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10 oktober 2011

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:
Sjaak Appelman:

in de functie van Bestuurslid/Voetbalzaken Jeugd
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.
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 21 OKTOBER 2011, 20:30uur
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

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.

ODESSA

2

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.

ODESSA

3

•
•
•

•

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.

ODESSA

4

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 2de 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 3de 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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HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Het onderstaande reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging.
Artikel 1, algemene bepalingen
1.
De vereniging genaamd sportvereniging DESS, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 17
juni 1929 en is gevestigd te Benningbroek
2.
Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.
Artikel 2, leden
a.
De vereniging bestaat uit:
- pupillen en aspiranten
- junioren
- senioren
- reserve leden
- leden van verdienste
- ere-leden
b.
Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
c.
Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
d.
Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
e.
Een reservelid is diegene die af en toe meespeelt als er tekort spelers zijn. Een reservelid mag niet deelnemen aan de
selectietraining. Een reservelid is in het bezit van een spelerspas.
Artikel 3, leden van verdienste en ereleden
1.
Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn
benoemd.
Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op
voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte
stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter
wel alle rechten van de leden.
Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
3.
Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als
voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste
4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 4, het lidmaatschap
1.
De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum,
telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor
jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan
vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
2.
De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering
van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3.
Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden
aangemeld bij de KNVB.
Artikel 5, aanneming van leden
1.
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De
secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet
toelaten.
Artikel 5a, Einde van het lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap eindigt door:
A. opzeggen
B. Overlijden
C. Royement
D. Beëindiging van het lidmaatschap van de betreffende landelijke sportbond
2.
Opzegging dient, schriftelijk aan de ledenadministratie, te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar.
lidmaatschap eindigt dan aan het einde van het verenigingsjaar waarin is opgezegd. Een speler kan geroyeerd worden bij:
a: niet nakomen van de geldelijke verplichtingen aan de vereniging. De beslissing daarvoor geschiedt na overleg tussen
hoofdbestuur en afdelingsbestuur.
b: wangedrag, zowel in als buiten de vereniging.
c: Beeindiging van het lidmaatschap van de betreffende sportbond. De betreffende sportbond kan bijv. als strafmaatregel
voortvloeiende uit gebeurtenissen bij sportbeoefening of anderszins het lidmaatschap opzeggen.
Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle, uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten. Hij is evenwel gehouden alle
aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.
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Artikel 6, Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1.
Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2.
Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3.
Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4.
Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is
bepaald.
5.
Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo
spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft
ingediend.
6.
Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7.
Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8.
Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het
bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.
Artikel 7, straffen
1.
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten,
reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden
geschaad.
2.
Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode
kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
3.
Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een
speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB. wordt
afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
4.
Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de
algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur,
aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris
van de vereniging.
Artikel 8, clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
a. shirt: overwegend wit
b. broek: rood
c. kousen: rood
Artikel 9, bestuur
1.
Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, die allen
meerderjarig moeten zijn.
2.
Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of
in andere reglementen:
a.
de algemene leiding van zaken;
b.
de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c.
het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d.
benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3.
Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de
maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders
in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
4.
Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5.
Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen
wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van
geldige stemmen genomen.
(N.B. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan
vervalt de volgende tekst van dit lid 5.)
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een
stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op
zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen
staken, beslist terstond het lot.
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Artikel 10, het dagelijks bestuur
1.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle
beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn
besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2.
Taken van de voorzitter:
a.
geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b.
is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft
overgedragen.
3.
Taken van de secretaris:
a.
voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande
stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b.
heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
c.
zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d.
zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e.
houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en
ereleden zijn opgenomen.
4.
Taken van de penningmeester:
a.
beheert de gelden van de vereniging;
b.
zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en
de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c.
houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d.
voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit
artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze,
evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e.
brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de
staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende
verenigingsjaar.
Artikel 11, bestuursverkiezing
1.
Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.
2.

De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te
worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend
te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

3.

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een
ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij
in het bestuur ambieert.

