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                    38e jaargang  Nr  7            
  

 

                    

         5 nov 2012 
 
 
 

In memoriam Kees Koning.       

 
Zoals op alle andere donderdagavonden verzamelden de volleyballers zich 
in de Vang. Sommige voor een praatje, andere eerst voor de koffie. 
Maar deze bewogen avond begon anders, er was eigenlijk maar 1 
gespreksonderwerp: 31 oktober 2012, het overlijden van “onze” Kees. 
 
Bij aanvang van dit sportseizoen bleek Kees ziek te zijn en was het voor 
Kees niet meer mogelijk om te komen volleyballen. Hij had eerst nog het 
plan opgevat om af en toe nog te komen buurten, maar het ziekteproces 
ging zo snel dat dit er niet meer van gekomen is.  
Als volleyballer wil je iedere bal die je op je af ziet komen van je af slaan. 
Maar wat Kees in de afgelopen maanden op zich af heeft zien komen, daar 
was geen terugslaan aan. Zijn tegenstander: endeldarmkanker, bleek te 
sterk.  
 
In de tussentijd zijn Kees en Karin vervroegd getrouwd. Toen we hem 
vroegen wat hij als huwelijkscadeau van zijn teamgenoten wilde 
antwoordde hij lego, zijn andere passie. Eén die hij deelde met zijn zoon 
Krijn. 
En dat typeerde Kees: Of het nu om lego, een wedstrijdje volleybal of om 
een vriendschapsrelatie ging, hij wilde daar samen aan bouwen! 
Zowel op de trainings- als op de wedstrijdavonden: zijn teamgenoten 
konden op hem rekenen. 
Kees ging voor iedere bal, zo’n speler heb je graag in je team. Maar ook 
als tegenstander was zijn spel mooi om naar te kijken. Met zijn capriolen 
heeft hij vele punten gescoord en ook weten te voorkomen. 
En mislukte er een actie van hem dan was daar de bekende zelfspot. 
 
Wij zijn een teamgenoot; Karin een echtgenoot; Kyra en Krijn hun papa 
en Dess een waardevolle speler kwijt. En dat heet verlies. 
 
Wij verliezen in hem een clowneske volleybalspeler. Met zijn sportieve-, 
optimistische- en positieve houding jegens ons hele team heeft Kees zijn 
stempel gedrukt op onze volleybalavonden. In die geest zullen wij verder 
spelen en zo zullen wij hem ook blijven herinneren.  
 
Namens het gehele volleybalteam, 
 
Tineke en Sieta  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Zondag Thuis 

11 -11-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  2731 DESS 1 – Kwiek ’78 1 J.R. van Zaanen 

A      11.30  61866 DESS 2 – Wieringerwaard 2 Rene Aaij 

A 10.00  69353 DESS VE1 – Westfriezen VE1 Roland Bontekoning 

B 14.00  155749 DESS A1 – Alw. Forward A4 Maikel de Boer 

B   9.30  73057 DESS B1 – Andijk B2 Wiegert Kistemaker 

B 12.00  75423 DESS DA2 – VVW DA1 Liesbeth Huisman 

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                      11 -11-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 13.00   12.00 75393 Callantsoog DA1 – DESS DA1  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  27-10-2012  

DESS F1 – Asonia F2 3-4 

DESS D1 – Medemblik D5 6-1 

Victoria O E2 – DESS E1 15-0 

Blokkers MD2 – DESS MD1 0-5 

DESS C1 – Winkel C2 (oefen) 3-6 

Uitslagen  zondag  28-10--2012  

DESS 1 – Dynamo 1 2-6 

DTS 3 – DESS 2 6-0 

Zwaagdijk  VE 2 – DESS VE1 0-0 

DESS A1 – Always Forward A3 3-5 

VVS’46 B2 – DESS B1 2-3 

VVS’46 DA2 – DESS DA1 1-2 

DESS DA2 – RKEDO DA 3 7-0 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755 
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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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Zondag Thuis 

18 -11-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 12.00  73427 DESS B1 – Always Forward B5 Wiegert Kistemaker 

B 12.00  75511 DESS DA1 – Kleine Sluis DA1 Klaas Swier 

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                      18 -11-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00    2743 Berkhout 1 – DESS 1 G.A. Kleij 

 12.00 11.00 62397 De Blokkers 4 – DESS 2  

 10.00   9.00 69379 Woudia VE1 – DESS VE1  

 14.00 13.00 151785 West-Frisia A2 – DESS A1 Richard , Kees 

 13.30   12.30 75478 Woudia DA1 – DESS DA2  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  3-11-2012  

DESS MD1 – Medemblik MD2 6-0 

DESS C1 – Always Forward C5 2-3 

Zwaagdijk F1 – DESS F1 14-0 

Hollandia D4 – DESS D1 3-1 

Uitslagen  zondag  4-11-2012  

SSV 1 – DESS 1 5-0 

DESS 2 – Hugo Boys 3 3-6 

Andijk VE1 – DESS VE1 0-5 

Zouaven A3 – DESS A1 4-5 

DESS B1 – Grashoppers B2 5-2 

DESS DA1 – Nieuwe Niedorp DA1 1-0 

Westfriezen DA1 – DESS DA2 1-0 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755 
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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Veteranen:  Zwaagdijk - DESS  0 – 0 

   Andijk – DESS  0 - 5 
 

Anthony komt als een “RAPPER”….was hij maar rapper…… 
 
 

 
 

Onze Anthony liep de kantine van Zwaagdijk binnen als een echte “Rapper”. Na de wedstrijd 

vertrok hij voor drie weken naar Curaçao. Met je vrouw vroegen wij? Hij wist nog niet met 

welke vrouw en vertelde er eerlijk bij: ik ben een gelukkig man, zo ben ik nu eenmaal 

geboren, ik kan er niets aan doen.  

 

Onze Rapper stond tegen Zwaagdijk in de basis en in de tweede helft speelde hij sneller en 

rapper. Jouke in het doel en in de laatste seconde had hij een prachtige redding waardoor de 

einduitslag  0 – 0 bleef. En ja, we hadden een penalty moeten krijgen en een speler van 

Zwaagdijk had rood moeten hebben wegens natrappen etc. etc. 

 

Afgelopen zondag in Andijk met Jouke in de spits en ook Bert als gastspeler konden we heel 

goed voetballen. Joop was in de juiste stemming en verklaarde vooraf: ik val vandaag niet en 

ik probeer te scoren. Het team was goed in balans, Rob gaf de bal eerder af als we gewend 

waren, Jouke was niet te stoppen en Joop scoorde twee keer; door Jouke werd het al snel 0 – 

3. In de tweede helft liepen we uit naar 0 – 5, doelpunten van Jouke (wie anders) en Roland.  

 

Sjaak 
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Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met één van de Bestuursleden 
 
  1e wedstrijdbal: DESS1 -  Zuidermeer 1 gesponsord door Marja Kool 
  2e wedstrijdbal: DESS1 -  MOC 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  3e wedstrijdbal: DESS1 -  ASV 55 1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Dynamo 1 gesponsord door Jan Visser 
  5e wedstrijdbal: DESS1 -  Kwiek 78 1 gesponsord door Mevr. Op den Kelder 
  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Victoria O 1 gesponsord door André Appel 
  7e wedstrijdbal: DESS1 - ???             gesponsord door Klaas Helder 
 
 
Wedstrijdbal voor de MD1: Mevr. Op den Kelder 
 
 
 
 

 
 
 
KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

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

kleedkamers. Er wordt tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aangekondigd 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 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. 

 
 

Agenda 
 

 

14 november  2012 Bestuursvergadering 

12 december 2012 Bestuursvergadering 

27 mei t/m 1 juni  2013 Voetbalweek 
        

 

Dinsdag 6 november Dinsdag 4 december Dinsdag 8 januari Dinsdag 5 februari 

Chris Keesom 

Niek Nijland 

Dennis Laan 

Erik Appel 

Nico Conijn 

Joop Kool 

Rob van Aarst 

Kees Wagemaker 

Klaas Swier 

Erik Admiraal 

Sam van Diepen 

Vincent Vriend 

Laurens Groot 

Robert Borg 

Jan Kool 

Cliff Bean 

Niels Kuip 

Mark Vlaar 

Arjan Bakker 

Ruben Kistemaker 

Max van Schagen 

Ruben Kool 

Tom Beuker 

Sjaak Mulder 

André Appel 

Martin Bakker 

Sjoerd Beuker 

Dirk-Jan Doodeman 

Nico Doodeman 

Marcel Bartels 

Patrick Huijsman 

Roland Bontekoning 

Jan Keeman 

Dian Bakker 

Jacob Bakker 

Richard van Diepen 
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OUDERS OPGELET! 
Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de 
pauze om de clubkas te spekken. 
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de 
basisschool goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen 
kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine 
bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten 
verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers. 
Al met al een klusje van ca. 1,5 uur. Als je op onderstaande datum 
niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dat mag ook iemand 
zijn die geen lid is van DESS. 
 
De volgende kinderen worden op onderstaande datum om 13.35 in de 
DESSkantine 
verwacht: 
11/11/12 Maiko Verhoeven en Peter Smit 
02/12/12 Daan Wagemaker en Max van de Struis 

 
Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESS loterij 
  
Oproep ! 
 
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee? 
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken. 
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit, 
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons. 
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 10-11-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  129575 DESS F1 – VVS’46 F5 Damian de Boer 

 11.15  124610 DESS D1 – Hauwert’65 D1 Maickel de Boer 

 13.00  126880 DESS MD1 - West-Friezen MD1 John Keesom 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.00 09.00 107463 George st E1 – DESS E1 Mike, Myrthe, Stijn 

 14.30 13.30 91107 Spirit’30 C3 – DESS C1 Luuk S, Stef, Jaimy 

      

      

 

Zaterdag 17-11-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  107456 DESS E1 – Grasshoppers E2 Jeroen Gerssen 

 11.30  91113 DESS C1 – Andijk C2 Anita v Arem 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 08.45 08.00 129578 HSV Sport1889F2 – DESS F1 Marit, Wies, Cas 

 12.30 11.30 124563 RKEDO D3 – DESS D1 Nick, 
Maico,Maarten, 
Matthijs 

 12.00 11.00 126847 Andijk MD1 – DESS MD1 Tess, 
Karlijn,Margot 
Irene 

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R bontekoning rel nr: CCNN755 
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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VVS’46 VR2 – DESS VR1 
 

 

Zondagmorgen 28 oktober half 12. 

 

De zon kwam al aardig tevoorschijn en wij gingen met 14 speelsters een coach en wat 

toeschouwers richting het voetbalterrein van VVS’46. 

Na een warming up, begon om 12 uur de wedstrijd tegen de VR2 van VVS’46. 

Sanne speelde vandaag haar eerste wedstrijd na 2 jaar weer mee (welkom terug sanne)! 

We begonnen de wedstrijd redelijk goed, speelden veel op de helft van de tegen partij en 

kregen af en toe wat kansjes. 

Na een kleine 20 min, kreeg Anne een assist van Rosalie en ronde zij hem netjes af op doel. 

Ja, en toen even later kwam een treffer van de tegen partij, die hadden we niet zien 

aankomen. 

Bij een 1-1 stand moesten we toch verder en even later kreeg Anne alweer een assist, en dit 

keer van Charlotte en schoot zij hem weer binnen de doelpalen. 

Met een goed gevoel gingen we de rust in. 

 

In de 2
e
 helft bracht coach Rien 3 frisse speelsters in, Marije voor Sanne, Mariska voor 

Rosalie en Eliane voor Mandy. 

In de 2
e
 helft begonnen we erg sterk en werd er lekker getikt.  

Het werd nog even spannend, toen de keepster van DESS een foutje maken en de bal bijna in 

haar eigen goal schopte… 

Maar eind goed al goed hebben we de wedstrijd gelukkig gewonnen met de eindstand van 1-

2. 

 

Mariska bedankt dat je mee wilde doen. 

 

#1 
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DESS VR1 – Nieuwe Niedorp VR1 

 

Op zondag 4 november moesten wij aantreden tegen één van de koplopers. Wij zelf stonden op de 

derde plaats. Na de bespreking was het tijd om, om te kleden en warm te lopen. Na de warming up 

werd er nog even wat één en ander besproken in de kleedkamer. De coach van de tegenpartij had 

aan Rien laten weten dat hun voor het kampioenschap gingen. Hierop reageerden dat wij dat ook 

doen en die 3 punten moesten bij ons blijven. Aangezien onze scheidsrechter niet kon en cor eerder 

weg moest hadden wij als scheidsrechter Jacob Swier en als vlagger Jan Kool.  

 

Wij begonnen de wedstrijd met de volgende opstelling: 
 

Denise 
 

Eva  Lotte  Marijke  
 

Roos 
 

Sharon  Delia  Marije 
 

Vera  Anne  Michelle 
 

Wissels: Rosalie, Charlotte, Renate en Robin 

 

Het eerste kwartier van de wedstrijd verliep wat moeizaam. Er werd veel op onze helft gevoetbald en 

de tegenpartij creëerden veel kansen. Gelukkig had Denise een aantal uitstekkende reddingen 

waardoor het doel schoon bleef. Na het eerste kwartier overleeft te hebben werd er ook meer op de 

andere helft gevoetbald waardoor er goede kansen werden gecreëerd. het ging er gelijk op en het 

was wachten totdat de bal in het doel ging. Na 45 minuten gespeeld te hebben was de stand nog 

altijd 0 - 0. Wij begonnen de tweede helft vol goede moed. De eerste 20 minuten ging het weer 

redelijk gelijk op. Wij creëerden veel kansen maar de bal ging er nog niet in. Wij kregen een corner en 

de bal kwam in het 16 meter gebied. Op een gegeven moment kwam de bal voor de voeten van 

Sharon en die schoot hem erin. 1 - 0! In het einde van de wedstrijd werden er nog steeds aan beide 

kanten kansen gecreëerd. Maar helaas gingen ze erbij ons er niet in en gelukkig waren wij in staat om 

het doel schoon te houden. Het fluitsignaal ging en de wedstrijd was beëindigt. De 3 punten bleven 

bij ons. Na afloop kregen wij nog een stukje taart. Sharon nogmaals gefeliciteerd met verjaardag. 

Jacob bedankt voor het fluiten en Jan bedankt voor het vlaggen. 

 

# 15 
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Het B-veld is nu ook eindelijk wedstrijdveld, (en levert 3 punten op voor 

DA2)! 
Het gerenoveerde B-veld is door de gemeente vrijgegeven voor gebruik, en op vrijdagmiddag 

laat stonden ook beide doelen weer op hun plekje. Hoewel, de oude doelen zijn vervangen 

door 2 nieuwe exemplaren! Vrijdagavond bij de training was het uitkijken geblazen dat de 

dames de aangebrachte piketpaaltjes niet omverliepen, zodat de zorgvuldig met de laser 

uitgezette omtrek van het veld uit beeld zou raken! De vrijwilligers die zaterdag de lijnen 

moesten trekken, hadden die paaltjes nog hard nodig…. Ron de Boer, Fred Honhof, Jan Kool, 

Nico Conijn, Arjen Slagter (met verrijker) , Eric en André Appel, Cor Vlaar en John Keesom 

hadden zaterdag een aantal klussen te doen. Ze zijn een groot deel van de zaterdag in touw 

geweest om de doelen verder af te bouwen en lijnen te trekken. De 2 lichtmasten, die tijdelijk 

naar het A-veld gedraaid waren, moesten ook weer terug in hun oorspronkelijke stand 

teruggezet worden. Namens heel DESS: “BEDANKT MANNEN”!!   

 

 Zondag 28 oktober was het dan eindelijk zover! De eer was aan DA2 om de eerste officiële 

wedstrijd op het gerenoveerde veld te spelen tegen RKEDO. De meiden begonnen met wat 

waarschijnlijk een nieuw DESS record is: Maartje scoorde de 1-0 binnen de eerste 30 

seconden! Het duurde tot vlak voor rust tot eindelijk nummer 2 in het net lag. Na de limonade 

vonden de dames dat de ruststand lang niet genoeg was, en gaven nog wat gas bij. Ondanks 

het feit dat de paal en lat meermalen in de weg stonden, en de grensrechter van RKEDO wel  

een heel afwijkende buitenspelregel hanteerde, mochten de meiden van RKEDO nog 5 keer 

oefenen op hun aftrap. Hun verdediging was bij tijd en wijle zo in de war dat zij tekenden 

voor 2 van de DESS doelpunten (hoewel de eerste misschien meer aan Judith toekwam). 

Judith nam op gepaste wijze wraak door tot 2 keer toe dwars door de verdediging te 

slalommen, de bal rustig voor haar rechtervoet te leggen en in de verre hoek te scoren. Ook 

spits Denise pikte haar doelpuntje nog even mee met een droge schuiver in de hoek. Keeper 

Bianca heeft in de hele wedstrijd nog geen 10 ballen gehad, en klaagde in de tweede helft 

voornamelijk over de kou! Samengevat: 7-0 winst (1x Maartje, 1 x Denise, 2x Judith, 1x Lisa 

en 2x Edje) , de zesde overwinning op rij, 40 doelpunten voor en 4 tegen en nog een week 

koploper! Volgende week staat een wel heel lastige klus op het programma: Westfriezen!! Zij 

staan nu alleen tweede omdat ze 1 wedstrijd minder gespeeld hebben (alles gewonnen), maar 

wel met een belachelijk doelsaldo  (75 voor en eentje tegen…..) en dat na 5 wedstrijden. Een 

uitdaging dus!! 

 

JP 
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Westfriezen DA1 – DESS DA2 
 

De strijd om de titel! 

 

Met een gelijkwaardig puntenaantal en met een doelpuntensaldo van 76 uit 6 wedstrijden, stond 

afgelopen zondag om 11:45 de allesbeslissende wedstrijd op het programma tegen de koploper 

Westfriezen. Met 15 dames sterk werd er fris en fruitig vertrokken in de richting van Zwaag. Hier en daar 

hadden dames wat last van zenuwen, maar vooral ook heel veel zin in deze wedstrijd. De vorige 

wedstrijden hebben we respectievelijk 0-10, 5-0, 1-9, 6-2, 1-3 en 7-0 gewonnen, dus dit zou eindelijk een 

wedstrijd zijn met een meer gelijkwaardige tegenstander. Er werd bewust gekozen voor een 4-4-2 

opstelling, omdat we op die manier een sterkere verdediging neer konden zetten. Het eerste waar we ons 

op moesten richten is geen, of zo min mogelijk, tegendoelpunten. 

 

Iets later dan gepland begon de wedstrijd. Er was even tijd nodig om in de wedstrijd te komen, mede 

doordat er weer met de oude opstelling werd gespeeld. Al vrij snel kreeg Westfriezen een mooie kans, 

waarbij de bal vanuit een voorzet perfect werd afgerond. We kwamen binnen 5 minuten op een 1-0 

achterstand. Na dit tegendoelpunt gingen er al wat koppies hangen, maar gelukkig wisten de dames 

elkaar op te beuren om er alsnog voor te gaan. En niets is minder waar. Gedurende de hele wedstrijd is 

het een continue strijd geweest. Er werd de eerste helft voortdurend op het middenveld gevoetbald, met 

regelmatig een kans naar links of naar rechts. We kwamen zelfs een aantal keer in de buurt van een 

doelpunt, maar dat wilde helaas nog niet echt lukken. In de eerste helft heeft Bianca een aantal 

ontzettend mooie reddingen gehad, ondanks haar pijn! Melanie heeft zelfs 2x de bal gekopt! Zo lieten de 

dames zien dat ze er alles voor over hadden om het in ieder geval niet tot nog een tegendoelpunt te laten 

komen. 

 

De tweede helft werd er wel meer op onze helft gevoetbald. Ook deze helft had Bianca weer een aantal 

prachtige reddingen, die ons weerhielden van een verdere uitloop in doelpunten. Ook kwamen wij weer 

een aantal keer in de aanval, maar een doelpunt bleef uit.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ondertussen langs de kant werd er een nieuwe warming-up uitgeprobeerd… 

 

Tot aan het fluitsignaal hebben de dames keihard gestreden om de wedstrijd op 1-0 te houden of om er 

zelfs een gelijkspel uit te halen, maar dat wilde helaas niet lukken. Toch was de 1-0 nederlaag niet geheel 

onverdiend, maar het is jammer dat ze nu 3 punten op ons uitlopen. We hebben in ieder geval deze 

wedstrijd echt voetbal laten zien, waar we wel weer een keer aan toe waren, net zoals Westfriezen. 

 

Na de wedstrijd voelde het eigenlijk als een overwinning, wat waren we ontzettend trots op onszelf en 

elkaar. Dit is een geweldig team die prachtig voetbal speelt! Ik ben ontzettend trots op jullie, het was 

ontzettend leuk om naar te kijken. Ik kijk uit naar de thuiswedstrijd tegen Westfriezen! 

 

Ondanks dat iedereen ontzettend goed gespeeld heeft en iedereen er voor de volle 100% voor is gegaan, 

wil ik toch Melanie in het zonnetje zetten als “Man of the match”! 

#8 
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Dess F1    -    Asonia F2 

 Asonia mocht aftrapen maar we pakten de bal heel snel af en we gingen als een speer naar 

het doel en Seth schoot bijna in de eerste minuut een goal maar hij ging net nog naast. 

Toen ging de tegenpartij naar ons doel toe eerst hielt Lars de bal maar toen was er een 

doelpunt en toen was het 0-1 voor Asonia. Maar we kregen nog wat kansen die alweer mis 

waren en toen ging de tegenpartij alweer naar ons doel en scoorden weer, het was 0-2.  

 We kregen nog een kans maar die was ook miss en toen ging de tegenpartij en scoorden 

nog de 0-3 en toen gingen we weer als een speer naar het doel en toen scoorden Seth en 

toen stond het 1-3. Ze scoorden nog een doelpunt en toen was het rust met 1-4. 

Daarna stond Wies op doel en werden wij sterker. Lars schoot tegen de keeper en daarna 

kon Cas de bal in het doel schieten. Wij kregen nog meer kansen, maar ze waren bijna 

allemaal mis. Toen gingen we naar het doel en Seth scoorde. We probeerden nog gelijk te 

spelen, maar het lukte net niet. Het  was 3-4. Ik vond het een leuke wedstrijd. O ja, de 

penalty’s waren heel erg goed gelukt.  

 

Geschreven door Lars op den Kelder            

 
 
 
 
Dess  e1 – Spartanen  e4   

De tweede thuis wedstrijd van het seizoen. Iedereen was er en Dawid begon op doel. En we 

speelde acht tegen acht. Het ging erg goed in de wedstrijd we hadden mooie kansen. Vlak 

voor de rust maakte Spartanen 1-0. Maar gelukkig was er nog genoeg tijd voor een kans en 

die maakte Tom. Vlak na het doelpunt was het rust. In de rust deelde Stijn uit omdat hij jarig 

was. In de tweede helft stond Tom op doel. Dess kreeg een corner die werd genomen door 

Stijn en heel goed ingekopt door Dawid. Spartanen scoorde ook nog een keer en dat was ook 

de eindstand van de wedstrijd. 2-2 het eerste punt van het seizoen.  

Van Stijn  

 
 
 
Valken   E2  - DESS E1 

Met het complete team werd er afgereisd naar Hem om de tweede wedstrijd van het 

seizoen te spelen. Zonder Kasper die naar de D1 is verhuisd maar met Jordy vanuit de F1. In 

de eerste helft begon Dawid op doel. Valken begon iets sterker aan de wedstrijd en zette 

DESS flink onder druk. Het eerste doelpunt viel na een minuut of zeven en zou het nog een 

zware pot worden. Al werd er in de eerste helft beter gevoetbald en bleef de inzet groot. 

Daardoor kwamen er ook kansen voor DESS, alleen werd er niet gescoord. Met een 

tussenstand van 5 – 0 gingen we rusten. In de rust werd er van keeper gewisseld en kwam 

Tom op doel . Het beeld bleef het zelfde en met hard werken kreeg DESS ook de nodige 

kansen. Helaas werd er ook in de tweede helft niet gescoord en maakte Valken er nog 3 en 

kwam de eindstand op 8-0. Tijd voor de penalty’s die wel glansrijk werden gewonnen, Tom 

met goede reddingen en de spelers met strak genomen pingels. Volgende week weer met 

dezelfde inzet, dan komen we vanzelf bij een overwinning . 

Groeten Bas  
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Hollandia D4 - Dess D1  

  
We vertrokken om 10.00 uur richting Hoorn. Vlakbij Hollandia was de weg opgebroken en moesten we 
proberen op een andere manier bij het voetvalveld te komen.  
Dat was voor de moeders die moesten rijden niet zo eenvoudig. We zijn uiteindelijk allemaal 
aangekomen maar de wedstrijd begon wel wat later.  
  
Gijs had een zere enkel en was er niet bij. Dat was jammer want Hollandia D4 staat hoog in de lijst en 
dan kun wil je een goede spits niet missen. 
De rest deed extra zijn best maar helaas verloren we toch met 3-1.  
  
Het spel speelde zich voornamelijk af voor het doel van Dess. Dat was hard werken voor de 
verdediging. Maiko keepte goed en hield heel wat ballen tegen maar er gingen toch 3 ballen door.  
Een daarvan had hij in eerste instantie wel tegengehouden maar de bal viel uit zijn handen en werd 
alsnog ingeschoten.  
  
Als de bal voor het doel kwam van Hollandia dan kwam Dess te kort. Er kwamen weinig spelers mee 
naar voren. 
Het doelpunt van Dess werd door Nick gescoord. En eerlijk is eerlijk de score had ook heel anders 
kunnen zijn want Nick schoot nog een paar keer op het doel maar de bal wilde er gewoon niet in.  
Daan had ook nog een mooie kans en maakte een omhaal maar helaas. 
  
Heel jammer dat we verloren hebben want op zich speelde Hollandia niet heel sterk. Met iets meer 
geluk en iets sterker spel had DESS best een kans gemaakt.  
Er zit meer potentie in het team dan van eruit kwam. Volgende keer gaan we er dus weer voor.  
  
Klaas Burrei 
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DESS-Jeugddag: woensdag 24 oktober 2012 

 
Hierbij een aantal foto’s van een zeer geslaagde voetbalmiddag voor de jeugd, met 
maar liefst 48 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, 
is er op de woensdagmiddag in de herfstvakantie op 5 voetbalveldjes heerlijk 
gevoetbald. 
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Ledenvergadering sv DESS ; 19 oktober 2012 

Locatie: Kantine sv DESS; 21:00 uur 

Aanwezige bestuursleden: Afra Appel, John Keesom, Vincent Vermeulen, Fred vd Ven, Marcel Reus, 

Cor Vlaar, Marijke de Jong 

Afwezige bestuursleden: Sjaak Appelman 

Notulist: Marijke de Jong 

1. Opening 

21:06 uur. 

 

2. Ingekomen stukken/agenda wijzigingen 

Anita van Arem heeft iets ingebracht via de mail, dit heeft zij aan Vincent gestuurd. Dit wordt 

tijdens de rondvraag behandeld en is grotendeels al door Afra opgepakt omdat de vragen 

betrekking hadden op de financiën. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 21-10-2011 

Notulen worden goedgekeurd, er zijn geen op- en/of aanmerkingen door de aanwezigen. 

 

4. Jaarverslag voorzitter/secretaris 

Vincent benoemt hier een aantal punten: 

- Renovatie B-veld, waarbij er nieuwe netten en doelen door de gemeente zijn neergezet. 

Deze zullen eerdaags worden geplaatst. Het B-veld is zeer recent goed gekeurd door de 

gemeente om te gebruiken als wedstrijdveld. Dit zal dus ook inhouden dat het B-veld zal 

worden ingezet op de zondagen. Dit is ook zeker nodig gezien de vele teams die op 

zondag hun wedstrijd spelen. 

Vincent wil via deze weg alle vrijwilligers die hun tijd en energie hier in gegeven en 

gestoken hartelijk bedanken. 

