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NIEUWJAARSWEDSTRIJD
3 januari 2016
Het programma:
11.00 uur Ontvangst van alle spelers met koffie
12.00 uur Wedstrijd DESS Dames/ MB – DESS MB/ Dames
13.00 uur Wedstrijd DESS1 – OUD DESS jaren ’90
14.30 uur Aanvang nieuwjaarsreceptie
Inlichtingen: bestuursleden
Het bestuur van sv DESS, wenst jullie allen

Een gezond en sportief 2016
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Agenda 2015/2016

Bestuursvergaderingen zijn er elke 2e dinsdag van de maand omstreeks
20:00 uur in ons clubgebouw.

BALSPONSORING
Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!
De eerste gulle gever, kunnen we bekendmaken:
De bal voor DESS1 - ALC 1 werd gesponsord door Wiegert Kistemaker

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van de thuiswedstrijden????
Wil je DESS 1 bij deze of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe
wedstrijdbal? Neem dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-52199400 of mail:
SPONSORING.DESS@GMAIL.COM .

Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams.
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit jaar één
keer opgeroepen voor het schoonmaken van de kleedkamers. