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BEWAAR ODESSA SEIZOEN 2012 – 2013 

Beste DESS-ers, 

Voor jullie ligt de bewaar Odessa voor het komend seizoen. Zorg ervoor dat deze Odessa niet bij het 

oud papier verdwijnt want hij staat boordevol informatie die verder in het seizoen nog wel eens van 

pas kan komen.  

Na jaren van trouwe dienst heeft Nico Aay het stokje over gegeven aan Jan Keeman. Jan zal vanaf nu 

de Odessa gaan samenstellen. Het mailadres van de Odessa blijft ongewijzigd. Via deze weg een 

speciaal dankwoord voor Nico voor al die jaren! De laatste tijd zien we dat het aantal stukjes dat 

aangeleverd wordt minder wordt. We zullen daarom de Odessa 1 maal in de twee weken laten 

verschijnen. Hiermee voorkomen we dat het clubblad heel dun wordt en besparen we in de kosten. 

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de wedstrijdprogramma’s, zoals je gewend bent, voor de 

komende twee weken in het blad zullen staan. Voor laatste wijzigingen is er altijd nog de website 

waar het laatste nieuws, de afgelastingen en allerlei andere informatie op te vinden is. 

Bij de aanvang van het nieuwe voetbaljaar horen ook de rekeningen voor de contributie. Deze zullen 

binnenkort op de mat vallen en we verzoeken iedereen deze zo snel mogelijk te voldoen. De 

inkomsten uit de contributie zorgen er mede voor dat DESS haar rekeningen kan betalen. Dit jaar 

gaan we als bestuur strenger optreden omdat het nog steeds te lang duurt voordat de contributie 

binnen is. Bij niet betalen zal dit er toe leiden dat de betreffende speler niet meer mag voetballen 

totdat er betaald is.  

Over inkomsten gesproken. Een andere belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging komt uit 

de sponsoring. We zijn er trots op te kunnen melden dat we met onze hoofdsponsor, de firma BVV, 

een nieuw 2-jarig sponsorcontract hebben kunnen afsluiten. Dit betekent onder andere dat het 

eerste nieuwe wedstrijdkleding krijgt. Verder is het contract met de huidige sponsor van ons 2e elftal 

afgelopen. Vanaf nu zullen de mannen worden aangekleed door Administratiekantoor Van Arem.  De 

veteranen lopen met ingang van dit seizoen in fonkelnieuwe outfits van Edmon Keukens. Ook bij de 

dames is nieuwe wedstrijdkleding binnen gekomen.  Noctiluca Consulting heeft nieuwe kleding voor 

DA2 geleverd. Sponsors bedankt! 

Wellicht is het u opgevallen dat het terrein en dit jaar wel heel mooi bij ligt. Met name de velden 

verkeren in een uitzonderlijk goede conditie. Dit is volledig te danken aan een grote groep 

vrijwilligers die gedurende de zomerstop vrijwel dagelijks op het veld aanwezig waren voor maaien, 

beregenen, kunstmest strooien e.d.. Het b-veld mag nog niet gebruikt worden maar we verwachten 

dat we hier binnenkort op kunnen gaan spelen. Door het ‘heerlijke’ weer van deze zomer hebben we 

niet hoeven te beregenen en heeft de nieuwe grasmat goed kunnen groeien.  
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De start van het seizoen zal nog wat rommelig verlopen met alleen het a-veld waarop gespeeld mag 

worden. We rekenen daarvoor op jullie begrip. Via deze weg verzoeken we iedereen nogmaals niet 

het b-veld te betreden totdat daar toestemming voor gegeven wordt. Niet alleen het veld wordt 

vernieuwd ook het hekwerk daar is vernieuwd en we zullen nieuwe netten ontvangen. De gemeente 

heeft onze club goed verwend afgelopen tijd! Laten we er zuinig mee omgaan. 

Met de start van het nieuwe seizoen is ook de nieuwe teamindeling bekend geworden. Een unieke 

indeling. We hebben namelijk dit seizoen in iedere categorie een jeugdteam. Hier zijn we heel erg 

trots op want zonder jeugd is er uiteraard geen toekomst. 

B ij de selectie zal er dit jaar geknokt moeten worden. Dess debuteert in de vijfde klasse. We zijn 

ingedeeld in een fantastische poule met zo goed als alleen maar derby’s. Het beloofd dan ook een 

heel spannend maar ook gezellig seizoen te worden. We hopen dat jullie allemaal weer aanwezig zijn 

bij de thuis- en uitwedstrijden van het eerste! 

Dan nog iets over de openstaande taken binnen de club. We zoeken nog steeds een persoon die het 

stokje van ondergetekende wil overnemen na de ledenvergadering in oktober. Tevens zijn we op 

zoek naar iemand die de sponsoring op zich wil nemen en iemand die het schoonmaken van de 

kantine wil coördineren. Vrijwilligers kunnen contact opnemen met het bestuur. Laat je cluppie niet 

zitten. 

 Als laatste willen wij alvast de datum doorgeven van de algemene leden vergadering. Deze zal dit 

jaar op 19 oktober plaatsvinden, aanvang 20.00 uur in de kantine. 

Hierbij willen wij iedereen een sportief, gezond en plezierig seizoen toewensen. 

Namens het bestuur van S.V. DESS, 

Vincent Vermeulen  

Voorzitter 
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Dess 1     

   Coach     

Jaap Beerepoot  CBPB11S 06-41534012 

Begeleider     

Ron de Boer  GCJR72C 06-22791697 

Jan Keeman GDZR04A 0229-591299 

  Lidcode telefoon 

Arhtur Admiraal FHFG688 06-18651065 

Arjan Bakker  FHFG596 0229-591550 

Boogie Molina MGKD826 06-85219567 

Chris Keesom  FZYC15T 0229-591848 

Dirk-Jan Doodeman CBBY11B 06-52316171 

Eric Admiraal  CBBY49S 06-20057269 

Frederik van der Ven FPXQ772 06-11356222 

Harm op den Kelder CBBY07A 06-43599775 

Nico Doodeman CBBX89Z 06-55718837 

Niek Nijland FPXQ82Y 06-22977696 

Robert Boersma BZZY484 06-50490597 

Ronald Ten Pierick  CBMZ15T 06-50850355 

Ruben Kistenmaker  FLDK47H 06-45313698 

Sam van Diepen FZYC17V 0229-591806 

Vincent Vriend CBBY15F 06-28433403 

      

 

Dess 2     

   Coach     

Arie de Niet FWWH138 06-22049090 

Anita van Arem FHJH11J 0229-599033 

Begeleider     

  Lidcode telefoon 

Dennis Laan FYXZ32R 06-41422355 

Erik Appel CBBY40T 06-13068176 

Jelle van Ijperen CBBZ25N 06-27598880 

Kevin Slooten CHTK75J 06-51979280 

Laurens Groot  MMXT777 0229-757886 

Marcel Bartels CBGJ57N 06-33044299 

Matthijs Spijkerman FLDQ06U 06-25115680 

Max van Schagen  FPWM51V 0229-591223 

Michel Verhoeven GLDZ19U 06-15620309 

Patrick Huijsman NWJS29E 06-28559784 

Robert Borg GCGQ98W 0229-591969 

Ruben Kool FHFG633 06-48110098 

Sven Frieswijk  CBMZ80L 06-27068682 

Tom Beuker MKCM52U 06-13532277 
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Veteranen       

    Coach       

Nico Broers PBVV640 0229-591620   

Naam Lidcode telefoon   

Nico Aay CBBY944 0229-591676   

Siem Admiraal CBBY997 0229-591764   

Nico Conijn FXXY775 0229-591541   

Jan Kool FPVZ59T 0226-354940   

Joop Kool FPXQ783 0229-591808   

Rob van Aarst CCKW20J 0229-202360 06-53269642 

Sjaak Mulder LXDH94K 0228-523933 06-21649716 

Roland Bontekoning CCNN755 0229-591453   

André Appel CBBY74W 0229-591803 06-25493969 

Jan Keeman GDZR04A 0229-591299 06-40136345 

Anthony Molina NWHJ794 0229-757222 06-43450894 

Marco Kremer CBB213I   06-30662374 

Cliff Bean CBQC008   06-55542646 

Michel Boon CBBX94X 0229-599053 06-12919035 

Gerrie Moolevliet FXBS99M 0229-590880   

        

Reserves       

Naam Lidcode Telefoon   

Arjen Huisman CBSR559   06-51680351 

Arnold Huisman CBBY26J 0229-851170 06-53927743 

Bas op den Kelder FHHD21M 0229-590253   

Frans Langedijk FHJH12K 0229-591455   

Jack Vlaar CBBY61Q  0229-599059   

Jan Korver CBBY885 0229-591364   

Jan Laan  CBBZ07F 0229-263308   

Jeroen van Veen CBBY863   06-17616780 

John Keesom LZGJ49T 0229-591848   

Jouke Ingen CBBY30Q 0229-591520 06-21530905 

Kjell van Heumen CCCF58L 0229-851506 06-29588645 

Leen Boltjes CBYF872   06-51518489 

Maarten Brugman CBSQ29X   06-20936053 

Marcel Reus CBBY90A 0229-851333 06-15601034 

Mike van Harskamp FPVB546   06-48884391 

Redmar Oosterkamp CBBZ09H   06-10886089 

Rick Kool  CBBY520   06-18935680 

Sjors Munster CBBY988   06-27277343 

Victor van Yperen CBBY12C 0229-599033   

Vincent Vermeulen CBBZ23L   06-51537724 
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Competitie indeling DESS 1 
  

 

Standaard 5e klasse B 
       

   1 ASV 55  1 
   2 Berkhout 1 
   3 DESS 1 
   4 Dynamo 1 
   5 St George 1 
   6 Kwiek 1 
   7 MOC 1 
   8 Sporting S 1 
   9 SSV 1 
   10 Victoria O 1 
   11 Zuidermeer 1 
   12 Zwaagdijk 1 
   

   
Competitie indeling DESS 2 

   
Reserve 6e klasse 01 

 

 

 
    

   
1 ALC 2 

   
2 Blokkers De 4 

   
3 DESS 2 

   
4 DTS 3 

   
5 Flamingo`s 64 De 2 

   
6 Hugo Boys 3 

   
7 Koog De 2 

   
8 LSVV 5 

   
9 MOC 2 

   
10 SRC 4 

   
11 Succes 3 

   
12 Wieringerwaard 2 

Competitie indeling DESS VE1 
   Veteranen 2e klasse A  45+ 
       

   1 AGSV VE1 
   2 Andijk VE1 
   3 DESS VE1 
   4 Hauwert 65 VE1 
  

 

5 Hollandia VE1 
   6 KGB VE1 
   7 RKEDO VE1 
   8 SEW VE1 
   9 Spartanen VE1 
   10 Twisk VE1 
   11 VVW VE1 
   12 Westfriezen VE1 
   13 Woudia VE2 
   14 Zwaagdijk VE2  
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Belschema afgelastingen 
 

  Zondag 
 

 
 

 

Consul 

Ron de Boer 

tel. 591840/ 

06-22791697 

Thuisspelende 

tegenpartijen 
Begeleiders 

 
Wedstrijd- 

coördinator 

Elly de Boer 

Tel. 591840 

06-83179616 

DESS 1 

Ron de Boer 

tel. 591840/ 

06-22791697 
 

DESS VE1 

André Appel 

tel. 591803 
 

DESS 2 

Arie de Niet 
tel. 599033/ 

06-22049090 

DESS DA1 

Rien Möhle 
tel. 06-28107272 
 

DESS A1 

Peter 

Manshanden 

tel.591596 
 

Scheids-

rechters 

Kantine 

Miranda Reus 

tel. 851333 

06-24322640 

 
 

DESS DA2 

Jan Peter Bos 
06-52199400 

DESS B1 

Maickel de 

Boer 

06-48939859 

Bij heel slecht weer, de site van 
svdess en teletekst in de gaten 
houden.  
Pag. 603 – west 1/ svdess.nl. 
Als het hier op staat wordt er niet 
gebeld. 
Dess 1 - A-category 

Rest     - B-category 
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Begeleiding Dames 1 
  Naam Lidcode telefoon 

Rien Mohle     

Cor Vlaar CBBY955 06-15536206 

DAMES 1     

Naam Lidcode   

Anne Langedijk FXBS70H 06-29072245 

Charlotte Admiraal FXBS92F 06-18917027 

Delia Bakker FXBS77E 06-41117086 

Denise Baas LZZX82X 06-52466571 

Eliane Admiraal FXBS67B 06-22852355 

Laurien Vlaar FXBS93G 06-29263944 

Lotte Klijnsma FTDP15H 06-18228461 

Mandy Wijdenes FTGR28K 06-27022665 

Marije Bakker MGSS39R   

Marijke Appel GCHX953 06-22679076 

Maxime Smal FPXD23K   

Michelle Bakker GFCF38W 06-48627883 

Renate Sal MFMB63S 06-34609439 

Robin Hiemstra PKYF94W   

Roos Brandsen FTJR13X 06-14471366 

Sanne van Veen FZCBB20 06-23901600 

Sharon Bakker FYYX939 06-48628345 

Suzanne Dado NXZM56B   

Vera van Proosdij GMKD10F 06-22702011 

   Reserveleden     

Juliëtte Teillers LWGZ33X 06-12766504 

Suze Jasperse LWGZ34Y 06-28532029 

Marleen Kistemaker FXBS68C 06-14649670 

Manon Karels FHDQ34V   
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Dames 2     

   Coach     

Ruben Guldenaar   06-27384281 

Begeleider     

Jan Peter Bos   06-52199400 

Naam Lidcode telefoon 

Bianca Zeinstra n.n.b. 572146 

Judith Slagter LWYJ18A 591449 

Roos Kragten n.n.b. 582245 

Tessa Bos GKYH55G 591692 

Denise Swier LYPD47F 591412 

Rosalie Koppes FPVT865 582791 

Leonie Bos GHZV55Q 591692 

Rosan Bakker FZZH544 591615 

Loren Polonio FPWW11Z 581294 

Maartje Langedijk FZYC22T 591455 

Lisa Lorié GCHJ50S 755733 

Melanie Swier FZYC18W 591892 

Wieneke Klijnsma FZYL88U 591750 

Mariska Swier LYPD48G 591892 

Lydia Fleischmann LXYF343 201926 

Sanne Wagemaker MDZC89C 591294 

Corine Beerepoot MHJM06V 571756 
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Trainingsschema seizoen 2012/2013 
 