Artikel 12, kascommissie
1.
Conform de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2.
De kascommissie bestaat uit twee leden.
3.
De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de
kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt
verslag uitgebracht aan het bestuur.
4.
Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen
aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer
te doen.
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Artikel 13, overige commissies
1.
Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming
en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van
het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de commissies.
2.
Er zijn in principe 2 vaste commissies, te weten:
1. jeugdcommissie
2. meisjesvoetbalcommissie
3.
De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is
volbracht of ingetrokken.
4.
Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de
commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
5.
Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
6.
Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
7.
Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 14, werkzaamheden op de vereniging
1. Het is het bestuur toegestaan haar leden werkzaamheden ten behoeve van het clubgebouw op te dragen.
2. Voor deze werkzaamheden is de vereniging haar leden geen vergoeding verschuldigd.
Artikel 15, contributie
1.
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd.
4.
Bij toetreding als nieuw lid, in de loop van het verenigingsjaar wordt een evenredig deel van de contributie berekend. Dit
deel omvat in ieder geval de bondscontributie van de betreffende sportbond.

Artikel 16, gebouwen van de vereniging
1.
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in
de gebouwen aanwezig.
2.
Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan
de leden mededeling gedaan.
3.
Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere
doeleinden te reserveren.
Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.
Artikel 17, wedstrijden
1.
De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams
in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van
reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
2.
Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De
leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het
(afdelings)bestuur.
3.
Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
4.
De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de
aanvoerder en de leider.
5.
Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven
als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is
verleend.
6.
Behaalde prijzen, kampioenstitels of premiën zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.
Artikel 18, aansprakelijkheid van de leden
1.
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke
geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of
hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
2.
Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.
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Artikel 19, representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen,
door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
a
huwelijk van een lid;
b
geboorte zoon/dochter van een lid:
c
tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
d
tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
e
bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
f
bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
g
bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
h
overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.
Artikel 20, het clubblad
Het clubblad 'Odessa' verschijnt 1x per week.
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de
redactie zal een daartoe aangewezen lid plaatsnemen.
Artikel 21, sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 22, wijziging van het huishoudelijk reglement
1.
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe
werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2.
Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk
reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle
leden toegezonden.
3.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in
een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal
aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van
2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel 23, slotbepalingen
1.
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2.
Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging

Rooster van aftreden
voordracht her- cq
verkiezing
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aftredend aftredend

Vincent

1e verk

okt-09

okt-09

okt-12

Jouke

1e verk

okt-10

okt-10

okt-13

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-11

okt-13
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Financieel jaarverslag

Balans
ACTIVA
Kantine en kleedkamers
Inventaris
Voorraad
Vorderingen
Kas en bank

30-6-2011 30-6-2010
€

€

116.619
5.379
3.632
7.867
3.228
136.725

131.533
7.209
3.120
883
9.657
152.402

52.369
37.436

53.922
41.760

29.806

31.371
5.000
15.067
398
4.884
152.402

PASSIVA
Eigen vermogen
Lening Gemeente NKG
Lening Gemeente
Medemblik
Lening bestuur
Voorzieningen
Vooruitontvangen posten
Nog te betalen kosten

€

€

11.567
398
5.149
136.725

Staat van baten en lasten
2010/2011 2009/2010
Opbrengsten
Kosten:
Accommodatie
Afdeling voetbal
Afdeling volleybal
Organisatie
Kanitne-inkopen

€

80.623

89.685

€

17.314
24.281
803
5.846
17.048
65.292

17.077
21.485
667
7.576
18.393
65.198

€

ODESSA

Netto resultaat
Afschrijving accommodatie
Afschrijving inventaris
Rente en bankkosten
Naar voorzieningen

€
-

15.332
14.914
1.830
3.640
3.500

24.487
-14.914
-988
-4.410
-3.500

Batig/nadelig saldo

€-

1.553

675

12
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
16-10-2011
Thuis tijd
A
14:00
A
11:30
A
10:00
B
11:30
Uit
tijd
10:00
12:00
14:00

Veld

vertrek
9:00
11:00
13:00

wedstrijdnr
1803
57339
67857
71263
wedstrijdnr
57147
73470
73482

wedstrijd
DESS 1 – Oudesluis 1
DESS 2 – VIOS-W 4
DESS Ve1 – Zwaagdijk Ve2
DESS B1 – ASV’55/WSW B1
wedstrijd
Andijk 5 – DESS 3
Andijk Da1 - DESS Da1
VVS46 Da1 – DESS Da2

