8. Contributieverhoging (zie toelichting Odessa) 

9. Vrijwilligerstaken  

10. Stand van zaken sportgebieden 

11. Kantinezaken 

12. Verkiezing bestuursleden 

13. Rondvraag 

     14 Sluiting
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Dess   Oude sluis   3   0    Derde zege op rij . 
   
Laat ze niet voetballen, korter ,korter ,wanhopige kreten vanuit de Oude sl. dugout schalden 
over het Dess terrein . 
Het mocht allemaal niet baten ,hier was geen kruid tegen gewassen .Dess was helemaal los . 
Prima combinatie spel in een aanvaardbaar tempo werd de Oude sl. ploeg al snel te machtig 
. 
De beweeglijke spitsen Joost en Mathijs waren steeds goed aan speelbaar en daardoor kon 
de ploeg goed aansluiten en druk naar voren zetten . 
De eerste mogelijkheden dienden zich aan maar gescoord werd er niet .Arthur en Joost 
kwamen dreigend de, zestien ,in maar konden de nul niet van het scorebord halen .Bartels 
was hier nog het dichtst bij ,maar zijn kopbal uit een strakke corner van Boogie kwam tegen 
de kruising van paal en lat . 
Mathijs brak door ,ruben hetzelfde maar geen goal .Uiteindelijk gebeurde wat er al lang zat 
aan te komen .Joost ging deze keer goed en vol overtuiging door en kon slechts via een 
overtreding gestopt worden .Penalty . De ijverige spits scoorde als nog .1  0 .De verrassend 
goede scheids floot vlak hierna voor de rust.  De tweede helft toonde aanvankelijk hetzelfde 
beeld .Dess veel aan de bal en Oude sl .er amechtig achteraan rennen . 
Maar langzaam maar zeker werd Dess slordiger en kon Oude sl., keeper Ronald  aan het 
werk zetten wat hij overigens bekwaam deed . 
Dess werd wat nerveus omdat de tweede goal uit bleef .Tijd voor een wissel ,Harm er op 
voor Boogie die toch wat moeite had met de af en toe hoge balcirculatie .Harm was er vrij 
snel klaar mee .Zijn prachtige knal van 25 mtr heeft de Oude sl. keeper alleen maar gehoord 
. 2  0 .Het was gelopen . 
Jammer was dat een prachtig uitgespeelde aanval net niet door Mathijs bekroond kon 
worden ,de keeper redde meesterlijk . 
Vlak voor tijd maakte de niet goed spelende maar wel keihard werkende Ruben er nog 3  0 
van en dat staat net effe beter dan 2  0 . 
Een prima gespeelde wedstrijd kwam hiermee aan zijn eind .Dit vraagt om een vervolg . 
Volgende week rust .   
Kleine pijntjes kunnen dan genezen .Dirk kan dan mooi de laatste bollen de grond in boren 
.Joost heeft misschien wel zin in een trimloopje . 
Nico wil maby wel mee .Fred hoeft er niet om half een te zijn .Ronald kan mooi met vrouw 
en kinderen er op uit ,en onze vriend Kistemaker kan lekker lang in de Opvang blijven 
hangen . 
  
tr. 
  
ps ; Tussen de beide dugouts zijn op de grasmat brandplekken ontstaan precies waar de 
heren De Niet en Frieswijck stonden te coachen . 
 
De rook sloeg er af .  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ODESSA                                                                                                                                3 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
23-10-2011 

Thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter 

A 14:00  8646 DESS Da1 – Grasshoppers Da2 Erwin Kan 

A 12:00  73282 DESS Da2 – Winkel Da3 Anita van Arem 

 

30-10-2011 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10:00  57508 DESS 3 – Sporting S 3 Jan van Ijzerloo 

A 14:00  73522 DESS Da1 – de Zouaven Da2 Jan Kok 

A 12:00  73515 DESS Da2 – de Zouaven Da1 Bas o/d Kelder 

Uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 14:00  2627 Callantsoog 1 – DESS 1 S. Bierman 

 14:00 13:00 57733 SRC 2 - DESS 2  

 11:00 10:00 67887 AGSV Ve1 – DESS Ve1  

 10:00 9:00 71351 Dynamo B1 – DESS B1  

 
 

 
 
 
 

Uitslagen zondag 16-10-2011  

 DESS 1  - Oudesluis 1 3-0 

 DESS 2 – VIOS-W 4  1-4 

Andijk 5 - DESS 3  10-3 

 DESS Ve1 – Zwaagdijk Ve2 2-3 

Andijk Da1 - DESS Da1  2-3 

VVS 46 Da1 - DESS Da2  2-8 

 DESS B1 – ASV’55/WSW B1 8-2 

Uitslagen zaterdag  15-10-2011  

DESS F1 – Always Forward F7  8-2 

SEW E2 - DESS E1  4-5 

Opperdoes D2 - DESS D1 6-7 

DESS MC1 – MOC MC1 2-1 

West Frisia DP C2 - DESS C1 1-5 

  

  

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
CA Moolevliet  rel.nr. MMTS572 
Invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel 
mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities 
onder zoek op club (deze week). Ook staan ze zo 
snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl 
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Agenda: 
    
   
19 oktober        2011                                                 Dirk Broers toernooi 
 
21 oktober        2011                                                 Algemene Ledenvergadering 
 
29 oktober        2011                                                 Veiling 
 
 2 november     2011                                                 Bestuursvergadering 
 
 7 december     2011                                                 Bestuursvergadering          
 
21 t/m 26 mei   2012                                                 Voetbalweek 
 

 

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 
  

Zoals ieder jaar zullen de diverse teams ook dit jaar worden opgeroepen voor het schoonmaken van de 

kleedkamers. We hebben de aanpak hiervan echter veranderd. Dit omdat de opkomst slecht was. 

Uiteraard betreuren we dit want het enige middel dat blijkbaar werkt is het opleggen van een sanctie 

als je niet komt opdagen. 

 

VANAF NU zullen we tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aankondigen welke spelers op 

welke avond in de kantine worden verwacht. Deze lijst zal wekelijks in de Odessa worden afgedrukt. 

Doordat deze avond ruimschoots op tijd wordt aangekondigd heeft iedereen de tijd om zijn of haar 

agenda te blokken of een vervanger te zoeken. Indien een speler niet op komt dagen zullen we deze 

een boete van 20 euro opleggen. 

 

Wanneer je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken, dien je om 19:00 uur aanwezig te 

zijn. 

  

Het bestuur. 

 
 

Dinsdag 15 november 

2011 

Dinsdag 13 december 

2011 

Dinsdag 10 januari 

2012 

Dinsdag 07 februari 

2012 

Sjors Munster Vincent Vriend Frederik van der Ven Jelle van Yperen 

Eric Admiraal Rubel Kool Marco Appel Joost Scholten 

Harm op den Kelder Ruben Kistemaker Max van Schagen Robert-Jan Wit 

Erik Appel Sjaak Appelman Mathijs Wit Sven Frieswijk 

Daniël Kool Richard van Diepen Kris Vlaar Lisandro Victoria 

Mike van Harskamp Robert Borg Joey Vriend Jan Keeman 

Joop Kool Sjaak Mulder André Appel Marco Kremer 

Rob van Aarst Roland Bontekoning Hans Mijs Chris Keesom 

Klaas Swier Jacob Bakker Jelle van de Berg Laurens Groot 

Mark Swier Niels Kuip Mark Vlaar Martin Bakker 
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DESS 1 - Oudesluis 1 
  
Op een zonovergoten zondag mocht DESS 1 aantreden tegen Oudesluis. 
Na om 10 uur al te zijn gebeld door de Turkse scheidsrechter of het doorging en hoe hij in Uithoorn 
moest komen meldde ik hem dat het ZEKER doorging en dat hij in Benningbroek moest zijn en na 
wat wat topografische uitleg kwam de beste man toch bij DESS aan. 
Onze scheids -ontvanger Fred H. kwam al gauw naar me toe. Er moesten nieuwe lijnen getrokken 
worden want die waren niet te zien. Misschien had Dirk vergeten kalk bij het water te doen. Gelukkig 
was Dirks achterbuurman Jacob S. aanwezig en bereid om nog even een rondje te lopen met Dirk zijn 
karretje. Keurig gedaan Jacob. 
Arie nog even de netten vastgezet en Angelique de scheids nog even geholpen met het digitale 
wedstrijdformulier want dat was echt moeilijk voor hem en dan kan de wedstrijd beginnen. 
We begonnen met een kleine wijziging, Boogie voor Harm op de rechtshalf en Ruben Kist naar links. 
Joost en Matthijs voor en achter net als vorige week de zelfde opstelling, Nico Fred en Eric en de altijd 
jong blijvende "dartelende" Bartels die er nog maar een jaartje aan vast plakt. 
Jongens wat werd er gevoetbald, onderkant 3e klasse bovenkant 4e klasse volgens trainert Beerepoot. 
Het was klasse mannen de vonken spatten er van af alleen de doelpunten bleven uit. Wel heel veel 
kansen maar de goals bleven uit totdat Joost de 16 inging  en een tikje kreeg en ging liggen... Penalty 
De heren Beerepoot en de Boer gingen er vanuit dat Dirk hem zou nemen maar nee Joost gaat zelf 
achter de bal en scoort 1 - 0. 
Zegt de trainer welke hoek? Ik heb niet gekeken waarop ik zeg geen idee ik keek ook niet! Gelukkig 
stond Wiegert bij ons en antwoord : links. 
Na 2 minuten weer een kans van de hardwerkende Matthijs maar de scheids floot af omdat de keeper 
een schreeuw gaf terwijl er niks aan de hand was.Anders was dit zeker de 2-0 geweest. Dus maar met 
1-0 de rust in. 
Na de rust een gewaarschuwd team het veld op om te kijken of de tegenpartij nog wat wijzigingen had 
aan gebracht. Maar nee op dezelfde voet verder en de doelpunten bleven uit. Totdat een moe 
gestreden Boogie vervangen werd door Harm die er even later met een prachtig schot 2 - 0 van maakte. 
Opluchting op de bank, bij de staf en de vele trouwe supporters.  
Oudesluis begon nog een beetje te voetballen maar tegen de defensie van DESS was niks 
opgewassen. Nadat Ruben Kist er in de 80-ste minuut 3 - 0 van maakte was de wedstrijd gespeeld. 
Jongens een geweldige partij voetbal met alle complimenten van ons vele publiek en van Oudesluis, ze 
vonden ons subliem!! 
Ga zo door mannen dan gaan we zeker nog meedoen voor de prijzen. 
  
Ron 
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AVV DA1 – DESS DA1 2-3 

 

Afgelopen zondag stond Andijk voor ons op het programma. Om 10.45 uur vertrokken we 

richting het complex van AVV. Wegens een wintersportreisje van Maxime en een afzegging 

van Cor moesten we op zoek naar versterking. Deze zoektocht duurde niet lang. Eva (een 

vriendin van Roos) en Marije Bakker wilden graag meedoen. Cor had zelf voor vervanging 

gezorgd. Hij had de geblesseerde Sanne gestrikt om te gaan vlaggen.  

 

Onze verwachtingen waren hoog van Andijk en al helemaal toen we ze het veld op zagen 

komen. Ze waren nogal fors en erg behendig met de bal. We begonnen goed. Michelle, Anne 

en Vera maakten mooie combinaties, waaruit gevaarlijke doelkansen ontstonden. Ook onze 

verdediging deed goed haar werk. De spitsen van Andijk waren namelijk nogal snel en 

technisch. Op een gegeven moment onderschepte Vera de bal, rende twee meiden voorbij en 

scoorde de 1-0. Andijk opende de tegenaanval wat resulteerde in een 1-1 stand. Na wat 

gekluns voor ons doel was het een DESS speelster die de bal in eigen doel schoot (2-1). Ach 

ja, het kan de besten overkomen hoor meiden! Helaas! We waren wakker geschud en 

geprikkeld om gelijk te maken. Na veel getik en goed positiespel was het Michelle die de 

gelijkmaker (2-2) achter haar naam kon schrijven.  

 

Met deze tussenstand gingen we dan ook met een goed gevoel de rust in. Nico was tevreden 

maar benadrukte dat we meer moesten durven... Er werden een aantal wissels toegepast. Wat 

wel een opvallende wissel was, was de vlagger. Sanne trok het toch niet met haar 

geblesseerde knie, waardoor de vader van Vera de tweede helft heeft gevlagd (bedankt 

daarvoor!!). 

 

De tweede helft was weer flink aanpoten en strijden, maar na een mooie goal van Michelle 

kwamen we op een 3-2 voorsprong. Zo eindigde de wedstrijd ook.  

 

Meiden we hebben verdiend gewonnen en goed gestreden. Marije, Eva, Sanne en Peter, 

bedankt voor het invallen!! 

 

#9 
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Van het bestuur: 
 
Het afgelopen seizoen is er meerdere malen een oproep gedaan om mensen voor het 
bestuur te werven alsmede enkele vrijwilligers voor taken die nog niet ingevuld waren. 
Gelukkig hebben deze oproepen gewerkt en zijn er meerdere taken opgepakt. Tevens 
hebben we vers bloed voor het bestuur kunnen aantrekken. Hieronder een toelichting. 
 
Aanvulling op de agenda van de ALV van 21 oktober 2011 
 
Verkiezing bestuursleden: 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is:         Jouke Ingen 
 
Het bestuur draagt de volgende bestuursleden voor: 
 
Marcel Reus:             in de functie van Bestuurslid/Voetbalzaken Jeugd 
Sjaak Appelman:           in de functie van algemene zaken/voetbalzaken 
 
Thans is de post Sponsorzaken nog beschikbaar. Hiervoor hebben Eric Admiraal en Patrick 
Huisman zich beschikbaar gesteld. Het bestuur heeft met beide personen gesproken en met 
hen de afspraak gemaakt dat zij samen voor Sponsorzaken gaan zorgen. Ze zullen geen 
zitting in het bestuur nemen maar wel maandelijks verantwoording afleggen tijdens de 
bestuursvergaderingen. 
Verder heeft u wellicht vernomen dat Vincent Vermeulen afstand wil doen van zijn functie als 
voorzitter. John Keesom heeft zich aangemeld als mogelijke opvolger. Vincent en John 
hebben afgesproken dat zij komend seizoen als duo de rol van voorzitter zullen uitoefenen. 
John zal zich meer met de voetbalzaken bezig houden waar Vincent zich meer op de 
achtergrond bezig houdt met contacten met gemeente, administratieve bezigheden en 
andere zaken.   
 
Voor de komende ledenvergadering stellen wij voor dat (indien van toepassing) voordrachten 
bij de secretaris kunnen worden ingediend tot en met 14 oktober 2011. 
 

Rooster van aftreden

voordracht her- cq aftredend aftredend

verkiezing

Vincent 1e verk okt-09 okt-09 okt-12

Jouke 1e verk okt-10 okt-10 okt-13 okt-11

Afra 1e verk okt-06 okt-10 okt-13

Marijke 1e verk okt-09 okt-09 okt-12

Cor 1e verk okt-09 okt-09 okt-12  

Fred vd Ven 1e verk okt-10 okt-13
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Contributieverhoging 

Aangezien dit het laatste jaar is dat Kiddy World de kantine huurt zal er met ingang van het 

seizoen 2012/2013 een belangrijke inkomstenbron wegvallen. Op dit moment zijn we als 

bestuur op allerlei vlakken bezig met het opvangen van deze tegenvaller. Een belangrijk taak 

is weggelegd voor de mannen die zich vanaf nu bezig houden met de sponsoring. Tevens zijn 

we aan het zoeken naar een andere huurder. Dit is niet eenvoudig. Mocht u zelf een kandidaat 

huurder weten dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Uiteraard zullen we ook proberen 

op creatieve wijze de inkomsten op de schroeven. Desondanks willen we ook een 

contributieverhoging voorstellen. Deze verhoging zal echter alleen worden ingevoerd indien 

het niet gelukt is voldoende inkomsten te genereren op de andere vlakken. Dit zullen we 

uiterlijk 31 mei 2012 aan de leden laten weten. Het kan dus zijn dat het bestuur besluit geen 

gebruik te maken van deze verhoging. We moeten echter in deze vergadering een keuze 

maken, willen we met ingang van volgende seizoen de contributie verhogen. De voorgestelde 

verhoging is 10 euro voor senioren en 5 euro voor jeugdleden. 