A1 dinsdag 20.00 – 21.30 vrijdag 19.00 – 20.00 

B1 dinsdag 17.30 – 18.45 donderdag 19.00 – 20.15 

C1 maandag 17.30 – 18.45 woensdag 18.30 – 19.45 

D1 dinsdag 18.30 – 19.30 donderdag 18.30 – 19.30 

MD1 maandag 18.30 – 19.30 woensdag 19.00 – 20.00 

E1 maandag 17.30 – 18.30 donderdag 17.30 – 18.30 

F1 woensdag 16.30 – 17.30   

mini’s woensdag 16.30 – 17.15  

DA1 + 2 dinsdag 19.00 – 20.00 vrijdag 19.00 – 20.00 

selectie dinsdag 20.00 – 21.30 vrijdag 20.00 – 21.30 

veteranen woensdag 20.00 – 21.00  

veteranen dames donderdag 19.30 – 20.30  

 

 
Trainers: 
A1    Peter Manshanden + Marcel Reus 
B1    Roland Bontekoning + Henk van de Lagemaat 
C1    Roland Bontekoning + Chris Keesom 
D1    Ramon Poeze + Laurens Groot + Jeroen Gerssen 
MD1    Jelle van IJperen 
E1    Sanne van Veen + Sharon Bakker + Kim Karels 
F1    Anita van Arem + Maickel de Boer 
Mini’s    Erwin Kan 
DA1 + 2   Rien Mohle + Jelle van IJperen 
Selectie   Jaap Beerepoot 
Veteranen   -  
Veteranen dames  - 
 

De trainingen van de jeugd beginnen als de scholen ook weer beginnen tenzij 
de desbetreffende trainer anders beslist heeft. 
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Bewaar-Odessa DESS-jeugd 
 
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET VOETBALSEIZOEN 2011-2012 
 
VOORWOORD 
 
Voor je ligt het overzicht van de competitie-indeling en de teamindeling voor het 
komende seizoen. Ook hebben we alle trainingstijden en huisregels opgenomen. Zo 
heb je alle informatie op een rij. Wilt u het ons laten weten als er onverhoopt fouten in 
de namen en gegevens van de spelerslijsten staan? U kunt dit melden aan Anita van 
Arem (599033) of Roland Bontekoning (591453/06-57245281) . Veel succes en 
vooral veel plezier in het komende voetbalseizoen 2012-2013! 
 
JEUGDCOMMISSIE 
DESS wil meer aandacht besteden aan de jeugd. Sinds aantal jaren heeft DESS 
daarom een jeugdcommissie. De jeugdcommissie legt verantwoording af aan het 
hoofdbestuur van s.v. DESS.. 
 

DOEL VAN DE DESS-JEUGDAFDELING 

 
Het middelpunt zijn van sportieve activiteiten op voetbalgebied in de dorpen 
Benningbroek en Sijbekarspel  Een sportvereniging, waarbij  speelplezier en 
onderlinge gezelligheid belangrijker zijn dan topprestaties. Centraal hierbij staat ook 
het besef dat goede begeleiding van de jeugd de prestaties verbetert met als 
belangrijk neveneffect meer speelplezier en grotere betrokkenheid van ouders en 
jeugdleden bij onze vereniging. Last but not least  vergroot een goede aanvoer van 
jeugd de successen van de seniorenteams. 
 

TAAKVERDELING JEUGDCOMMISSIE 

 
* Roland Bontekoning: (tel. 59591453/06-57245281) Wedstrijdsecretariaat 
    
* Anita van Arem: (tel. 599033)aanspreekpunt zaken meidenvoetbal; voorzitster                               
  commissie meisjeszaken 
 
COMMISSIE MEISJESZAKEN 
Deze commissie is in het leven geroepen in 2008 en bestaat uit vier leden: 
*Sandra van Diepen 
*Petra Slagter 
*Sandra de Gier 
*Anita van Arem 
Het aantal meisjesleden is in de afgelopen jaren bij DESS aanzienlijk gestegen. 
Omdat meisjes nou eenmaal anders zijn dan jongens, lopen we nu tegen 
andersoortige zaken op, die de commissie probeert op te lossen. Liefst voordat het 
een probleem wordt. 
De commissie werkt op de achtergrond en uitsluitend daar waar nodig. 
DESS meisjes en hun coaches kunnen altijd een beroep doen op de commissie. 
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HULP VAN LEDEN ÈN OUDERS 
Alle jeugdleden van DESS helpen mee met klussen binnen de vereniging zoals 
lotenverkoop en het schoonmaken van kleedkamers, want net als bij andere 
verenigingen zijn er legio werkzaamheden om te kunnen voetballen. De contributie is 
vastgesteld op een bedrag wat ervan uit gaat dat iedereen zijn steentje bijdraagt en 
dat het ook voor iedereen mogelijk is om te kunnen voetballen. 
De jeugdcommissie hoopt ook op veel ondersteuning van de ouders!  Het 
aanbieden van allerlei diensten wordt ten zeerste op prijs gesteld, want de 
vereniging is van ons allemaal! 
 

