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24 sept 2012

DESS ZONDER VOORZITTER
Zoals iedereen weet wordt de functie van voorzitter thans vervuld door John Keesom
en Vincent Vermeulen. Tijdens de ledenvergadering van oktober zullen zij hun
functie neerleggen. Dat betekent dat DESS vanaf dat moment geen voorzitter meer
heeft.
Ondertussen is er nog geen nieuwe kandidaat gevonden die deze taak wil
overnemen. Dit betreuren wij ten zeerste. Juist nu het bestuur bestaat uit allemaal
actieve en enthousiaste vrijwilligers. De functie zal ingevuld moeten worden om het
bestuur compleet te maken en de club op een goede manier te laten functioneren.
Het uitvoeren van deze functie kost uiteraard tijd maar het lijkt wel of iedereen denkt
dat het een fulltime baan is. Het is hartstikke leuk werk en samen met de andere
bestuursleden en vrijwilligers zorg je ervoor dat iedereen met veel plezier kan sporten
en op het complex een leuke tijd kan hebben. Juist omdat het bestuur actief is, blijft
de hoeveelheid tijd die deze taak in beslag neemt beperkt. Een duofunctie is ook
mogelijk.
Zonder voorzitter zullen er taken blijven liggen met alle gevolgen van dien.........

Wie staat er op? DESS rekent op je!
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VIER TEAMS SV DESS IN HET NIEUW

Op zondag 26 augustus was het zover. Op een prachtige zondagmiddag werden door 4 teams van de
SV DESS aan de Sportlaan te Benningbroek de nieuwe tenue’s gepresenteerd.
De dames 2 zijn weer in een flitsende outfit gestoken door het bedrijf Noctiluca Consulting BV .
Sandra de Waart zelf overhandigde de outfit deze middag aan de dames.
De veteranen kregen een hele mooie nieuwe outfit van de sponsor Edmon Keukens. Namens Edmon
Keukens overhandigde de heer Robbert van Aarst de heren hun nieuwe outfit. Robbert zelf speelt al
jaren bij de veteranen en verscheen dus zelf ook voor de foto in het nieuwe tenue.
Wij begonnen deze middag met een wedstrijd tussen de Dames 2 en de Veteranen. Het was een
gemoedelijke wedstrijd waarbij de dames toch nog wel verrast werden door de goede conditie van
de “oudjes”’.
Daarna was het de beurt aan de heren senioren.
Het eerste elftal kreeg uit handen van de hoofdsponsor Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar (BVV) een nieuw
uit en thuis tenue aangeboden. Ook werd er voor een periode van 2 jaar een nieuwe
sponsorovereenkomst ondertekent door de heren Mark en Frank Vlaar.
Het tweede elftal werd in het nieuw gestoken door Administratiekantoor van Arem. Anita van Arem
is al jaren zeer nauw betrokken bij onze vereniging en doet samen met haar partner de coaching en
begeleiding van dit elftal.
Na het maken van de foto’s werd er nog een oefenwedstrijd gespeeld tussen de beide elftallen en na
afloop was het een gezellig samenzijn in onze mooie kantine.
Alle sponsoren kregen uit handen van het bestuur een mooi ingelijst shirt overhandigt welke
beschikbaar waren gesteld door Duijn Teamsport te Zwaag.
De foto’s deze middag werden gemaakt door Lex Salverda.
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1e Elftal

2e Elftal
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Veteranen

Dames 2
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag Thuis
30-09-2012
veld
A
A
A
A

tijd
9.30
11.00
13.00
15.00

vertrek

wedstrijdnr
69239
59408
72863
74991

wedstrijd
DESS VE1 – RKEDO VE2
DESS 2 – MOC 2
DESS B1 – de Zouaven B2
DESS DA 1 – Wiron DA 1

Scheidsrechter/ rijders
Roland Bontekoning
Rene Aay
Wiegert Kistemaker
Michael de Boer

Zondag Uit
30-09-2012
veld tijd
14.00
11.30
14.00

vertrek
10.30
13.00

wedstrijdnr
2663
70301
74951

Uitslagen zondag 16-09-2012
Sporting S 1 – DESS 1
DESS 2 – LSVV 5
DESS VE1– KGB VE1
Strandvogels A1 – DESS A1
DESS B1 – VVW B3
DESS DA1 – Flevo DA1
Spartanen DA1 – DESS DA2

wedstrijd
St.George 1 – DESS 1
Woudia A1 – DESS A1
SEW DA2 – DESS DA2

3-0
4-0
0-3
1-0
15-0
10-0
0-10

Scheidsrechter / rijders
H. Peereboom
Klaas en Niels

Uitslagen zaterdag 15-09-2012
DESS E1 – VVS’46 E2
DESS C1 – Kwiek ’78 C1
Spirit’30 F7 – DESS F1
AGSV D1 – DESS D1
Westfriezen MD1– DESS MD1

0-14
0-14
5-0
4-5
5-0

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:

R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
Invullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603
West 1 categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag Thuis
07-10-2012
veld tijd
A
14.00
A
11.45
A
9.45

vertrek

wedstrijdnr
2677
70328
75022

wedstrijd
DESS 1- ASV’55 1
DESS A1 – Spirit’30 A1
DESS DA2 – de Zouaven DA2

Scheidsrechter/ rijders
M.A. Meekhof
Bas o.d. Kelder
Jan Korver

Zondag Uit
07-10-2012
veld tijd
11.00
13.00
15.00

vertrek
10.00
12.00
14.00

wedstrijdnr
69254
59952
72919

Uitslagen zondag 23-09-2012
DESS1 – MOC1
SRC 4 – DESS 2
Spartanen VE1 – DESS VE1
DESS A1 – Medemblik A1
Zuidermeer B1- DESS B1
Dirkshorn DA 1 – DESS DA1
DESS DA2 – de Blokkers DA2

wedstrijd
AGSV VE1 – DESS VE1
De Flamingo’s 2 – DESS 2
Always Forward B6 – DESS B1

1-3
5-1
4-1
0-15
2-6
3-2
5-0

Scheidsrechter / rijders
Matthijs en Nick

Uitslagen zaterdag 22-09-2012
DESS F1 – VVW F4
DESS D1- VVW D4
DESS MD 1- Andijk MD 1
De Valken E2 – DESS E1
West-Frisia C3 - DESS C1

1-3
10-2
26
sept.
6-0
2-5

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
Invullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603
West 1 categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl
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Agenda
10 oktober
19 oktober
14 november
12 december

2012
2012
2012
2012

Bestuursvergadering
Jaarvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

Dess 2 VS LSVV 5

16-9-2012

Afgelopen zondag was de start van het seizoen voor Dess 2! Het weer was ons goed
gezind en de temperatuur was redelijk te noemen.
Onder leiding van Arie de Niet waren er weer voldoende spelers aanwezig om er een
mooie voetbalochtend van te maken. Exact 11 uur was het fluitsignaal gegeven en
konden we de weide in! Voor velen onder ons (waaronder uw verslaggever) was het
de eerste wedstrijd van het seizoen, dus conditioneel kon er her en der nog wat aan
verbeterd worden. Gelukkig stond er een verdediging opgesteld (Marcel, Patrick,
Eric, Sjors en Mathijs), waar menig spits al voor de wedstrijd knikkende knieën van
zou krijgen. Ook mocht de voorzitter, de heer V. Vermeulen een balletje komen
trappen op deze zondagmorgen.
Al vroeg in de wedstrijd kwam Dess op voorsprong door niemand minder dan Arjen
die de bal zuiver in het hoekie wist te krijgen. 1-0! Een uitgelaten stemming was er
nog niet, want LSVV kwam regelmatig om de hoek kijken. Toch kon onder deze druk
steeds meer kansen worden gecreëerd en op termijn ook benut! Voor de rust wist
Victor de bal loepzuiver er in te knallen 2-0!
Tijdens de rust even genieten van een bakkie thee en deskundig commentaar van
Arie (die 3-0 moet komen!), zorgde ervoor dat we gefocust konden starten met de
tweede helft.
In de tweede helft kwamen we meer onder druk te staan. LSVV creëerde meer
kansen en ook de doelman Sven moest af en toe in actie komen. Op het middenveld
konden Jelle en Victor regelmatig deze kansen keren, waardoor we diverse malen op
de flanken gevaarlijk werden. Dit resulteerde uiteindelijk in een mooie goal van
Patrick! 3-0. Als toefje kon niemand minder dan Victor de 4-0 nog voor zijn rekening
nemen!
Uw verslaggever: Tom Beuker
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Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met één van de Bestuursleden
1e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer 1 gesponsord door Marja Kool
2e wedstrijdbal: DESS1 - MOC 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar
3e wedstrijdbal: DESS1 - ASV 55 1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt
4e wedstrijdbal: DESS1 - Dynamo 1 gesponsord door Jan Visser
5e wedstrijdbal: DESS1 - Kwiek 78 1 gesponsord door Mevr. Op den Kelder
6e wedstrijdbal: DESS1 - Victoria O 1 gesponsord door André Appel
7e wedstrijdbal: DESS1 - ???
gesponsord door Klaas Helder

Wedstrijdbal voor de MD1: Mevr. Op den Kelder

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Zoals ieder jaar zullen diverse teams worden opgeroepen voor het schoonmaken van
de kleedkamers. Er wordt tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa
aangekondigd welke spelers op welke avond in de kantine worden verwacht. Deze
lijst zal wekelijks in de Odessa worden afgedrukt. Doordat deze avond ruimschoots
op tijd wordt aangekondigd, heeft iedereen de tijd om zijn agenda te blokken of een
vervanger te zoeken. Indien een speler niet op komt dagen, zullen we deze een
boete van 20 euro opleggen.
Wanneer je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken, dien je om
19:00 uur aanwezig te zijn.
Het bestuur.