Scheidsrechter
A.B. Sari
Jan van IJzerloo
Roland Bontekoning

23-10-2011
veld
A

tijd
14:00

vertrek

wedstrijdnr
8646

Uitslagen zondag 09-10-2011
DESS 1 - VESDO 1
De koog 2 - DESS 2
Westfriezen 10 - DESS 3
De Zouaven VE2 - DESS Ve1
DESS Da1 – Grasshoppers
Da2
Westfriezen Da1 - DESS Da2
DWB B1 - DESS B1

wedstrijd
DESS Da1 – Grasshoppers Da2

3-1
1-3
5-0
1-0
3-3
1-11
4-2

Scheidsrechter/ rijders

Uitslagen zaterdag 08-10-2011
De Blokkers F7 - DESS F1
DESS ME1 – Westfriezen ME1
DESS E1 – Spartanen E4
DESS D1 – Always Forward
D10
Grasshoppers MC1 - DESS
MC1
DESS C1 – Berkhout C2G

0-7
3-10
6-2
8-2
3-0
19-0

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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Leden sv DESS,
De facturen met de contributie zijn rond gebracht.
Willen jullie deze voor 15 oktober betalen.
Zo niet, dan zullen de spelerspassen ingenomen worden en kan er dus niet meer
gespeeld worden totdat de contributie voldaan is of tot dat er een
betalingsregeling getroffen is.
Namens het bestuur, Afra Appel
Tel 591803 of
a.appel@quicknet.nl

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN

dinsdag 11 oktober 2011

Kevin Slooten
Nico Doodeman
Michel Verhoeven
Boogie Molina
Björn de Boer
Jelle Klijnsma
Nico Conijn
Jan Kool
Sam van Diepen
Kees Wagemaker

ODESSA

dinsdag 15 november 2011

Sjors Munster
Eric Admiraal
Harm op den Kelder
Erik Appel
Daniël Kool
Mike van Harskamp
Joop Kool
Rob van Aarst
Klaar Swier
Mark Swier

dinsdag 13 december 2011

Vincent Vriend
Rubel Kool
Ruben Kistemaker
Sjaak Appelman
Richard van Diepen
Robert Borg
Sjaak Mulder
Roland Bontekoning
Jacob Bakker
Niels Kuip
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Dess Vesdo 3 - 1
Het weer was miezerig maar het spel van Dess allerminst .De Vesdonaren werden in het
begin van de partij op alle fronten overklast .
Voor de wedstrijd waren zij nog druk bezig met allerlei trainings capriolen om toch maar
goed beslagen ten ijs te komen .Het mocht ze niet baten .
Onder leiding van de als een veldheer spelende Nico [ zo willen wij dat zien ] werd de een na
de andere aanval opgezet .De achterste lijn stond goed , en daardoor kon Bartels ook lekker
mee voetballen ,want daarvoor was hij toch naar Sijbekarspel gekomen . By the way ik heb
hem wel eens beter zien spelen . Vesdo kwam nauwelijks over de middenlijn en daardoor
had Ronald een rustige start van de wedstrijd .
Maar toen na een half uur de Dess dampen waren opgetrokken was er nog steeds niet
gescoord . Echter net toen Vesdo zich aan de druk ontworstelde en meer aan voetballen toe
kwam sloeg Dess toe .Een strak genomen corner van Boogie werd door Mathijs genadeloos
ingekopt .1 0 .Hierna kwam Vesdo wel een paar keer goed door maar de rust uitstralende
Ronald gaf geen krimp evenals de sterk opererende Eric die op linksachter zijn plek
gevonden lijkt te hebben . De rust kwam met een magere maar verdiende voorsprong .
De tweede helft was nog maar tien min. oud toen de gedreven spelende Arthur [wat een
aanwinst ] onderuit werd geschoffeld .De vrije trap die volgde besloot hij zelf maar om te
zetten in een doelpunt . 2 0 . Vesdo leek geknakt zeker toen Dirk van grote afstand de
derde binnen knalde .De bal leek houdbaar maar je moet zo,n pegel maar op je af zien
suizen .In plaats van de wedstrijd rustig uitspelen werd Dess wat overmoedig ,de stellingen
werden bij tijd en wijle verlaten en de organisatie was weg .Het werd nog erger toen Molina
bokhard in eigen doel kopte . 3 1 .En als vlak hierna de bal die de Vesdo spits op doel
knalde er in was gevlogen i.p.v. tegen de paal had het nog moeilijk kunnen worden .Tussen
door waren drie Dess spelers alleen voor de Vesdo keeper verschenen maar ja als je die niet
maakt .De eindstand bleef uiteindelijk 3 1 en dat was dik verdiend .