Algemene afspraken en regels 

 
Voorbereiding voetbalschoenen en voetbalkleding 

- Controleer altijd zelf je uitrusting: zijn je noppen niet versleten of beschadigd? 
Zijn je veters nog goed? Zijn je scheenbeschermers nog van voldoende 
kwaliteit? 

- Gebruik badslippers: daarmee verklein je de kans op zwemmerseczeem. 
- Heb je last van blaren, smeer dan wat vaseline op de kous op de plek waar 

blaren ontstaan. 
- Ga met respect om met de voor jou beschikbaar gestelde kleding en 

eventuele tassen. De kleding is eigendom van sv DESS en mag niet privé 
gebruikt worden. 

 

Spelerspas vanaf leeftijd D-pupillen 

- Alle spelende KNVB-leden beschikken sinds 1 januari 2008 over een 
spelerspas, uitgezonderd de E- en F-spelers. De pas die het formaat heeft van 
een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, 
zijn/haar pasfoto en de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. De 
spelerspas maakt het mogelijk om de identiteit van spelers vast te stellen en 
moet het fair-play in voetbal stimuleren. 

- Indien spelers geen pas kunnen overhandigen, mogen zij niet spelen. Hoewel 
de spelerspas persoonsgebonden is (de speler is zelf verantwoordelijk voor 
zijn of haar pas!) worden ze door de begeleider van elk team centraal 
bewaard. 

- Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke 
spelerspas. Deze tijdelijke spelerspas heeft een geldigheidsduur van 3 weken. 

- Tenslotte zijn er spelers die vallen onder de dispensatieregeling (lager/hoger 
spelen). Hiervoor stuurt de KNVB een brief , waarin staat dat betreffende 
speler dispensatie heeft. Deze brief én een geldig legitimatiebewijs dient 
steeds meegenomen te worden. 

 

 

Huisregels tijdens trainingen en wedstrijden worden met ieder  team 
apart opgesteld. 
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Afgelastingen trainingen en wedstrijden; telefooncirkel 
- Trainingen vinden in principe plaats op het DESS-veld.  Wanneer de 

verwachting is, dat het trainingsveld onbespeelbaar is, kan de vereniging 
besluiten om de D-,E en F-teams te laten trainen in de gymzaal van De Vang. 
Dit wordt op de zondagavond voorafgaande aan de trainingsweek beslist en 
doorgegeven aan de begeleider die vervolgens de spelers informeert via de 
telefoonketen: de eerste op de lijst van de teamindeling (zie elders in deze 
Bewaar Odessa) belt nummer 2 op de lijst; die belt nr 3 enzovoorts. Als de 
volgende speler niet opneemt, bel dan de volgende van de lijst, zodat het 
bericht zo snel mogelijk rond kan gaan (dan bel je daarna de afwezige speler, 
zodat deze toch op de hoogte is).  De laatste op de lijst belt de begeleider 
zodat deze weet dat alle spelers zijn bereikt.  

- Bij een afgelasting van een training later in de week waarschuwt de consul de 
trainer en de begeleider van de betrokken teams. In deze Odessa staat het 
belschema voor zaterdag /zondag vermeld. De begeleider stelt vervolgens de 
telefooncirkel in werking. 

- Let op: trainingstijden kunnen bij zaaltraining wijzigen! 

- Mocht later in de week, dus niet op zondagavond, beslist worden dat de 
veldtraining niet door kan gaan, dan wijken de teams niet uit naar de zaal. In 
dat geval vindt er dus geen enkele training plaats. 

- Tijdens schoolvakanties en op woensdagen waarop schoolvoetbaltoernooien 
gespeeld worden, heb je geen training. 

- Afgelasting van alle wedstrijden door de KNVB in ons district, West 1, wordt 
aangegeven op pagina 603 van Teletekst op Nederland 1,2 of 3. Je wordt niet 
gebeld! Indien de KNVB het voetbal reeds op vrijdagavond aflast, gaat ook de 
DESS-training van die avond niet door. Ook in dat geval word je niet gebeld. 
Wanneer clubs zelf hun velden afkeuren, dan wordt DESS gebeld. Zo’n 
bericht wordt direct doorgespeeld naar de betrokken begeleider, die dan de 
spelers inlicht. Dit gebeurt via de telefoonketen. Tevens wordt dit vermeld op 
www.svdess.nl. 