Dinsdag 2
oktober
Arthur Admiraal
Ronald ten Pierick
Jelle van Ijperen
Kevin Slooten
Nico Aay
Siem Admiraal
Jelle Klijnsma
Björn de Boer
Jordi Kool
ODESSA

Dinsdag 6
november
Chris Keesom
Niek Nijland
Dennis Laan
Erik Appel
Nico Conijn
Joop Kool
Rob van Aarst
Kees Wagemaker
Klaas Swier

Dinsdag 4
december
Erik Admiraal
Sam van Diepen
Vincent Vriend
Laurens Groot
Robert Borg
Jan Kool
Cliff Bean
Niels Kuip
Mark Vlaar

Dinsdag 8 januari
Arjan Bakker
Ruben Kistemaker
Max van Schagen
Ruben Kool
Tom Beuker
Sjaak Mulder
André Appel
Martin Bakker
Sjoerd Beuker
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Dirkshorn VR1 – DESS VR1
Na de 10-0 zege van vorige week stond vandaag onze tweede competitiewedstrijd op het
programma, met als tegenstander de vrouwen van Dirkshorn. Met de achterbak van Riens
auto vol met flesjes fris (die wij van hem krijgen bij winst), reden we richting de voor ons
onbekende voetbalvereniging Dirkshorn. Hier beloofde het geen wedstrijd zoals vorige week
te worden, want de vrouwen van Dirkshorn konden een stuk beter met de bal omgaan. Onze
verdediging werd deze wedstrijd op de proef gesteld door een aantal goede spitsen van onze
tegenstanders. Een schot op doel werd net voor onze doellijn weggeschoten en onze
keepster Denise heeft ons op heel wat goede reddingen getrakteerd. Zo werd voorkomen
dat Dirkshorn de eerste helft kon scoren.
Wij kwamen niet zo lekker in de wedstrijd. We konden geen rust krijgen in ons spel. Toch
wisten ook wij kansen te creëren en ging de wedstrijd aardig gelijk op. Lange tijd bleef het
standenbord op 0-0 staan, maar na ongeveer een halfuur spelen viel toch het eerste
doelpunt voor ons. Een mooi schot van Michelle belandde in de kruising. Met een 0-1 stand
gingen wij de rust in.
Na de rust begonnen we sterk. We gingen wat beter overtikken en er kwam wat meer rust in
ons spel. Dit resulteerde al snel in de 0-2. Anne pakte na vijf minuten spelen in de tweede
helft de bal af van een Dirkshorn-verdedigster en wist de bal in het net achter de keepster te
schieten. Even leek het er op dat wij de overhand kregen in de wedstrijd, maar niet lang na
ons tweede doelpunt, maakte Dirkshorn de 1-2. Lange tijd waren we aan elkaar gewaagd,
maar nadat Dirkshorn ook nog de gelijkmaker wist te maken, hing ook een derde doelpunt
voor hen in de lucht. Deze viel in één van de laatste minuten.
Ondanks ons verlies, kregen we van Rien ons flesje fris voor de strijd die we hebben
geleverd. Helaas konden we de lege koelbox niet vullen met drie punten, maar hier gaan we
volgende week tegen Wiron zeker weer ons best voor doen!
#3
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Spartanen DA1 – DESS DA2
Nieuwe ronde, nieuwe kansen…
Zondag 16 september stond voor ons de eerste competitiewedstrijd op het programma. Spartanen
was een beetje onverwachts bij ons in de poule gekomen, dus ze waren gelijk aan de beurt. Rond
14:30 trapten we af in onze nieuwe tenues(!) in Wognum. De wedstrijd begon door omstandigheden
iets later. We wisten al uit betrouwbare bronnen dat we niet teveel tegenstand hoefden te
verwachten van Spartanen. Daarbij hadden zij allemaal gefeest in Stam, dus voor ons een makkie.
We speelden onze eerste competitiewedstrijd in een nieuwe opstelling, namelijk 4, 3, 3. En wat was
het ook heerlijk dat we niet hoefden te vragen wie er deze keer wilde keepen, want we hebben een
vaste keepster! Ook bestaat ons team uit wat nieuwelingen die zijn doorgestroomd vanuit de
meisjes, namelijk: Denise, Mariska, Judith en Sanne. Een mooi begin van een mooi seizoen. Over de
wedstrijd zelf valt eigenlijk niet veel ‘soeps’ te schrijven. Spartanen kon gewoon niet (goed)
voetballen. Hier en daar hadden ze wel een goede speler, maar het team hing totaal niet samen. Dit
is ook wel te zien in de eindstand van, jawel: 0-10!
Even op een rijtje:
0-1  Maartje
0-2  Lydia
0-3  Lydia
0-4  Loren
0-5  Wieneke
0-6  Melanie
0-7  Lisa (e.d.)
0-8  Loren
0-9  Loren
0-10  Denise
Ik geloof dat het in de rust 0-4 stond. We wisten eigenlijk al gauw dat we deze wedstrijd makkelijk
zouden gaan winnen. Jelle kwam daarom ook met een mooi voorstel. We moesten streven naar de
0-10, omdat het gewoon leuk is om met zo’n uitslag te winnen. We hadden dus een mooi doel voor
ogen de tweede helft. Nog geen 5 minuten voor tijd werd de 0-10 erin geschoten, dus we kunnen
trots op onszelf zijn dat we dit doel behaald hebben (al was 0-9 of 0-8 natuurlijk ook niet verkeerd
hoor). We konden in deze wedstrijd mooi een beetje oefenen met de nieuwe opstelling en de nieuwe
plaatsen.
We zullen zien wat dit seizoen ons weer gaat brengen, maar we kunnen de eerste 3 punten alvast in
onze zak steken. Gezien de competitie-indeling komen er nog wel meer van dit soort wedstrijden.
We weten nu waar naar we streven in zo’n wedstrijd: 10, 10, 10! En de overige wedstrijden mogen
natuurlijk ook best gewonnen worden. Ik vond het een topprestatie en ik vertrouw er op dat jullie
nog veel meer van dit soort mooie wedstrijden gaan laten zien!
#8
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DESS DA2 – De Blokkers DA2
Zondag 23 september om 09:45 begon in alle vroegte onze tweede competitiewedstrijd. Na de
grandioze overwinning van vorige week (Spartanen uit, 0-10) hadden we weer heel veel goede moed
en een overdosis aan energie (dit kwam iets later op gang). Ik kwam ongeveer 7 minuten na het
fluitsignaal het terrein op lopen en toen stond het al 1-0 (Lydia). Er werd weer gevoetbald met de
nieuwe opstelling, namelijk: 4, 3, 3. De eerste helft was er wel leuk voetbal te zien bij de dames van
DESS. Je kunt duidelijk merken dat het nog het begin van het seizoen is en nog niet iedereen thuis is
met de nieuwe opstelling. Toch gingen er in de eerste helft heel wat doelpunten in, in ons voordeel.
Ongeveer halverwege de eerste helft kregen we een penalty mee. Tessa is hier bij ons de
aangewezen persoon voor en ze schoot hem weer heel koeltjes in de linkerhoek. Vrij snel daarna
scoorde Lydia de 3-0 via haar linkerbeen. Vlak voor de rust scoorde Mariska de 4-0, via een mooi
afstandsschot in de kruising. Bij De Blokkers was in de eerste helft een speler op doel komen te
staan, omdat hun keepster geblesseerd uit viel. Wij, en zij waarschijnlijk ook, hadden al snel door dat
zij niet de aangewezen persoon was om op doel te staan. In de rust werd er dan ook van keepster
gewisseld bij de tegenstander. De tweede helft was eigenlijk vrij slecht. Er werd hier en daar heel
leuk gevoetbald en er werden veel kansen gecreëerd, maar ze wilden er gewoon allemaal niet in.
Nou ja, bijna allemaal dan. Lydia heeft de wedstrijd afgerond met de 5-0, na een mooie combinatie
met Judith. Je kon ook goed merken dat de tweede helft een beetje inzakte. De Blokkers kwamen
steeds meer op onze helft en ze kwamen zelfs een aantal keer in ons doelgebied. Bianca heeft in de
tweede helft nog 2x flink moeten optreden. Al met al weer een prima overwinning van 5-0! We staan
inmiddels op 15 doelpunten voor en 0 doelpunten tegen. Misschien ook een mooi doel om na te
streven: de 0 houden qua tegendoelpunten! We gaan het in ieder geval zo lang mogelijk volhouden.
#8
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 29-09-2012
thuis tijd
10.00
11.30
uit

tijd
10.15
11.30
12.30

vertrek
09.15
10.30
11.30

wedstrijdnr
107455
91114

wedstrijd
DESS E1 – Spartanen E4
DESS C1 – Woudia C1

scheidsrechters
Dave Moolevliet
Anita v Arem

wedstrijdnr
146567
124603
126867

wedstrijd
Zouaven de F9– DESS F1
Woudia D2G – DESS D1
Always Forward MD2 –
DESS MD 1

rijders
Wout, timo wies
Jeroen, klaas maarten daan
Sandra,margot,Irene,mandy

Zaterdag 06-10-2012
thuis

tijd
10.00
11.15
13.00

wedstrijdnr
129573
124613
126878

wedstrijd
DESS F1 – Dindua F1
DESS D1 – Spartanen D5
DESS MD1 – RKEDO MD1

scheidsrechters
Casper Smit
Maickel de Boer
John Keesom

uit

tijd
vertrek
11.30 10.30
12.00 11.15

wedstrijdnr
107457
91120

wedstrijd
Sporting S E1 – DESS E1
HSV Sport1889 C1 – DESS C1

rijders
Mike, femke,jesse
Thijs,dave,

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
Rr Bontekoning rel nr: CCNN755
Invullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603
West 1 categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan
zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en
competities onder zoek op club (deze week).
Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op
www.svdess.nl
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AGSV D1 – DESS D1 op 15 september gespeeld.
Onze eerste wedstrijd op groot veld was erg spannend. We vertrokken om 12.00
uur naar AGSV. We kwamen aan om 12.15 uur. We gingen meteen naar de
kleedkamer. We gingen ons omkleden. Vlak voor we de kleedkamer uit gingen
zongen we voor Vince omdat hij jarig was.
De opstelling: doel Maico. Achterin Klaas, Maarten en Jeroen. Middenveld
Mathijs, Vince, Daan, Ali en Peter. Aanvallers Max, Nick en Gijs. Ramon V. was
er vandaag niet.
We kwamen 1-0 voor door Max. Daarna scoorde AGSV 3 keer. Vlak voor rust
scoorde Gijs de 3-2. Na de rust scoorde AGSV 4-2. Na een pass van Nick kon
Gijs doorlopen en scoorde de 4-3. Daarna scoorde AGSV de 5-3. Gijs gaf een
goeie pass op Nick die de 5-4 maakte. Het publiek hoopte nog op de 5-5, maar
dat werd het helaas niet. Na de wedstrijd had Vince getrakteerd op Buyszoenen.

Nick van Diepen

15/9 DESS E1 – VVS E2
Het was lastig om deze wedstrijd te voetballen. Maar we hebben wel goed ons
best gedaan. Zij waren groter en sterker. Ze trokken enorm. Femke had een hele
dikke knie gekregen. Toen ging Kim haar helpen verdedigen. Wij mochten wel 2
spelers meer in het veld zetten.
De eerste helft stond Tom op doel en de tweede helft Dawid. Ze deden het heel
goed, maar er vielen toch veel doelpunten.
Voor de wedstrijd gingen we op de foto met een grote panda voor het Wereld
Natuur Fonds. We kregen ook lekkere snoepjes van de panda, die Mariët en
Myrthe na de wedstrijd gingen uitdelen.
Onze moeder was vandaag de coach. Ze vond het heel gezellig, en wij ook.
Het was jammer dat wij geen doelpunt konden scoren. Misschien gaan we in een
lagere klasse voetballen, want deze tegenstanders zijn wel erg sterk (2e jaars).
Omdat we zo goed ons best gedaan hadden, kregen we van Anita nog een lekker
ijsje.
Geschreven door Kim en Mariët van Diepen.
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Dess D1 tegen Vvw D4
De wedstrijd begon goed na vijf minuten scoorde Dess
al het eerste doelpunt. Vlak daarna kwam het tweede
doelpunt en zo kwamen er nog vier tot de rust. Met
6-o gingen we de rust in. We gingen bespreken hoe
goed ge wedstrijd ging. Onze coach Ramon gaf ons
goeie tips en complimenten. De tweede helft begon
Dess scoorde 2 doelpunten daarna scoorde Vvw 2
doelpunten en op het allerlaatst scoorde Dess nog 1
keer. Onze coach Ramon zij als jullie 10 punten hebben
trakteer ik op taart. Gijs had 6 doelpunten gescoord en
Nick had er 4 gescoord en de tegenstanders 2.

10-2

voor Dess!