 

Contributieverhoging reserveleden 

Er is de laatste tijd wat reuring ontstaan rondom het reservelidmaatschap. Sommige 

reserveleden stonden wel heel erg veel in het veld (wedstrijden/trainingen) terwijl ze een 

geringe contributie betalen. Het bestuur heeft daarom de volgende omschrijving van het 

reservelidmaatschap opgesteld: 

RESERVELID 

Een reservelid mag per seizoen maximaal 5 wedstrijden spelen en mag niet meetrainen met de 

selectie. Aan de training voor de overige senioren op woensdagavond mag wekelijks worden 

meegedaan. 

De contributie voor reserveleden willen we verhogen naar 50 euro. 
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Notulen  Algemene ledenvergadering sv DESS 

 

29 oktober 2010 

 

Aanwezig bestuur: Vincent Vermeulen, Arjen Slagter, Fred Honhoff, Ineke Aay, Afra Appel, 

Marijke de Jong, Jouke Ingen, Fred v/d Ven 

Afwezig bestuur: Cor Vlaar 

 

Aantal aanwezige leden: 34 

 

Notulist: Marijke de Jong 

 

1. Opening  

20:45 uur 

 

2. Ingekomen stukken/agenda wijzigingen. 

Niets aanvullends. 

 

3. Notulen vorige ALV 

Deze zijn gemaakt door Sip Haakma � worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag secretaris/voorzitter 

Vincent Vermeulen is nu een jaar voorzitter en geeft een overzicht van afgelopen jaar. 

Hierin komt naar voren : 

• dat Ruud van Diepen is aan het einde van het seizoen 2009-2010 gestopt met zijn 

taken bij DESS. Overeengekomen is dat Jouke Ingen zijn taken gaat overnemen, 

tevens betekent dat ook dat Jouke Ingen plaats zal nemen in het bestuur van DESS; 

• dat sinds oktober 2009 de website van sv DESS online is. Harm op den Kelder is 

verantwoordelijke voor het up to date houden van de website. Hij mag hierbij het 

heft in eigen handen nemen, betreffende website. Verder zal er ook via de website 

meer worden gecommuniceerd naar de leden. Zo worden afgelastingen via de 

website bekend gemaakt. De Odessa zal echter nog wel steeds hardcopy 

verschijnen. Dit is beslist naar het afnemen van enquêtes onder de leden van sv 

DESS, waarbij het bestuur tot de conclusie is gekomen de Odessa nog steeds af te 

drukken en niet alleen online te publiceren. 

• Arjen Slagter is dit jaar bezig geweest met het vernieuwen van de borden langs het 

A-veld. Dit is nog steeds in volle gang. 

• Cor Vlaar is gedurende het jaar in bespreking geweest met de gemeente over de 

kwaliteit van de velden. Opgemerkt werd dat de gemeente de velden vroeg in de 

ochtend maait waardoor er rijsporen e.d. in de velden komen. Dit vind DESS ten 

koste gaan van de kwaliteit van de velden en heeft daarom besloten een 

maaimachine te kopen om zelf de velden te kunnen maaien. Gezien deze maatregel 

is er bij de gemeente geïnventariseerd of een mogelijkheid is een vergoeding te 

kunnen krijgen voor het zelf maaien van de velden. Dit was een geringe 

vergoeding van ongeveer € 1100. Dit woog niet op tegen de kosten. Daarom is er 

besloten dat de gemeente blijft maaien en DESS zelf zal maaien wanneer dit nodig 

is. Tevens is Cor Vlaar met de gemeente overeengekomen dat er t/m na de 

winterstop niet meer gemaaid hoeft te worden door de gemeente. Dat DESS dit 

zelf zal verzorgen.   
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• Cor Vlaar is tevens het contactpersoon voor de gemeente geworden. 

• De gemeente heeft aangegeven het B-veld te gaan vernieuwen. Echter zal hier mee 

worden gewacht tot na de hervormingen binnen de gemeente. 

• Vincent Vermeulen een brief naar de gemeente heeft gestuurd waarin hij de 

gemeente vraagt om het aanleggen van kunstgras. De gemeente heeft ook hier op 

geantwoord dat dit afhangt van de hervormingen binnen de gemeente. 

• Sinds dit seizoen er twee nieuwe trainers voor de dames en heren selectie actief 

zijn. Jaap Beerepoot is de trainer van de selectie en coach van het eerste elftal. 

Nico Huisman is de trainer/coach van de Dames en de B1. 