- Als een speler verhinderd is voor een training, geeft deze afbericht aan 
de trainer. Bij verhindering voor een wedstrijd, informeert deze de 
begeleider. In beide gevallen kan dit normaal gesproken tot uiterlijk één 
dag van te voren. Afzeggen moet uiteraard tot een minimum beperkt 
worden. Laat je medespelers niet in de steek! 

 
 

Tot slot 
- Aanmelden als DESS-jeugdlid kun je gedurende het hele jaar. De contributie 

vindt naar rato plaats. Deelname aan wedstrijden is altijd onder voorbehoud 
van voldoende ruimte in een geschikt team.  

- Opzeggen van je lidmaatschap moet vóór 1 juni. 

- Houd het veld en de omgeving netjes. 

- Wees zuinig op onze ballen, doelen en andere materialen. 

- Bespreek wensen, problemen met je begeleider. Levert dat niets op, neem 
dan contact op met een lid van de jeugdcommissie. 

- Roken en het gebruik van alcoholhoudende drank is voor geen enkele             
jeugdspeler toegestaan voor, tijdens of na een training of wedstrijd. Er is een 
rookverbod in de gangen,  kleedkamers en in de kantine.  
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Jeugdleden die zich niet houden aan bovengenoemde regels en afspraken zullen 
daar op worden aangesproken. In het uiterste geval kan dit leiden tot ‘straf’ in de 
vorm van schorsing of zelfs verwijdering van de vereniging. 

 
Uw rol als  ouder of  verzorger 

- DESS verzorgt het tenue voor wedstrijden. Ouders wassen de kleding bij 
toerbeurt op aanwijzing van de begeleiders. Graag op 40 graden wassen, 
shirts apart van broeken en kousen en liever niet in de droger. 

- Ouders worden bij toerbeurt gevraagd om het vervoer te verzorgen bij 
uitwedstrijden. De namen staan in de Odessa. Mocht u verhinderd zijn, dan 
wordt u verzocht zelf te ruilen met een collega-ouder. Let op: het dragen van 
autogordels is ook achterin verplicht. 

- De ontwikkeling van jeugdvoetballers is erg wisselend. Soms gaan ze met 
sprongen vooruit, dan staan ze plotseling weer stil in hun ontwikkeling. Steun 
uw kinderen door zoveel mogelijk wedstrijden te bezoeken. Vang hen op bij 
tegenslagen en relativeer de goede prestaties! 

- We vragen sportief gedrag van onze spelers en dus ook van hun ouders. 
Aanmoedigingen van langs de lijn zijn altijd welkom, maar laat de 
coaching over aan de begeleiders anders weten de spelers niet waar ze 
aan toe zijn.  

- Nogmaals vragen wij u om op een positieve manier het voetbal bij Dess te 
steunen! 

 
 

 
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: 
09/09/12 Vince van Schagen en Gijs Singelenberg 
23/09/12 Jeroen Vlaar en Klaas Burrei 
07/10/12 Ramon Vlaar en Ali Umar Ali 
28/10/12 Maarten Hovenier en Nick van Diepen 
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 

 
 
 
 



 

ODESSA                                                                                                                                14 

Competitie indeling jeugd 2012-2013 
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Consul 

Ron de Boer 

tel. 591840/ 

06-22791697 

Thuisspelende 

tegenpartijen 

Begeleiders 

 
Wedstrijd- 

coördinator 

Roland 

Bontekoning-

tel. 591453 

06-57245281 

 

DESS C1 

Roland 

Bontekoning 

tel. 591453 

 

DESS MD1 

Jelle van 

Ijperen 

tel. 599033 

 

DESS D1 

Ramon Poeze 

tel. 591678 

06-21530889 

DESS E1 

Bas o/d Kelder 

Tel. 590253 

Klaas Jan Zijp 

Tel. 242463 

Scheids-rechters 

Kantine 

Marlies van 

Schagen 

tel.599041 

 

DESS F1 

Erwin Kan 

Tel. 06-

51766432 
- 

Bij heel slecht weer, de site van sv dess 

en teletekst in de gaten houden.  

Pag. 603 – west 1/ svdess.nl. 

Als het hier op staat wordt er niet 

gebeld. 