Van Gijs
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DESS F1 – VVW F4: 1-3
Hadden we ze al aan u voorgesteld? De jongste lichting van DESS, het DESS 1 van
de toekomst, daar komen ze dan, de elf van de F1:
Wout Bruins
Seth van Diepen
Wies Wagemaker
Timo Kan
Cas Ursem
Esmee Vlaar
Karel van Leeuwen
Lars op den Kelder
Siebe van der Zee
Jessica Groot
Marit de Boer
De laatste heeft onlangs haar arm gebroken en deed daarom dienst als assistentcoach. Jordi Stins zijn we kwijtgeraakt aan de E1, die op hun beurt Kacper verloren
aan de D1.
Met 10 man het veld op dus, tegen VVW F4, die allen een halve kop uitstaken boven
ons. We troffen scheidsrechter Nick Karsten, die beloofde ales ordelijk te laten
verlopen en dat ook uitstekend deed.
Wou werd verkozen tot keeper en aanvoerder. Vooral het keepen zou een uitdaging
worden, omdat voorheen Jordi onze keeper was. Als aanvoerder deed Wout het
fantastisch. Handschoen uit (na bloed zweet en tranen van Maickel om ze aan te
krijgen), scheidsrechter een hand geven, de toss winnen en handschoen weer aan.
(Maickel bedankt!)
En toen de wedstrijd. We stonden met z’n allen (veel ouders, grootouders, overige
familie en vrienden aanwezig, leuk!) met stijgende verbazing te kijken naar de
prestaties van onze jongsten. Wat een team! Er werd zo goed gespeeld dat de bij de
F’jes bekende “kluit” bijna niet te bespeuren was.
Wies, Timo en met name Seth beschikken over inzicht en het fysiek om hiernaar te
handelen, d.w.z. ze renden van voor naar achter om overal op tijd te zijn. Onderwijl
zorgden Lars, Cas en Jessica voor gevaar bij het doel van VVW; helaas kwamen
daar geen doelpunten van. Esmee, Karel en Siebe bemanden het middenveld.
Het eerste doelpunt kwam van onze Timo. We wisten niet dat hij zo hard kom lopen
toen hij achter een snelle aanvaller van VVW aanging. Hij bereikte deze, zette een
sliding in en de bal werd onhoudbaar voor keeper Wout. 0-1.
Timo had ons al laten weten 2 euro voor een doelpunt te gaan ontvangen van een
bekende. (Goed idee??) Voor deze beauty kan Timo echter zijn bonus wel claimen,
in welk doel was er niet bij gezegd. Daarna schoot een VVW’er de al er nog eens in.
0-2.
Seth had inmiddels de drive naar voren een beetje gevonden en greep z’n kans toen
de ruimte er voor hem kwam: een mooie solo, netjes afgerond. 1-2. Uiteindelijk
scoorde VVW nog een keer en werd 1-3 de eindstand. Maar wat een geweldige
wedstrijd. DESS F1 we hebben enorm van jullie genoten.
De penalty’s waren voor ons: 6-4. Mede door prima keeperswerk van Wout.
ODESSA
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De wastas is deze week gewonnen door Lars. Op de vraag wiens moeder het beste
kan wassen, was Esmee het meest overtuigend geweest, maar omdat haar moeder
net weg was, is de prijs uitgereikt aan ee itstekende tweede. Jenny, gefeliciteerd!
Volgende week mag Esmee hem alsnog mee.
Volgende week is Erwin er weer.
Tot woensdag.
Anita

AAN DE KEEPERS VAN DESS D, E EN F.
Vanaf maandag 1 oktober is er weer keeperstraining voor alle pupillenkeepers.
Jeroen Gerssen (zelf keeper van DESS B1) is jullie trainer.
Voor deze trainingen zijn uitgenodigd.:
Maandag van 18.00 tot 19.00 uur:
Anna Hovenier
MD1 tel nr. 202148
Tess Karsten
MD1
591697
Maico Verhoeven D1
851046
Max van der Struis D1
590366
Donderdag van 18.00 tot 19.00
Tom Zijp
E1
David Sarnowska E1
Wout Bruins
F1
Wies Wagemaker F1

242463
?
852768
591294

Wanneer je niet kunt komen, is het de bedoeling dat je dit aan Jeroen laat weten. Zijn
telefoonnummers zijn: 591756 of 06-57973634
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OUDERS OPGELET!
Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de
pauze om de clubkas te spekken.
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen
kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine
bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten
verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers.
Al met al een klusje van ca. 1,5 uur. Als je op onderstaande datum
niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dat mag ook iemand
zijn die geen lid is van DESS.
De volgende kinderen worden op onderstaande datum om 13.35 in de
DESSkantine
verwacht:
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