 

 

5. Financieel Jaarverslag Penningmeester 

Afra Appel neemt hier het woord en geeft aan dat er een positief saldo is ten opzicht van 

vorig jaar. Dit komt door de dorpsveiling.  

Verder komt er nog een vraag: In de begroting is nog geen contributieverhoging te zien, 

klopt dit? 

Afra Appel antwoord hier op: Dat klopt, dit is geldt pas voor volgend jaar, dus dit is nu 

nog niet meegenomen. 

 

6. Verslag Kascommissie 

Fred v/d Ven en Sjors Munster hebben deze taak op zich genomen afgelopen jaar. Sjors 

Munster is afwezig, Fred v/d Ven niet. Fred v/d Ven geeft aan dat hij geen verdere op- of 

aanmerkingen heeft op het jaarverslag en vind het er goed uitzien. 

 

7. Verkiezing nieuwe Kascommissie 

Men mag twee jaar deelnemen aan de kascommissie. Sjors Munster moet om deze reden 

worden vervangen, Fred v/d Ven niet. Sjors Munster zal worden vervangen door 

Angelique Moolevliet. 

 

8. Contributieverhoging 

Volgend seizoen zal er een contributieverhoging plaatsvinden om de volgende redenen: 

- Sv DESS maakt hogere kosten, hierbij valt te denken aan kosten voor 

gas/water/elektra/etc.  

- De opzegging van Kiddy World voor het huren van de kantine. Kiddy World zal de 

kantine t/m aug/sept 2011 blijven huren, daarna is erg onzeker of het huurcontract zal 

worden voortgezet. Uiteraard zal er wel naar een andere mogelijkheden worden gekeken. 

Het voorstel is om voor alle leden onder de 18 een verhoging van € 5,- door te voeren. 

Voor alle leden boven de 18 een verhoging van € 10,- door te voeren. Dit verschil is 

gezien de verschillende contributiebedragen in verhouding tot elkaar. 

Vraag: Hoe verhoudt de contributie bij DESS zich tot andere verenigingen?  

Marijke de Jong geeft hier antwoord op: Dit is heel verschillende, bij ene vereniging is dit 

hoger bij de andere lager. DESS zit hier modaal in. 
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9. Vrijwilligers 

Cees Reus geeft bij dit punt meteen aan te zullen stoppen met zijn taak als 

wedstrijdsecretaris. Vincent Vermeulen vraagt Cees Reus zijn taak inhoudelijk te 

omschrijven, zodat men weet wat de wedstrijdsecretaris zijn taak inhoud. Het bestuur 

geeft aan dat er naar een nieuwe wedstrijdsecretaris zal worden gezocht. 

Verdere taken die nog niet ingevuld zijn:  

• Wanneer er een stukje voor de Koggelander wordt aangeleverd zal er weer een 

fotograaf komen op zondag. Vraag is dus wie dit zou willen doen. Er melden zich 

geen kandidaten. 

• Het ballen/materialen hok moet worden bijgehouden. Nico Doodeman zal deze 

taak op zich nemen. 

• Coördineren van het schoonmaken van de kleedkamer. Charlotte Admiraal deed 

dit, maar heeft aangegeven dit niet meer te willen doen. Eliane Admiraal en 

Laurien Vlaar geven aan deze taak op zich te willen nemen.  

• Coördineren van het schoonmaken van de kantine. Niemand geeft aan deze taak op 

zich te nemen. 

 

10. Vertrek bestuursleden + vervanging 

Fred Honhoff stopt met zijn taken als secretaris. 

Ineke Aaij stopt met haar taken als algemeen bestuurslid. 

Anjen Slagter stopt met taken op het gebied van de sponsoring. 

Ruud van Diepen, zoals reeds eerder aangegeven, stopt met zijn taken op het gebied van 

voetbalzaken. 

 

Jouke Ingen, zoals reeds eerder aangegeven, zal de taken betreffende algemene 

voetbalzaken op zich nemen. 

Fred v/d Ven zal de taken van de secretaris op zich nemen. 

Op dit moment is alleen de post sponsoring nog open.  

Ineke Aaij haar functie zal niet opnieuw worden ingevuld in eerste instantie. 

 

11. Kantine zaken 

De omzet is, mede door de winter, wat lager.  

Afra Appel geeft aan dat de prijzen omhoog moeten gezien de hogere inkoopprijzen. De 

prijzen zullen daarom vanaf jan 2011 met € 0,10 omhoog gaan. 
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12. Sportzaken 

Jouke Ingen neemt hierover het woord. Hij geeft aan dat er vorig seizoen veel kampioenen 

waren. Niet alleen het 2
de

 elftal werd kampioen, ook een aantal teams uit de jeugd werden 

kampioen. Dus wat dat betreft kunnen we tevreden zijn. 

Er is sinds dit seizoen een 3
de

 elftal opgericht. 

Zoals reeds eerder ook al aangegeven, zijn Jaap Beerepoot en Nico Huisman nieuw bij 

DESS sinds dit seizoen (2010-2011). 

Nico Huisman neemt het woord over. Nico geeft aan teleurgesteld te zijn wat betreft de 

verwachting die hij aan het begin van het seizoen had met de Dames. Zijn verwachting en 

de prestaties komen niet overeen. Verder is hij wel tevreden over de materialen. Nico 

geeft ook dat er voor volgend seizoen een keuze moet worden gemaakt tussen een selectie 

of 2 ‘vrienden’ teams bij de dames. 

Nico heeft nog een vraag: Wat zijn de criteria voor het aflassen van een training? Hierbij 

geeft hij aan dat hij vindt dat het veld best zwart mag worden getraind. 

Antwoord: De staat van het gras en het veld is slecht. Het veld moet een beetje worden 

gespaard, daarom worden trainingen bij slecht weer afgelast. 

Er is echter een alternatief voor een trainer� de trainer mag zelf een alternatief regelen 

voor de trainer, dit betekent dus een zaal huren bijvoorbeeld. 

13. Rondvraag 

Vraag/opmerking van Jaap Beerepoot: 

Het gaat op dit moment erg moeizaam in de selectie. De mensen zijn niet gewillig. Er zijn 

8 á 9 spelers die goed zijn, en ook deze spelers zijn niet altijd even gewillig. Dit heeft 

betrekking op zowel het trainen als de wedstrijd. Jaap geeft aan als dit zo doorgaat het 

verkeerd kan gaan lopen met de selectie.  

Jaap vindt dat het té vrijblijvend gaat, dat het bestuur hier meer bovenop moet zitten bij de 

spelers. Jaap geeft aan dat de selectie (eerste elftal) het belangrijkste team binnen de 

vereniging is betreffende de mentaliteit. 

Vincent Vermeulen geeft als reactie op: We willen dit graag met Jaap bespreken, echter 

buiten de ALV om. We zullen straks een afspraak voor een gesprek maken.  

 

Vraag/opmerking John Keesom: 

De tijdsplanning op zondag kan strakker. 9:30 uur beginnen en dan de laatste wedstrijd 

om 15:00/14:45 uur. 

 

Vraag/opmerking Angelique Moolevliet: 

Kunnen de nummer van de wedstrijdsecretaris op de website worden geplaatst? Dit is bij 

DESS nu niet het geval maar bij andere verenigingen wel. Het zou daarom erg handig zijn 

voor andere verenigingen als dit ook bij DESS op de website staat.  

Reactie: Dit zou kunnen, echter moet er wel rekening worden gehouden met de privacy 

van diegene. 

 

Opmerking Arjen Slagter:  

Ik wil graag Andre Appel bedanken voor het regelen van vrienden van DESS en het 

scorebord langs het veld.  

 

14. Afsluiting 

21:58 uur 
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Financieel jaarverslag 

Balans    

ACTIVA  30-6-2011 30-6-2010 

    

Kantine en kleedkamers € 116.619  131.533  

Inventaris  5.379  7.209  

Voorraad  3.632  3.120  

Vorderingen  7.867  883  

Kas en bank  3.228  9.657  

 € 136.725  152.402  

PASSIVA    

    

Eigen vermogen € 52.369  53.922  

Lening Gemeente NKG  37.436  41.760  

Lening Gemeente 

Medemblik  29.806  31.371  

Lening bestuur   5.000  

Voorzieningen  11.567  15.067  

Vooruitontvangen posten  398  398  

Nog te betalen kosten  5.149  4.884  

 € 136.725  152.402  

    

Staat van baten en lasten  

  2010/2011 2009/2010 

    

Opbrengsten € 80.623  89.685  

    

Kosten:    

Accommodatie € 17.314  17.077  

Afdeling voetbal  24.281  21.485  

Afdeling volleybal  803  667  

Organisatie  5.846  7.576  

Kanitne-inkopen  17.048  18.393  

 € 65.292  65.198  

    

Netto resultaat € 15.332  24.487  

Afschrijving accommodatie - 14.914  -14.914  

Afschrijving inventaris - 1.830  -988  

Rente en bankkosten - 3.640  -4.410  

Naar voorzieningen  3.500  -3.500  

    

Batig/nadelig saldo € - 1.553  675  
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Dess D1 heeft de bal en tikken over. 

De bal gaat over naar Luuk B en hij speelt iemand voorbij. 

Hij geeft een voorzet en Remco kopt hem er schitterend in. 

Opperdoes D2 komt terug en maakt 1-1. 

Dess D1 speelde redelijk goed er werd echt lekker overgetikt. 

En er werden nog wat doelpunten gescoord door Opperdoes D2 en 

DESS D1 ik weet niet wie dat ben ik al vergeten. ☺ 

De ruststand was uiteindelijk 6-4 voor Opperdoes D2. 

In de tweede helft was de wedstrijd helemaal voor DESS D1. 

Zo kwam er ook nog een doelpunt uit een mooie assist van Simon. En 

toen werd Thijs hard onderuitgehaald (altijd hij �) 

En er kwam een vrije trap en van Gerrie moest luukB hem nemen. 

Het was een mooie vrije trap in de kruising. Wie hadden er allemaal 

gescoord?? . 

De doelpunten:Luuk B 4     remco swier:2 en de winnende was voor 

Luuk Singelenberg die de bal prachtig en snoeihard in de kruising 

schoot. 

                                      LUUKb 

 



 

ODESSA                                                                                                                                16 

SEW E2 – DESS E1 
 

Vandaag een op papier spannende wedstrijd; het winnende team zal de koppositie  innemen 

(SEW) c.q. behouden (DESS). Vol goede zin gingen we met 8 jongens (Ramon was op 

vakantie) op pad. Helaas voelden twee jongens zich niet zo lekker, maar gelukkig wilden ze 

allebei wel heel graag voetballen! 