Dess 1 - A-category 

Rest     - B-category 
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Begeleiding A-jun. 
  Naam Lidcode telefoon 

Peter Manshanden   0229-591596 

Marcel Reus CBBY90A 06-15601034 

A-junioren     

Naam Lidcode telefoon 

Jelle Klijnsma FTDB82X 0229-591750 

Kees Wagemaker GCDZ60F 0229-591294 

Dian Bakker GCDZ59B 0229-591287 

Jacob Bakker FZVX70Y 0229-591474 

Jelle vd Berg FZVX74S 0229-202955 

Klaas Swier FZYC203 0229-591892 

Mark Swier FZYC18W 0229-591412 

Niels Kuip FZYC14S 0229-599002 

Mark Vlaar FZYL90Z 0229-599105 

Jordi Kool FPXQ842 0229-591808 

Sam van Diepen FZYC17V 0229-591806 

Martin Bakker FYYJ823 0229-591550 

Chris Keesom FZYC15T 0229-591848 

Sjoerd Beuker FZBH99N 0229-591912 

Björn de Boer FPXQ81X 0229-591840 

Richard van Diepen FWWX764 0229-591317 
 
 

Begeleiding B-jun. 
  Naam Lidcode telefoon 

Maickel de Boer   06-48939859  

Henk v/d Lagemaat   0229-591913 

B-junioren     

Naam Lidcode telefoon 

Marcel van Schagen MBKS84S 0229-599041 

Wouter Smit GCDZ58A 0229-590403 

Matthijs Rood GKYH54F 0229-591747 

Nick Veltrop PJJP91V 0229-590344 

Luuk Gobel GMBF829   

Robin Bontekoning LXMY68R 0229-591453 

Jeroen Gerssen GLXQ57X 0229-591756 

Timo Kool GHZS436 0229-591808 

Sonny v/d Lagemaat GJZG78G 0229-591913 

Damian de Boer LYHS849 0226-359597 

Krijn Koning MMTS55Y 0229-591208 

Casper Smit MCBW67R 0229-590403 
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Begeleiding C-jun. 
  Naam Lidcode telefoon 

Roland 
Bontekoning CCNN755 0229-591453 

Jack Vlaar CBBY61Q 0229-599059 

C-junioren     

Naam Lidcode telefoon 

Maurits Coppejans LWMH863 0229-599060 

Thom van Schagen MBKS84S 0229-599041 

Huub Alkema MBFV004 0229-599008 

Luuk Bontekoning MBWT84F 0229-591453 

Sam Schipper MJY6376 0229-591227 

Remco Swier LZCP855 0229-591892 

Simon Stapel MFZG362 0229-591234 

Luuk Singelenberg MMTS56Z 0229-599083 

Nick Karsten KMNJ834 06-53610379 

Dave Moolevliet LVZT867 0229-590880 

Thijs Swier MKLL46L 0229-591412 

Brian Veltrop MCK477X 06-41460752 

Stef Mijs LWYJ19B 0229-591649 

Jaimy Vlaar LZFL937 0229-599065 
 
 

Begeleiding D-jun. 
  Naam Lidcode telefoon 

Ramon Poeze CBBY83Y 0229-591678 

Laurens Groot MMXT777 06-16817826 

Jeroen Gerssen GLXQ57X 0229-591756 

D-junioren Laur   

Naam Lidcode telefoon 

Peter Smit MNSR02B 0229-590403 

Max v/d Struis MDZC88B 06-22380416 

Vince van Schagen MFZG409 0229-599041 

Nick van Diepen MMGL98P 0229-219282 

Gijs Singelenberg MKF82P 0229-599083 

Jeroen Vlaar MJVH824 0229-599012 

Klaas Burrei MLQM305 0229-553390 

Maiko Verhoeven NWJS28D 0229-851046 

Ramon Vlaar NXPF18W 0229-591506 

Maarten Hovenier MJQB48V 0229-202148 

Mathijs Mazereeuw MKHY17G 0229-591526 

Daan Wagemaker MLCK624 0229-591294 

Ali Umar Ali PDHH01G 06-85412519 
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Begeleiding E-jun. 
  Naam Lidcode telefoon 

Bas o/d Kelder   0229-590253 

Klaas Jan Zijp   0229-242463 

E-junioren     

Naam Lidcode telefoon 

Mike Schipper PCLZ58D 0229-591227 

Tom Zijp NMMW04W 0229-242463 

Femke Singelenberg NMMW05X 0229-599083 

Stijn op den Kelder NMMW072 0229-590253 

Myrthe Vlaar MHZJ85J 0229-599065 

Mariët van Diepen MMGQ20W 0229-591315 

Kim van Diepen MMGL58D 0229-591315 

Jesse de Boer NMMW064 0229-591432 

Kacper Szymanszki     

Dawid Sarnowska     
 
 

Begeleiding 
  Naam Lidcode telefoon 

Erwin Kan   06-51766432 

      

   