DESS loterij
oproep
Heb je thuis n og nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee?
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken.
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit,
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons.
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24.
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Bbq
Afgelopen zaterdag hebben we een gezellige bbq gehad met de kinderen die
voor de grote DESS loterij een wijk gelopen hadden. Dat waren afgelopen
seizoen de E1 en ME1.
Elk jaar worden er een aantal teams uitgekozen om langs de deuren loten te
verkopen en om hen te bedanken was hun een gezellige avond beloofd.
En een mooiere avond kon het niet worden! Na de korte regenbui in de
middag, brak rond half 5 heerlijk het zonnetje door en konden we gezellig met
z’n allen buiten zitten. Nou ja, zitten..het blijven voetballers natuurlijk en dan
kan je de verleiding van het hele voetbalveld voor jezelf natuurlijk niet
weerstaan.
Gelukkig was er tussen het voetballen door nog wel tijd om het door Dave
meesterlijk gebakken vlees te eten.
Na het eten, tijdens een lekker ijsje, was er nog even speciale aandacht voor
Stijn op den Kelder. Hij had geen wijk gekregen maar wel 80 loten verkocht. Dat
is natuurlijk ook nog een extra prijs waard en dat was een prachtige voetbal.
Jongens en meiden bedankt voor jullie inzet tijdens de lotenverkoop en
natuurlijk ook voor de gezellige avond!
Afra en Angelique
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 19 OKTOBER 2012, 20:30uur
AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen
3. Vaststellen notulen ALV 21-10-2011
4. Jaarverslag voorzitter / secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie Nico Huisman en Angelique Moolevliet
7. Verkiezing kascommissie
8. Vrijwilligerstaken
9. Stand van zaken sportgebieden
10. Kantinezaken
11. Verkiezing bestuursleden
12. Rondvraag
13. Sluiting

Samenstelling bestuur
Tijdens de ledenvergadering worden er nieuwe bestuursleden gekozen en nemen we
afscheid van vertrekkende bestuursleden. Dit jaar zijn er de volgende mutaties.
Vertrekkende bestuursleden:
- Marijke de Jong neemt afscheid van de ledenadministratie.
- Vincent Vermeulen en John Keesom nemen afscheid van het bestuur als voorzitter.
De volgende personen hebben zich aangemeld:
-

Charlotte Admiraal voor de functie van ledenadministratie

Aftredend en herkiesbaar:
- Cor Vlaar is herkiesbaar als bestuurslid voor het onderhoud van gebouw en terrein
Voor de voorzittersfunctie hebben zich nog geen nieuwe kandidaten aangemeld
Nieuwe bestuursleden kunnen zich uiterlijk tot 12 oktober 2012 aanmelden bij het bestuur
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Rooster van aftreden
voordracht