Het begin was veelbelovend, al heel snel stonden we op een 0-2 voorsprong. Daarna werd het 

toch duidelijk dat het alle kanten op kon vandaag, want SEW was ook goed bezig. Gelukkig 

stond de verdediging (centraal achterin Jeroen en Maarten en aan de zijkanten Vince en Klaas) 

heel goed te spelen, en keepte Maico weer geweldig. Uiteindelijk wist SEW 1 keer te scoren, 

maar er werden heel veel aanvallen goed verdedigd en super gekeept.  

Jeroen vertelde in de rust dat hij alleen bij een overwinning ging trakteren, en iedereen was 

ervan overtuigd dat we er echt heel goed bovenop 

moesten zitten, dus na rust veroverde  Max meteen de bal 

waarna Nick de voorzet met links kon afronden. Maar de 

2-3 volgde ook weer! Zo bleef het zeer spannend. Dat 

kwam het voetballen bij ons niet echt ten goede, maar 

met werklust kan je ook veel goedmaken. Gijs probeerde 

het van grote afstand en scoorde een schitterend 

doelpunt! Meteen daarna volgde nog een eigen doelpunt 

van SEW omdat Max goed door bleef jagen. Met een 2-5 

voorsprong lijkt er niet veel aan de hand, maar SEW ging 

steeds beter voetballen en ook hun keeper wist veel ballen 

te pakken. Het werd nog 4-5, de laatste minuten waren 

heel spannend, maar dit was de uitslag! Dus vandaag was 

het echt keihard werken, en we hebben zelfs niet de 

meeste doelpunten gemaakt (door het eigen doelpunt van 

SEW), maar wel vanaf het eerste doelpunt de voorsprong 

gehad en behouden! 

 

De stand bovenin (totaal 13 teams) is nu als volgt: 

1. DESS E1 4 gespeeld 12 punten doelsaldo:  24-10 

2. RKEDO E3 5 gespeeld 10 punten   26-15 

3. Spartanen E4 5 gespeeld 10 punten   25-17 

4. VVS E4 3 gespeeld 9 punten   15-8 

5. Alw. Fw E5 5 gespeeld 9 punten   27-19 

6. SEW E2 5 gespeeld 7 punten   22-16 

7. Spirit E5 4 gespeeld  6 punten   14-16 

8. MOC E2 3 gespeeld 4 punten   13-10 

 

Het blijft voorlopig heel erg spannend! En we doen natuurlijk ons uiterste best om deze 

positie zo lang mogelijk te behouden. Onze volgende tegenstander (29/10) is MOC thuis. We 

hopen  natuurlijk op de steun van zo veel mogelijk supporters! 

 

Sandra 
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Meiden ME1 tegen ??? 
Helaas had onze tegenstander zich teruggetrokken en dit nog wel op 

een zaterdag dat het weer erg mee zat. De  zon  aan de blauwe lucht en allemaal  

zin om te voetballen. jammer. 

Dit  jaar zijn we een andere weg ingeslagen omdat we het idee hadden dat er veel meer  

voetbal in de meiden zat dan dat ze ons nu lieten zien. Samen met Anita hebben we ons  

hoofd gebroken ( klinkt ernstig maar dat valt wel mee), een nieuwe strategie op het veld, 

niet meer het geeikte 2-2-2 maar twee driehoeken op het veld en ieder zijn eigen plaats 

en verantwoording. Ook wordt nu netjes genoteerd wie er op de training verschijnt, trainen 

is spelen en geen geklets maar voetballen.  

En ik moet zeggen het begint zijn vruchten af  te  werpen. 

We hebben helaas nog maar een keer gewonnen maar er is zeker een vooruit gang te zien. 

  

We zijn zaterdag uitgenodigd bij kwiek voor een toernooi, we vertrekken om 11 uur en 

voetballen van  

12.00 tot 15.00 uur en zouden het dan ook erg leuk vinden als er vaders/ moeders/ooms/ 

tantes/opa's/ 

oma's of wie dan ook komen kijken en ons komen aan moedigen, ik heb het zelfde weer 

besteld als 

vandaag dus daar kan het niet aan liggen. 

  

prettige vakantie, tot gauw groeten Jolanda 

  

woensdag is er nog 4 tegen 4 bij Dess. 

en voor degene die niet weten waar kwiek is, A7, afslag avenhorn, 

voorbij de stoplichten dan zie je het rechts al liggen. 

KWIEK 
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DESS – JEUGDDAG :  woensdag 19 oktober 2011 
 

 

 

 

DIRK BROERS                                                                                                   TOERNOOI 
 

 

 

 

 

 

 

Het is alweer bijna Herfstvakantie en dus komt ons jaarlijkse 4:4 toernooi er weer aan. 

 

In de Herfstvakantie is er voor de jeugd geen trainen, tenzij je trainer iets anders met je team 

afspreekt. 

 

Op woensdag 19 oktober is de Dess-jeugddag, waarbij we op alle jeugdleden t/m 18 jaar 

rekenen. Als je 18 jaar of jonger bent, maar inmiddels bij de senioren staat opgesteld, ben je 

evengoed welkom op de jeugddag. 

Niet-leden mogen ook meedoen: neem dus gerust een vriend of vriendin mee.  