   F-junioren     

Naam Lidcode telefoon 

Lars op den Kelder PLRF94S 0229-590253 

Jordi Stins NXZM55A 0229-590666 

Seth van Diepen     

Cas Ursem PFSD974 0229-573807 

Wout Bruins     

Timo Kan   0229-590336 

Marit de Boer PFSD98V 0229-591432 

Wies Wagemaker PCWM097 0229-581294 

Jessica Groot   06-16817826 

Siebe van der Zee   06-10925591 

Esmee Vlaar   0229-591600 
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Begeleiding MD-jun. 
  Naam Lidcode telefoon 

Jelle v Yperen CBBZ25N 06-27598880 

Jolanda Karsten   0229-591697 

MD-junioren     

Naam Lidcode telefoon 

Marloes Keesom MTGM47N 0229-591848 

Feline Odekerken NRFV35D 0229-854024 

Tess Karsten MGTS828 06-53610379 

Karlijn Nijland MCVW58T 0229-591552 

Sandra Burrei MFZG373 06-23820097 

Margot Smit MFTR804 0229-590403 

Irene Slagter MHZJ84I 0229-591938 

Mandy Vlaar MHZJ85J 0229-599065 

Lisa de Niet MFLD38R 0229-599033 

Noa Vlaar PJJM10Z 0229-591600 

Valerie Reus MGSS40V 0229-851333 

Nika van Diepen MMGL98P 0229-219282 

Anna Hovenier NRFV34C 0229-202148 

Lois Karsten MGTS839 06-53610379 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 
  

Zoals ieder jaar zullen de diverse teams ook dit jaar worden opgeroepen voor het 
schoonmaken van de kleedkamers. We hebben de aanpak hiervan echter veranderd. 
Dit omdat de opkomst slecht was. Uiteraard betreuren we dit want het enige middel 
dat blijkbaar werkt is het opleggen van een sanctie als je niet komt opdagen. 
 
VANAF NU zullen we tijdig (2 maanden van tevoren) in de odessa aankondigen 
welke spelers op welke avond in de kantine worden verwacht. Deze lijst zal wekelijks 
in de Odessa worden afgedrukt. Doordat deze avond ruimschoots op tijd wordt 
aangekondigd heeft iedereen de tijd om zijn of haar agenda te blokken of een 
vervanger te zoeken. Indien een speler niet op komt dagen zullen we deze een boete 
van 20 euro opleggen. 
  
Het bestuur. 

 

 

                                   
                                                                                                                                                    

                                                                                                                       

=                                                = 
 

 

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Wij proberen onze website actueel en zo overzichtelijk mogelijk te houden. 

Mocht u echter tips, verbeterpunten en/of eventuele wijzigingen hebben, kunt u 

via onderstaande link uw vraag / opmerking kwijt: 

http://www.svdess.nl/page/view/name/31-contact-formulier 

Namens het bestuur van SV DESS, 

 

F. van de Ven 

http://www.svdess.nl/page/view/name/31-contact-formulier
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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. 
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ONTWERP HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

 

Dit regelement zal in de ledenvergadering voor goedkeuring ingebracht worden 
 
Het onderstaande huishoudelijk 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 aan-

meldingsformulier, 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. 

 



 

ODESSA                                                                                                                                23 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 re-

sultaat 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 
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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 bestuursle-

den 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 verkre-

gen, 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. 
 
 

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 toever-

trouwd; 
 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. 
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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 onder-

tekenen 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.  

 
 

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 (afde-

lings)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 huishou-

delijk reglement. 
5.  Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or-

gaan, 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.  
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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 aanspra-

kelijk worden gesteld. 

 
 

 

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 ver-

schijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen. 

 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ........... 
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Bestuursreglement kantine sv DESS 
1.  De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: 9.00 – 

18.00 uur. 

2.  Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol 

geschonken: 11.00 – 18.00 uur. Alleen op zondag. 

3.  Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is 

dan 16 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. 

4.  Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 

kantine of elders op het terrein van de vereniging. 

5. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 

(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 

6. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 

- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens 

de uitoefening van de functie; 

- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

7. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 

alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 

alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

8. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 

9. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” 

en rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan. 

10. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van 

alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan 

alcoholhoudende drank. 

11. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

12. Glaswerk mag alleen in de kantine en op het terras worden gebruikt. Het is niet 

toegestaan glaswerk buiten deze gebieden mee te nemen. 

13. Het is ten allen tijde verboden te roken in de kantine. Dit betreft de gehele kantine, 

inclusief kleedkamers en andere (opslag-)ruimtes. 

14. Er wordt niet opgeschreven in “het boek” als de bar open is of als er een andere manier 

van directe betaling mogelijk is. 

 

 

Mededelingen van algemene aard: 

 

De door DESS ter beschikking gestelde (sport-) kleding blijft ten allen tijde eigendom van 

de SV DESS. Deze kleding is niet bedoeld voor privé gebruik. 

Constatering van het privé gebruik van deze kleding kan leiden tot inname van de kleding 

en schorsingen. 

 

 

 

 