her- cq
verkiezing

aftredend

Vincent

1e verk

okt-09

okt-09

okt-12

Sjaak

1e verk

okt-11

okt-11

okt-14

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-10

okt-13

Marcel

1e verk

okt-11

okt-11

okt-14

Notulen ALV s.v. DESS
Datum: 21 oktober 2011
Aanwezig bestuur: Cor Vlaar, John Keesom, Fred v/d Ven, Afra Appel, Vincent Vermeulen, Marijke de
Jong
Afwezig bestuur: Jouke Ingen, Marcel Reus
Notulist: Marijke de Jong
1. Opening
21:05 Vincent
2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen
3. Vaststellen notulen ALV 29-10-10
Goedgekeurd en vastgesteld. Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag voorzitter/secretaris
Vincent: geeft zowel hoogte- en diepte punten van afgelopen voetbaljaar aan.
-Het overlijden van Martijn Vlaar
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-‘Knokken’ over het terrein met de gemeente. Ingang volgend seizoen het B veld vernieuwd. Ook
gevraagd na te denken over kunstgras: gemeente wil hier niet geheel in meewerken ivm kosten en
verhouding leden-velden. Daarom wordt er nu gewerkt aan nieuwe grasvelden. Dit seizoen niet
doorgegaan omdat het te laat in het seizoen was. Eind maart veld eruit en dan in de zomer veld goed
verzorgen.
-Aantal nieuwe leden die een bepaalde functie op zich willen nemen.
-Spelerspassen vernieuwen; iets waar met name de secretaris zich mee bezig heeft gehouden.
5. Jaarverslag penningmeester.
Afra: zie odessa ook met de balans etc.
Dit seizoen verliest gemaakt. Komt met name door de dorpsveiling. Volgend seizoen geen
winst/geen verlies
Vraag Jan van Ijzerloo: opvang opbrengsten Kinderopvang. Hoe terug te zien in begroting?  gat zelf
dichten. Met name door activiteiten en verhoging contributie.
Vraag Peter Manshanden: Aanraden niet meer publicieren in odessa van de balans, omdat ook niet
leden dit lezen.  publiceren aan leden, niet iedereen komt in de kantine en daarom is er voor de
Odessa gekozen.
Vraag Peter Manshanden: Hoe komt het netto resultaat tot stand mbt staat baten en lasten dit
staat in het jaarverslag gespecificeerd.
6. Verslag kascommissie
Fred en Angelique: Afra heeft weer goed haar best gedaan. Zij hebben hier geen verdere aan- en/of
opmerkingen.
7. Verkiezing kascommissie
Angelique Moolevliet gaat hier mee door. Fred wordt vervangen door Nico Huisman.
8. Contributieverhoging
Zie ook toelichting Odessa. Gat moet gevuld worden met een contributieverhoging voor volgend
seizoen (2012-2013). Dit gaat om een eventuele verhoging, die alleen zal worden doorgevoerd
wanneer dit écht nodig is om het gat te dichten in de financiën.
Angelique Moolevliet geeft aan dat het om een fixe verhoging gaat in 2 jaar tijd. Dess weet dit en
voert de verhoging alleen door wanneer dit echt nodig is.
Reserveleden: Reserveleden mogen 5x per jaar een wedstrijd meespelen en daarnaast mee trainen
met de senioren op woensdagavond.
Vraag Laurien Vlaar: Hoe zit dit met de dames? Dit is inderdaad anders, dit gaat om enkele gevallen.
Hierover kan altijd naar het bestuur mee worden gestapt.
Anita van Arem: Is het niet eens met het begrip reserve lid, vindt dat dit zijn doel voorbij schiet.
Bestuur snapt haar punt, maar wil reserveleden wel graag houden binnen de Dess om gaten te
kunnen blijven vullen in teams.
De contributieverhoging voor reserveleden wordt aangenomen met €50,- als contributie met de
nieuwe definitie, per ingang van volgend seizoen.
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9. Vrijwilligerstaken
Aantal taken zijn nav vorig vergadering opgepakt, dit stelt het bestuur erg op prijs en is hier blij mee.
Op dit moment wordt er nog gezocht naar iemand die een verslag wil schrijven voor de Koggelander.
De leden van de selectie wordt op het hart gedrukt je verslag naar de Koggelander te CC’en. Dit geldt
ook zeker voor de dames natuurlijk. Dit kan ook met een eventuele (zelf angeleverde) foto.
10. Stand van zaken sportgebieden
Jan Peter Bos houdt zich bezig met het regelen van kleding, zoals tenues, trainingskleding,
trainingspakken, etc.
Er staan ook dit jaar weer trainers klaar staan voor de selectieteams (dames en heren). De resultaten
die zijn er ook zeker naar op dit moment.
Nico Huisman: opmerking: dames worden ondergeschoven in zijn ogen. Dames moeten op een half
veld trainen, dit vindt hij een kwalijke zaak ook omdat de B’s nu op vrijdag trainen ipv donderdag.
nav puzzelen met tijden, beschikbaarheid etc is deze planning naar voren gekomen. Echter zijn er
altijd mogelijkheden geeft Vincent aan. We zullen dit de eerste bestuursvergadering dan ook
meenemen.
Jaap Beerepoot: vindt het hebben van een keeperstrainer een zeer positieve verbetering. Daarnaast
merkt bij dat er een verschuiving in mentaliteit begint plaats te vinden.
11. Kantinezaken
Miranda Reus gaat de kantine zaken overnemen. Roel op den Kelder doet de inkopen.
Op zaterdag zijn hier al 2 dames actief in.
12. Verkiezing bestuursleden
Vincent heeft al aangegeven te stoppen met zijn werk bij Dess. John Keesom gaat dit overnemen.
Hierbij wordt het werk langzaam overgegeven aan John. Vincent en John gaat aankomend seizoen dit
als een duo baan op zich nemen.
Jouke Ingen gaat stoppen met zijn werk bij Dess. Sjaak Appelman gaat dit overnemen. Hij gaat dit
samen oppakken met Marcel Reus. Beide mannen worden met enthousiasme aangenomen.
Arjen Slagter heeft zijn functies neergelegd bij Dess m.b.t. de sponsorzaken. Dit worden nu opgepakt
door Eric Admiraal en Patrick Huijsman. Zij nemen geen zitting in het bestuur, maar zullen wel
regelmatig aanwezig zijn bij de vergaderingen. Zij zullen zich met name richten op het actief maken
van de sponsoring.
13. Rondvraag
Cor Vlaar: wil van de gelegenheid gebruik maken om Ron de Boer en Arie de Niet te bedanken voor
hun inzet voor de club.
14. Sluiting
22:05 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.

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.
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3.

4.

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.
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.

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.
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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.

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.
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2.

3.

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.
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
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