ps . Het lijkt met de ploeg de goede kant op te gaan .
Als Ruben K. zijn oude vorm weer eens benaderd ,als Joost weer beter is ,als Stiel weer
aanhaakt en als Kooltje terug komt kan het misschien nog leuk worden ,zeker met een
gretige b. jun .cris K in de achterhand .
tr.
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Dess DA1 – Grashoppers DA2
Na een heerlijke wedstrijd vorige week bij Woudia, stond vandaag de Dames 2 van
Grashoppers op het programma. Na wat wijze woorden van Nico (we moeten uitgaan
van onze eigen krachten, hij kende de tegenpartij namelijk niet zo goed) en de
bekendmaking van de opstelling, was het tijd voor het omkleden. De beginopstelling was
als volgt:
Denise
Mandy
Lotte
Marijke
Roos
Delia
Charlotte
Eva
Vera
Anne
Michelle
Wissels: Maxime, Eliane & Suzanne
Vanaf het begin van de wedstrijd werd er veel druk gezet door beide partijen. Helaas
resulteerde dit in een 0-1 achterstand. Na vele aanvallen van onze kant, werd er na de
zoveelste voorzet vanaf Michelle aan de linkerkant, een balletje ingetikt door mijzelf, 11. Niet alleen wij waren druk bezig om er een doelpuntje bij te maken, ook Grashoppers
was vastbesloten niets weg te geven. Na nog een paar aanvallen en kansen aan onze
kant, kwam er een ongelukkig doelpunt uit een ongelukkige vrije trap aan de verkeerde
kant van het veld, 1-2. Toen kwam er weer een reeks aanvallen vanaf onze kant, en
kwam er een zelfde doelpuntje als de eerste, 2-2. Hierna volgende een hoop kansen die
eindigde op de lat of naast het doel. Helaas werd er voor de rust nog een ongelukkig
doelpunt gemaakt door de tegenpartij en gingen we met een achterstand de rust in, 2-3.
Na een limonade weg geslurpt te hebben, kwamen de wissels erin en gingen we er weer
tegenaan. We gingen dit vast en zeker niet weggeven. Tweede helft werd er, net zoals de
eerste helft, heerlijk getikt en gecombineerd. Er werden vele aanvallen opgezet, een
doelpunt bleef echter een tijdje uit. Totdat bij een zoveelste aanval van onze kant,
Michelle de bal over de keepster wist te knallen, 3-3. Na dit doelpunt bleven we continu
op hun helft voetballen, met vele kansen die niet benut werden. Helaas was het
eindresultaat dan ook een gelijkspel.
We hebben heerlijk staan ballen en ik stel voor dit volgende week gewoon weer te doen!
☺
Dames, over 2 weken weer tegen
Grashoppers DA2, dit keer voor de beker,
dan pakken we ze !
#5
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Westfriezen DA1 – DESS DA2
Na onze overwinning van vandaag (11-1), zijn wij weer een stuk ingelopen op de koploper.
Hieronder even de stand van onze competitie, na 3 gespeelde wedstrijden (9 punten)!

Wij hebben vandaag een spectaculaire overwinning geboekt in Zwaag. Om 14:00 trapten wij af en
begon de regenachtige wedstrijd. Onze toeschouwers Michelle en Baas hebben de wedstrijd van
minuut tot minuut bijgehouden, vandaar dat mijn stukje dit keer heel minimaal is.
De doelpunten zijn als volgt gevallen
Eerste helft:
0-1 Loren, 0-2 Loren, 1-2, 1-3 Maartje, 1-4 Loren, 1-5 Rosan, 1-6 Loren, 1-7 Loren, 1-8 Loren
Tweede helft:
1-9 Loren, 1-10 Joy, 1-11 Loren
Women of the match: LOREN!!!
Ook deze speelsters verdienen even een schouderklopje:
 Danielle
 Melanie
 Tessa
 Lydia
 Leonie
 Wieneke
 Rosalie
 Maartje
 Lisa
 Loren
 Joy
(sorry als ik iemand ben vergeten)

 En speciale dank voor: Lotte
Rosan
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Westfriezen DA1 – DESS DA2 door de ogen van de supporters:
e