 

Aanvangstijden:  

Jeugd t/m 12 jaar (Dess D, ME, E, F en mini’s): 

- vanaf 13.00 uur inschrijven 

- vanaf 13.30 uur: start toernooi 

jeugd 13 t/m 18 jaar (Dess B, MC, C) 

- vanaf 18.30 uur inschrijven 

- vanaf 19.00 uur: start toernooi 

 

Wanneer je in D, C of MC speelt en je leeftijd komt niet overeen met het team waarin je 

speelt (je bent bijv. 11 jaar en speelt in de C1), dan kun je kiezen waar je wilt meedoen. 

 

We hopen op mooi weer en gaan er hoe dan ook een leuke dag van maken. 

 

Tot dan, 

 

Anita van Arem (tel: 599033) 

Angelique Moolevliet (tel: 590880) 
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Sinterklaas actie Verkade 
 

Net als vorig jaar doet DESS ook dit jaar weer mee aan de  
chocolade letter actie van Verkade. 
 
Dit jaar komen de meiden van DESS MC en DESS ME bij u langs de 
deur om letters te verkopen. 
 
De letters kosten dit jaar € 2,75 per stuk. 
Van elke verkochte letter is €1,00 voor de kas van DESS. 
De opbrengst zal gebruikt worden om reserve-shirts aan te schaffen voor 
de jeugd. 
Ook worden er door Verkade voor de beste verkopers en de best 
verkopende vereniging prijzen beschikbaar gesteld. 
 

Net als vorig jaar is er alleen de letter S in melk chocolade te verkrijgen. 
 
Heeft u nog vragen over deze actie? Of heeft u de verkoopster aan uw 
deur gemist? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van 
onderstaande personen. 
 
En meiden, denken jullie eraan om voor 25 oktober jullie bestelling weer 
in te leveren? Dan kunnen wij tijdig de bestellingen tijdig doorgeven aan 
Verkade. 
 
Afra Appel                                                     Angelique Moolevliet 
Tel. 591803                                                   Tel. 590880 



 

ODESSA                                                                                                                                20 

 

 

 

 

TOERNOOIEN-AGENDA  - DESS-JEUGD 2011/2012 

 

 

Datum      Locatie   Dess-team 

 

 

22 oktober 2011 - Kwiek Avenhorn  ME1 

 

7 april 2012  - v.v. Berkhout  E1 – F1 – F2 (09.00-11.30 uur) 

       D1 – C1  (12.00-14.30 uur) 

 

12 mei 2012  - FC Medemblik  ME1 – F1 – F2 

 

13 mei 2012  - FC Medemblik  C1 

 

17 mei 2012  - Spartanen Wognum  MC1 

 

19 mei 2012  - Asonia Andijk  C1 – D1 – E1 – ME1 

 

2 juni 2012  - Rkedo Avenhorn  E1 – F1 – F2 

       ME1 –MC1 

       C1 – D1 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

29-10-2011 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  122901 DESS E1 – MOC E2 Nick Veltrop 

 11:30  86652 DESS D1 – Spirit’30 D4 Simon Spil 

 13:00  83751 DESS C1 – SEW C2  

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10:00 9:00 112415 SEW F3 - DESS F1   Wout, Tom 

 10:45 9:45 124795 RKEDO ME1 – DESS ME1 Anna 

 11:00 10:00 107031 Schagen  MC1 – DESS MC1 Anne, Iris, Marloes 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
CA Moolevliet  rel.nr. MMTS572 
Invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan 
zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en 
competities onder zoek op club (deze week). 
Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op 
www.svdess.nl 
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Kom naar de Op Stap en stem op Stichting Huttendorp Sijbelbroek! 

Stichting Huttendorp Sijbelbroek heeft zich ingeschreven voor de actie van de Rabobank 

Hoorn- Midden Westfriesland ‘Hart voor Elkaar’ ,en zitten inmiddels al in de halve finale! 

We willen volgend jaar een gezonde BBQ organiseren met producten van de eigen 

ondernemers uit het dorp voor de kinderen en vrijwilligers, vanwege het 20 jarig jubileum. 

Ook is de kar van de familie Swuste toe aan een opknapbeurt, deze kar wordt door vele 

verenigingen in het dorp gebruikt. Met de actie ‘Hart voor elkaar’ wil de Rabobank 

initiatieven ondersteunen die het coöperatief hart van de bank ondersteunen en laten zien dat 

de bank midden in de samenleving staat. De hoofdprijs bedraagt €5000,-! 

Tijdens deze halve finale zal Remco Bouma een pitch-presentatie houden van 90 seconden. 

Hierin vertelt hij concreet iets over Huttendorp en wat voor initiatief wij bedacht hebben. 

Vervolgens kunnen alle leden van de Rabobank een stem uit brengen op het beste idee. 

De halve finale zal tijdens de Kieskringvergadering worden gehouden op dinsdag 25 oktober 

om 20:00 in Partycentrum Op Stap. Als u zelf niet in staat bent om te komen kunt u ook een 

ander lid machtigen om op Stichting Huttendorp Sijbelbroek te stemmen. Wilt u zich 

aanmelden voor de Kieskringvergadering ga dan naar onderstaande website. 

Graag zien wij u verschijnen! 

PS: Voor meer info over de actie, ga naar www.rabobank/hmwf  

Tom Beuker Bestuurslid Stichting Huttendorp Sijbelbroek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