- Afscheid Kiddy World. Kiddy World heeft geruime tijd een van hun BSO’s gevestigd gehad 

in de kantine van DESS. Helaas heeft Kiddy World dit contract opgezegd wat enkele 

maanden geleden dan ook echt is afgelopen. Dit heeft als betekenis voor DESS dat er een 

financieel gat is gevallen, DESS probeert dit nu in te vullen door meer en actiever met het 

sponsorbeleid om te gaan. Jan Peter Bos en Jan van IJzerloo zullen dit zijn tweeën 

oppakken. Zij hebben hier al een (klein) begin gezamenlijk mee gemaakt op dit moment. 

- Er is dit jaar een goede voetbalweek gedraaid. Vincent wil iedereen bedanken die dit 

mogelijk heeft gemaakt, zowel de leden als de organisatie van de voetbalweek. 

- Vincent wil hier in het bijzonder de afdeling damesvoetbal binnen de club nog even 

noemen. De afdeling damesvoetbal binnen sv DESS is behoorlijk groot, ongeveer 1/3 deel 

van de leden is van het vrouwelijk geslacht en dit stemt ons goed.  

- Dit seizoen zijn alle teams, van de F’jes tot de A’s, goed vertegenwoordigt binnen de 

club. Dit is er mooi en goed om te zien! 

- Hierop aansluitend wil Vincent Rien, die helaas niet aanwezig kon zijn deze avond, 

bedanken voor zijn inzet bij de dames. Hij heeft de taak van Nico, het trainen van de 

dames en waar mogelijk ook coachen, op zich genomen nadat Nico ziek is geworden.  

- Naast goed nieuw was er dit jaar ook minder goed nieuws binnen de club.  

Nico Huisman is begin vorig seizoen ziek geraakt. Door deze vervelende ziekte heeft Nico 

geruime tijd in het ziekenhuis en Heliomare doorgebracht.  Op het moment is Nico nog 
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steeds herstellende van zijn ziekte, gelukkig zien wij hem zo nu en dan weer op de club 

en is hij hier zelfs vanavond aanwezig.  

Verder is ons het zeer droevige bericht van het overlijden van Anita Bakker ter oren 

gekomen . De moeder van drie van onze leden en een vrouw die geregeld rondom de 

club te vinden was, was het niet langs de lijn dan wel achter de bar, heeft de dappere 

strijd met haar ziekte verloren. Voorafgaand aan de wedstijden, in het weekend na 

Anita’s overlijden, is er een minuut stilte gehouden. 

Daarnaast is ons onlangs ter oren gekomen dat mevrouw Haakma overleden is. Haar 

man was altijd een zeer actieve en betrokken vrijwilliger binnen de club. 

 

5. Jaarverslag penningmeester 

Er wordt begonnen met de vraag of er vanuit de leden vragen en/of opmerkingen zijn over 

het jaarverslag. Het verslag is namelijk gepubliceerd in de Odessa, zodat de leden dit kunnen 

doorlezen alvorens de ledenvergadering. 

 

Nico Huisman: geeft aan zich niet helemaal te kunnen vinden in de term netto resultaat in 

het verslag. De reden hiertoe is omdat hierna nog weer kosten (zoals een voorziening) 

worden genoemd, welke van het netto resultaat worden afgetrokken. Hierdoor lijkt het 

nettoresultaat zoals genoemd niet meer op een ‘echt’ nettoresultaat. 

John geeft hier als reactie op: boekhoudkundig gezien is dit wel juist, echter begrijpt hij de 

opmerking van Nico. Hij oppert om netto eventueel weg te laten of tussen haakjes te 

plaatsen. Afra geeft ook aan dit met Anita van Arem te bespreken omdat zij het verslag 

maakt. 

 

Afra, geeft een toelichting op het verslag: we hebben, naar het opstellen van dit verslag, een 

saldo van € 27,- berekend, wat niet heel hoog is. Zij wil hiermee benadrukken dat er naar een 

financiële vervanging van de BSO moet worden gezocht, anders zullen de cijfers in het rood 

gaan lopen. Als reactie hierop geeft Afra ook meteen aan welke besparingen er vanuit het 

bestuur opgepakt zijn. Zo wordt de Odessa nu nog naar 1x in de twee weken uitgegeven. 

Reden hiervoor was dat de Odessa niet geheel gevuld was om elke week uit te kunnen 

geven, er zou dan elke week een ‘dunne’ Odessa op de mat vallen. Om papier en (harde) 

kaften te besparen is er voor gekozen om deze nu minder uit te gaan geven. Een ander punt 

waar aan gewerkt wordt is de sponsoring, dit is eerder ook al genoemd. 

 

Jan van IJzerloo: Hij heeft een vraag over de afschrijvingstermijn(en) van het gebouw en de 

hypothecaire lening. De afschrijvingstermijn van het gebouw is 10 jaar en die van de 

hypothecaire lening is 20 of misschien zelfs wel 30 jaar. Hij vraagt zich af waarom dit niet 

meer op elkaar aansluit. John geeft aan liever te zien dat het gebouw ‘snel’ wordt 

afgeschreven. Verder kan het bestuur hier niet een eenduidig antwoord op geven. Afra gaat 

dit met Anita van Arem bespreken. 

 

Afra geeft als toelichting op het verslag: de opbrengsten zijn minder voor aankomend jaar, er 

wordt geen huur meer van Kiddy World ontvangen doordat zij het contract hebben opgezegd 

en er dit jaar geen dorpsveiling.   