2 min Loren 0-1
e
4 min Loren 0-2
e
5 min De scheids kan het nu al niet bijhouden en vraagt om een pen.
e
6 min Eerste balcontact van keeper Danielle, ze houdt de bal uiteraard uit haar doel.
e
8 min Rosan mist helaas een vrije trap.
e
9 min Danielle weer in actie!
e
10 min Lisa uit evenwicht gevolg > languit op het veld.
e
10 min 1-2 geen commentaar..
e
11 min Alle spelers inclusief coach Ruben worden nat geregend.
e
13 min Sukkel van Westfriezen laat de bal uit haar handen vallen nog voor de ingooi..
e
17 min Maartje kapt foutloos de keeper uit 1-3
e
18 min Grote kans voor Rosan, de keeper kon hem nog net binnenhouden!
e
19 min Loren is opdreef 1-4
e
24 min Coach Ruben is inmiddels doorweekt.
e
25 min Kans voor Maartje.
e
28 min De omhaal van Lisa mislukt.
e
29 min Uitje van de Westfriezen: op onze helft! Uiteraard zonder gevolgen.
e
30 min JP zegt rust met nog 15 min voor de boeg..
e
32 min Rosan scoort 1-5 assist van Maartje.
e
32 min Loren scoort de 1-6
e
35 min Wieneke wil ook scoren!
e
37 min Opnieuw Loren 1-7
e
38 min Loren mist
e
40 min De 1-8 bijna op de naam van Joy.
e
42 min Loren neemt een corner.
e
43 min Wieneke trekt haar truckendoos open met als gevolg > een mooie koprol!
e
44 min Eentje toe voor we de rust ingaan Loren 1-8
e
45 min RUST
e
46 min Topspeelster en invalster Lotte komt erin voor Lydia
e
48 min Maartje’s kans eindigt op de paal.
e
49 min Rosan komt erin voor Loren
e
50 min Leonie aan de bal.
e
50 min Keeper Danielle krijgt ook weer eens een bal.
e
51 min Kans van Tessa, helaas niet tussen de palen.
e
52 min Eerste balcontact deze wedstrijd voor Lotte.
e
54 min Verveling: Er wordt niet gescoord..
e
57 min Wieneke geeft een assist deze wordt helaas niet benut.
e
60 min Leonie maakt solo een actie gevolgd door een assist.
e
61 min Gouden kans van Lisa net naast.. JP vindt Lisa een pannenkoek
e
62 min Danielle in actie.
e
69 min Maartje neemt een bal aan met haar billen.
e
70 min Lisa weer in actie helaas niet gevolgd door een goal.
e
70 min Dubbele wissel Loren en Lydia gaan erin voor Lisa en Rosalie.
e
72 min Gouden wissel Loren maakt de 1-9
e
74 min JP in actie, heel duidelijk: buitenspel.
e
76 min Prachtige individuele actie van Leonie afgemaakt door Joy 1-10
e
78 min Lydia in actie.
e
81 min Melanie schiet de bal in de buik van een westfries, ze zag er geel van.
e
85 min Melanie trekt meer naar voren, ze wil ook een goal op haar naam!
e
85 min Maartje wil er ook nog één, helaas lukt het niet.
e
89 min Loren sluit de wedstrijd af 1-11
Goed gedaan dames, we zijn trots op jullie!
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De Koog 2 – Dess 2

1-3

Zondag 09 oktober ’11
-Zaterdagmiddag 16:00-“Vicentèèèè, como estasosososos..?”
“Dorstig..! en jij?”
-“Bar! Zeg, hoor dr es ffies hier.. Matthijs, Patrick en ik pakken de laatste boot naar Texel
vanavond en ik hoor dat we jullie (Appfel Jr, Kevididinho, Rubedelic en Vicentè) op de boot
treffen..?”
“Tjeck..!”
-“Ik ga zo een hotelletje boeken, moet ik voor jullie ook aan de gang..?”
“Neehooorrr..! We kennen daar een kerel, die moeten we op de boot ff bellen dan komt ‘t
allemaal helemaal goed. Ruup regelt t..”
- “Oké man, tot laterrr!”
Omdat ‘Patrick’ iets later dan afgesproken bij Dess aankwam, zaten we nog ff met de tenen
krom richting boot maar de Lancia maakte gelukkig een hoop goed. Aan boord troffen we de
mannen al pilsende aan. Een terecht begin van een mooi uitje..
Ruben kreeg -geheel onverwachts- ‘zn mannetje’ niet te pakken dus ging ‘Team Dess’ op
goed geluk op hoteljacht in de Koog.. Bij hotel nummer 3 eindelijk een teken van leven..!
“Waarom zijn álle recepties al dicht?!” “De laatste boot is al geweest dus we hebben hier geen
nachtrecepties..” –“Aha!” Zo gebeurde het dat onze 4 sterren in een ****Hotel belandden;
bubbelbad, douche-mét-ingebouwde zonnebank, etc..
U begrijpt, de omstandigheden waren goed! Doordat de kamer anders toch niet verhuurt
zouden worden kregen de mannen een leuke korting; Een 4persoonskamer incl. ontbijt van €
215,- pp. voor € 60,- pp. U begrijpt, de omstandigheden waren goed.. De andere 3 sterren,
wijzelf, sliepen tégenover de kroeg in een ***Hotel voor € 48,- pp. U begrijpt..
Opgefrist, vol lof over de hotels en dorstig besloot ‘Team Dess’ af te trappen met een uurtje
bowling. Het 1e potje werd, terecht, op mijn naam (S. Flintstone) geschreven. Het 2e,
onafgemaakte potje claimt Ruben gewonnen te hebben.. ;) Er is nog even gesproken over het
oprichten van een bowlteam vanwege de bijkomende voordelen (lees: veel pils) maar we
wilden Kevin, hoewel enthousiast, toch eigenlijk niet in het team hebben dus hebben we daar
maar van afgezien..
Verder was de avond simpelweg een grof succes met de wijsneuzen, de vele glazen pjels en
alle meidenweekendjes die toevallig ook die avond plaatsvonden! Volgend jaar weer!!
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De wedstrijd
Een aantal uur verder ging de wekker.. “Zal het niet afgelast zijn..?” klonk in de verte een
stem. Neehoor! Douchen, eten, 50 meter rijden en voetballen! Prachtig! Nadat Vuns op een
elektrisch skateboard een rondje om het veld had gecrost (lees: vooruit-schokkend, vallend en
opstaand) en ook Arjen en bijrijders na een cultureel bezoekje aan Friesland (Lees: de afslag
vóór de afsluitdijk gemist) het veld hadden gevonden, werd er gespeeld. En hoe! De
opstelling klopt en iedereen speelde gewoon goed!! De eerste goal kwam van onze Sjors; een
lekkere pegel met buitenkant Links in rechteronderhoek. De 2e, opluchtende, goal kwam van
de voet van Vincent en de 3e goal werd door Kevin met een onwaarschijnlijk, brute omhaal
tegen het net gewerkt! Woest!! “Voor het eerst met 3 punten de boot in” – FB.
Max en Björn liepen ook nog kans op een hersenschudding tijdens de wedstrijd, maargoed, je
kan niet schudden, wat je niet hebt.. dus dat scenario was snel vergeten. De kwestie Smeer,
snap ik ook niet..
Onze Jelle lag in het ziekenhuis met gespatte aderen. We hebben vernomen dat het goed met
hem gaat en we hopen snel weer van je spel te mogen genieten..! Een snel herstel Jel! Wots!!