Jan van IJzerloo: merkt op dat er een groot verschil is op de post voetbal in de begroting ten 

opzichte van vorig jaar. Vincent noemt het aantal afgetreden leden als reden, daarnaast 

hebben zich er ook alweer een ruim aantal nieuwe leden aangemeld. Het is dus afwachten 

wat er daadwerkelijk met deze begrote post gaat gebeuren gedurende het seizoen. 
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6. Verslag kascommissie: Nico Huisman en Angelique Moolevliet 

Nico Huisman: Nico wil, ook namens Angelique Moolevliet, graag Afra bedanken voor haar 

inzet voor het maken van het (uitgebreide) verslag en alle toelichting die zij daarbij heeft 

gegeven. Hij keek op van de precisie waarmee Afra alle overzichten heeft gemaakt, zo kon er 

bijvoorbeeld per week na worden gegaan wat de kantineomzet was.  Daarnaast wil hij haar 

bedanken voor de lekkere appeltaart met (voor Nico zonder) slagroom.  

Nico en Angelique hebben verder niks op te merken aan de verslaglegging van Afra. 

 

7. Verkiezing kascommissie 

De kascommissie is een commissie waar men twee jaar achter elkaar zitting in mag hebben. 

Angelique Moolevliet heeft haar taak twee jaar uitgevoerd in deze commissie, wat inhoudt 

dat wij niet langer deel mag nemen hierin. Vincent vraagt de aanwezigen wie haar zou willen 

opvolgen. Sjors Munster geeft aan dit wel te willen en zal hierbij dus Angelique gaan 

opvolgen. 

 

Nico Huisman heeft nu één jaar zitting in de commissie en mag het dus nog een jaar invullen. 

Hij geeft aan dat graag nog een jaar te willen doen. 

 

8. Vrijwilligerstaken 

Vincent: sv DESS is een club die draaiende wordt gehouden op en door vrijwilligers, wat dus 

met zich meebrengt dat er diverse vrijwilligerstaken zijn. Gelukkig zijn er een heleboel leden 

die zich hiervoor inzetten en zijn vele taken ingevuld binnen de club. Echter zijn er nog een 

aantal (vrijwilligers)taken die nog open staan. Graag noem ik die hier in het bijzonder 

nogmaals op. Indien iemand zich geroepen voelt om deze taak in te vullen vernemen wij dit 

graag. 

 

Vincent noemt de taak van voetbalzaken in het bestuur, Sjaak Appelman is namelijk op zoek 

naar een vervanger omdat hij verhuisd is naar Amsterdam en daar nu ook voetbalt. Hij voelt 

zich daardoor niet voldoende betrokken meer bij de club. Daarnaast is de nog de taak van 

het coördineren van het schoonmaken van de kantine op zondag. Afra Appel pakt dit nu nog 

op, echter zijn er al een geruime hoeveel taken die Afra oppakt en daarom zouden we graag 

zien dat er iemand anders is die dit op gaat pakken. 

 

9. Stand van zaken sportgebieden 

Helaas kon Sjaak er vanavond niet bij zijn en daarom geven John Keesom en Marcel Reus een 

toelichting bij dit punt.  

John: geeft een verslag van de senioren. Hij begint met de dames senioren. Hij geeft aan dat 

de dames het goed doen, er zijn goede uitslagen. Dit kan je twee kanten op benaderen; 

enerzijds dat het goed gaat, anderzijds dat het de dames hier en daar te gemakkelijk afgaat. 

Jan Peter Bos heeft John dan ook gevraagd de dames2  zwaarder in te delen, dit is John 

helaas niet gelukt. De reden hiervoor was dat de dames2 een halve competitie spelen en 

daardoor na de winterstop opnieuw zullen worden ingedeeld. Vanuit de dames1 heeft hij 

hier geen verdere geluiden over gehoord. 

 

Hij vervolgt met de heren senioren. Er is geen 3
de

 team meer dit seizoen, deze heren (welke 

nog dess-er zijn) zijn onderverdeeld bij de selectie. Het 2
de

 gaat lekker, zijn staan op een 

goede plek in het klassement. Verder heeft het eerste hier en daar wat moeite met het halen 
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van winsten. Hij hoopt dan ook dat er weer een goede wind gaat waaien door de selectie, en 

dat hierbij de kennis en expertise van Jaap Beerepoot zal helpen.  

 

Marcel: geeft een kort en bondig verslag van de jeugd. 

Vorig seizoen zijn er 4 kampioenschappen gevierd, dus ook vier keer op de wagen door het 

dorp. Marcel geeft aan blij te zijn dat dit seizoen alle teams bij dess worden 

vertegenwoordigd, hij hoort veel positieve berichten uit deze teams.  

In het begin van dit seizoen werd al snel duidelijk dat de A’s te hoog/zwaar waren ingedeeld, 

dit leed tot demotivatie in het team. Dit is uiteraard niet de intentie van het voetballen en 

daarom heeft John Keesom zich hard gemaakt om het team in een andere klasse in te delen 

welke minder zwaar zou zijn. Dit is tot ieders vreugde ook gelukt.  

John, voegt als laatste nog toe: er zal worden gekeken naar de wedstrijdtijden op de zondag, 

dit gaat met name om de tijden van de dames. Deze spelen nu heel vroeg en heel laat. Deze 

verschuiving is mogelijk omdat het B-veld zeer recent is goedgekeurd door de gemeente en 

daarom ook als wedstrijdveld kan worden gebruikt. Dit zal na deze vergadering door het 

bestuur worden besproken en wij zullen hier zo snel mogelijk op terug komen. 

 

10. Kantinezaken 

Afra geeft hier een toelichting: 

Er is € 1000,- minder omgezet in de kantine ten opzichte van vorig jaar. Zij kan hier geen 

directe redenen voor noemen.  

 

Ontwikkelingen in het assortiment van de kantine zijn de gemengde snoepzakjes die met 

name voor de( jeugd)leden zijn aangeschaft. Er vindt gretige afname van de snoepzakjes 

plaats en is dus definitief opgenomen in het kantine assortiment. 

Miranda Reus regelt de kantine (lees bar) bezetting, dit gaat soms stroef maar lukt over het 

algemeen wel goed. Vincent doet daarom ook een oproep aan de leden om soms achter de 

bar te komen staan, zodat we met zijn allen een gezellig en volle kantine kunnen draaiende 

houden. 