Tot slot nog even een dankwoord voor het beschikbaar stellen voor de bootpassen richting
Texel en weer terug. Bouwgigant Vlaar&Vlaar (BVV) maakt het voor mekaar..! Groots!
(Konden wij tenminste een biertje doen ;)
Tot slot-slot.. Ook Arie, Sven en mascotte Lisa weer bedankt voor de begeleiding en het
enthousiasme!!
Tot trainings & tot Dompels!
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DESS MC1
Dit is het eerste seizoen dat de meisjes C1 zijn geworden. Vorig seizoen werden veel
wedstrijden gemakkelijk gewonnen, dus we wilden deze uitdaging wel aan. De eerste
wedstrijd was tegen ALC, dit team bestond uit meiden van allemaal dezelfde leeftijd., bij ons
is dat van elf tot veertien jaar. Daar zit best veel verschil tussen maar moet eigenlijk niet zo
veel uitmaken. We begonnen vol goede moed maar al snel zagen we dat er nog niet zoveel pit
in zat. Met de rust was het 0-3. Na een donder speech begonnen de meiden even fanatieker te
doen en uiteindelijk was de eindstand 3-3. Goed gewerkt.
De tweede wedstrijd was thuis en waren al voor het tweede seizoen C-meisjes. Hierover
zullen we maar kort zijn, 0-12! Marloes raakte zo erg geblesseerd dat ze voorlopig nog niet
mee kan doen. Beterschap.
Afgelopen zaterdag moesten we het zonder Jelle doen. Iedereen weet ondertussen wel dat hij
in het ziekenhuis ligt. Gelukkig zijn de laatste berichten dat het goed gaat. Maar wij moesten
het wel zonder hem doen. Ik vlag meestal maar wie kan ons helpen coachen? Verschillende
mensen gevraagd en net op het nippertje wilde Gerrie gelukkig mee. Helemaal top. Hij was
net klaar met zijn eigen team en kwam daarna direkt naar Hoogwoud. Het was natuurlijk niet
leuk dat Jelle er niet was maar toen waren er een paar meiden die graag op een andere plek
wilde staan. Dat gingen we proberen. Maar ook deze tegenstander was voor ons nog net even
te goed. De eerste twee doelpunten die zij maakten waren uit het boekje, heel mooi gedaan
maar we stonden wel 2-0 achter. Het derde doelpunt had Anne tegengehouden dacht ze, maar
hij ging zo hard zodat de bal er alsnog inrolde, jammer. In de rust probeerde Gerrie toch even
wat te veranderen want op het middenveld was vaak een te groot gat. Dit pakte heel goed uit,
de tweede helft heeft Grasshoppers niet meer kunnen scoren. Wij hebben wel een paar kansen
gehad maar het lukte nog niet om er èèn in te knallen. Jammer. Maar wel weer hard gewerkt
allemaal. ’s Avonds ging ik met vijf meiden en een fruitmand mee naar Jelle in het
ziekenhuis, we moesten toch verslag doen van de
wedstrijd. Gelukkig was hij best te spreken
alleen niet over de wedstrijd natuurlijk. De
volgende keer niet van plek wisselen?????
Maar verder was het heel gezellig bij Jelle en we
hopen allemaal dat hij maandag naar huis mag.
Beterschap Jelle en de groetjes van ons allemaal.
Petra Slagter

ODESSA

22

Zaterdag 8-10-2011.
Speelde Dess d1 thuis tegen Always Forward d10.
Om half 12 maar Dess d1 moest er al zijn om half 11.
Voor een team bespreking.
En ons klaar maken voor de wetstrijd.
Voor de wetstrijd begon moesten we nog warming-up.
En even rekken.
En nog eventjes over schieten.
En toen waren we echt klaar voor de wetstrijd.
We gingen met veel energie het veld op.
De eerste helft maakte eerst Always Forward d10 een doelpunt.
Daarna maakte Dess d1 5 doelpunten.
De tweede helft maakte Dess d1 2 doelpunten.
Daarna maakte Always Forward d10 een doelpunt.
Daar maakte Dess d1 een doelpunt.
Daarna ging het fluitje de wetstrijd was klaar.
Ging we bekaf het veld af.
De eind uit slag was 8-2 voor Dess.
Tijdens de wetstrijd was het aan het regenen daarna weer droog daarna weer regen daarna
weer droog en zo ging het de hele tijd door.
Het was een wedstrijd die ik niet snel vergeet.
Stef Mijs

DESS E1 – Spartanen E4
Vandaag een bekende tegenstander: op het Medembliktoernooi 5 weken terug hebben we ook
tegen dit team gespeeld. Toen 2-1 gewonnen zonder Jeroen en Klaas, en vandaag wel een
compleet team dus dat biedt zeker perspectief. Spartanen is de nr. 2 (7 punten uit 3
wedstrijden) en wij staan 4e (2 gespeeld 6 punten), dus winnen zou wel een plekkie omhoog
betekenen.
Er werd voortvarend begonnen , en al heel snel lag ons eerste doelpunt er in. Altijd lekker om
zo te beginnen! Jeroen en Maarten hielden samen goed het overzicht achter, en Klaas en
Ramon hielden goed hun tegenstanders in de gaten en grepen in waar nodig. Ook Vince
verdedigde lekker mee, waardoor Gijs met Max en Nick in de aanval kon, en door met het
hele team lekker over te spelen, op de goede plek te staan en doelgericht te voetballen wisten
ze alledrie nog een keer te scoren. Ook over geluk hadden we geen klagen, met wat hulp van
paal en lat en een aantal goede reddingen w ist Maico alle aanvallen te pareren en gingen we
met een goed gevoel de kleedkamer in.
De tweede helft stond er een andere keeper op doel bij Spartanen, en werd scoren een stuk
lastiger. Ook stond het vizier niet helemaal scherp, want er werden heel wat ballen over het
doel geschoten. Gelukkig wist Max nog een afgeweerd schot van Gijs in het doel te schieten,
en scoorde Nick nog een keer met een mooie solo. En juist had ik tegen Maico gezegd dat hij
de minst gepasseerde keeper was, of Spartanen wist toch nog een paar keer te scoren. Maar
zolang wij er meer scoren dan de tegenpartij, is er nog niets aan de hand en het maakt het er
voor de toeschouwers alleen maar leuker op om naar te kijken. Dus al met al een prima
teamprestatie en winnen komt de sfeer altijd ten goede. Na afloop nog een traktatie van
aanvoerder Vince en iedereen ging weer tevreden naar huis!
Sandra
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Blokkers F7- DESS F1
zaterdagochtend 08.15 uur verzamelen voor vertrek tegen de Blokkers.Na wat vergeet puntjes
zoals
de Tas en de Ballen gingen we op pad nog even langs Femke en daar gingen we.Om 08.45
uur arriveerden we bij de Blokkers snel omkleden en hup het veld op.De eerste helft hadden
we 2 wissels.Voor mij (Tamara)als coach was het wel even wennen om alles in goede banen
te leiden.
Stijn goed achterin samen met Jordi. MarietFemke Mike en Myrthe op het middenveld en
Mees en Tom voorin en onze keep Peter. Dus waren Jesse en Kim als eerste in de wissel.Na
wat opstart probleempjes aan mijn zijde hoeveel in het veld waarneer wisselen en wie, gingen
ze goed op weg.Jullie waren goed aan elkaar gewaagd waardoor het dus een mooi staaltje
voetbal was om naar te kijken.En dan volgde ons eerste doelpunt door Tom mooi strak
ingeschoten.En met deze stand 0-1 gingen we de rust in.Gelukkig wilde Mees zijn papa de
limo halen en konden we in de rust
lekker drinken en kon ik ze vertellen
dat ze lekker samen aan het
voetballen waren.Als ze zo door
zouden gaan we een goede
tegenstand zouden bieden want ze
waren niet verkeerd onze
tegenstander.Nou daar gingen we
weer.Nou we stonden weer klaar voor de tweede helft.Maar in de rust waren de tegenstanders
denken we een beetje moe geworden waardoor Stijn snel achter elkaar de 0-2,3,4 kon
maken.Dat liet Mariet niet op zich zitten en dacht wat de mannen kunnen kan ik ook zeker en
die schoot een heel mooi schot op goal en jawel 0-5.Na mooi overspelen en goed verdedigen
van Mariet en Myrthe die ervoor zorgde dat de tegenstanders niet konden scoren.Jesse Mike
waren een goede stoorzender op het middenveld.En kim stond ook haar mannetje op het
middenveld.Dan floot de scheids af we wonnen met 0-6. Nu de penaltys ze wisten gelukkig
zelf wat ze moesten doen en daar gingen ze een voor een en de penalty van Myrthe was een
mooi lopje over de keeper heen.Jongens en meiden ik vond het leuk om jullie voor een keer te
coachen hoop dat het wederzijds is.Volgende week is jullie vertrouwde coach er weer dus
geef ik met liefde het stokje weer terug aan hem.Succes tegen Always Forward F7 volgende
week ,thuis om 10.00 uur.
een supertrotse inval coach
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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.
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
Tel. 591803
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
15-10-2011
thuis tijd
10:00

wedstrijdnr
112366

wedstrijd
DESS F1 – Always Forward F7

11:30
tijd
10:30
11:00
13:15

106998
wedstrijdnr
88319
122936
124802

DESS MC1 – MOC MC1
wedstrijd
Opperdoes D2 - DESS D1
SEW E2 – DESS E1
VVS 46 ME1 – DESS ME1

uit

vertrek
9;30
10:00
12:15

scheidsrechters
Sanne
Wagemaker
John Keesom
rijders
Joost, Sam, Thijs
Gijs, Jeroen
Anna

29-10-2011
thuis tijd
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
10:00
10:45
11:00

vertrek
9:00
9:45
10:00

wedstrijdnr
122901
86652
83751
wedstrijdnr
112415
124795
107031

wedstrijd
DESS E1 – MOC E2
DESS D1 – Spirit’30 D4
DESS C1 – SEW C2
wedstrijd
SEW F3 - DESS F1
RKEDO ME1 – DESS ME1
Schagen MC1 – DESS MC1

scheidsrechters
Nick Veltrop
Simon Spil
rijders

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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