Er zijn verder geen vragen en/of op-/aanmerkingen op dit agendapunt vanuit de aanwezigen. 

 

11. Verkiezing bestuursleden 

Vincent geeft hier een toelichting op: 

Charlotte Admiraal zal de taken van Marijke de Jong overnemen, Marijke heeft namelijk 

aangegeven te stoppen met haar functie binnen het bestuur. Zij heeft als vervanger Charlotte  

hier voor gevonden. De afgelopen maanden hebben zij gezamenlijk de functie ingevuld en 

heeft Charlotte al enkele vergaderingen bijgewoond. 

 

Johnny Jacobs wordt door Vincent voorgesteld. Hij heeft contact gezocht met bestuur naar 

aanleiding van een oproep in de Odessa. Johnny woont op het Klammeland en is een zeer 

actief en betrokken persoon in de voetbalwereld. Hij is scheidsrechter in de zaalvoetbal op 

hoog niveau en begeleidt daarin ook aankomende scheidsrechter talenten. Daarnaast heeft 

hij bestuurlijk gezien ook verschillende ervaringen opgedaan. Vincent vertelt dat hij zich 

beschikbaar stelt als algemeen bestuurslid en daarbij als (ad interim) voorzitter zal optreden. 

Vincent voorziet geen problemen en/of obstakels voor hem om in het bestuur van DESS te 

stappen. Hij hoopt dat de leden Johnny warm zullen verwelkomen. 

Cor Vlaar heeft dit jaar zijn derde jaar als bestuurslid er alweer op zitten, Cor heeft het nog 

erg naar zijn zin binnen deze taak en stelt zich herkiesbaar op. 
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Er wordt afscheid genomen van Marijke de Jong, John Keesom en Vincent Vermeulen. Zij 

worden bedankt met een grote bos bloemen en een vaas me het DESS logo als opdruk. 

Vincent geeft als reactie daarop een afscheidsspeech. 

Charlotte wordt aangesteld als bestuurslid in de functie ledenadministratie, er is niemand 

van de aanwezigen die hier bezwaar op maakt. 

Johnny Jacobs wordt aangesteld als algemeen bestuurslid met als functie (ad interim) 

voorzitter, ook hier hebben de aanwezigen geen bezwaar op.  

Cor Vlaar wordt herkozen als bestuurslid met de functie gebouw en terrein. 

 

Er is reeds eerder gesproken over de functie sponsorzaken in het bestuur. Jan Peter Bos en 

Jan van IJzerloo gaan dit oppakken en zijn het aanspreekpunt op dit gebied. Zij nemen echter 

geen zitting in het bestuur, maar zullen tijdens de vergaderingen wel aanwezig zijn.  

 

12. Bedanken/huldiging 

Vincent begint met het bedanken van Dirk Broers. Dirk heeft zich vele jaren ingezet bij DESS 

op verschillende vlakken. Zo is hij grensrechter bij de Dames1 geweest de afgelopen jaren, en 

heeft hij geruime tijd de lijnen rondom het veld getrokken. Graag wil DESS Dirk hartelijk 

bedanken voor zijn inzet en werk en daarom wordt het plein rond het gebouw naar hem 

vernoemd. Hierop wordt het ‘DIRK BROERS PLEIN’ bord onthuld. Helaas kon Dirk zelf niet 

aanwezig zijn. Cor en Jan Kool zullen er voor zorgen dat het bord een mooi plekje krijgt aan 

de gevel van het gebouw en zullen Dirk hier ook van op de hoogte brengen/het hem laten 

zien.  

 

Verder wil Vincent Angelique en Gerrie Moolevliet bedanken voor hun inzet voor de club, hij 

doet dit met een grote bos bloemen en een bon. 

 

13. Rondvraag 

Jan van IJzerloo: hij heeft een opmerking over het invullen van de scheidsrechters. Hij merkt 

op dat mensen die hij belt niet altijd open staan om te fluiten. Hij merkt daarbij op dat deze 

echter wel hun regels kennen wanneer zij langs de lijn staan. Hij vindt dit een vervelende 

situatie en ziet graag dat deze mensen ook fluiten wanneer zij ervoor gevraagd worden. 

Vincent geeft aan Jan te begrijpen op dit punt, hij gaat dit op pakken met Johnny. 

Nico Huisman: wil iedereen in de club, betrokkenen etc., bedanken voor hun steun tijdens 

zijn ziekte periode. Dit heeft hem goed gedaan. 

 

Nico Huisman: Als je naar de site van DESS gaat staan hier zeer verouderde gegevens. Dit is 

jammer vindt hij. Vincent geeft aan dit met Harm en de sitebouwer op te gaan pakken. 

Jan Kool: elke dinsdagochtend staat de kleedkamerdeur open/los, hij vraagt zich af hoe dit 

komt. Jelle en Roland pakken dit op, zij trainen op maandagavonden met hun teams. 

 

Angelique Moolevliet: overhandigt de club een heel oud overschrijvingsbewijs uit 1932 van 

10 gulden toen der tijd. Zij heeft deze gevonden tijdens het opruimen bij de toneelvereniging 

in De Vang.  

 

14. Sluiting 

Vincent bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 

22:11 uur 
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Benningbroek / Sijbekarspel 

 

Beste sportvriend, 

 

Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.  

DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en 

Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje. 

Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de 

‘Vrienden van DESS’.  

Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te 

stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en 

vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20 

per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw 

bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en 

bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft. 

Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze hartelijke 

dank. 

U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51, 

1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw 

bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320  o.v.v. ‘Vrienden van 

DESS’. 

 

PS Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie  

het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen. 

 

 
 
 

 
 
 
 


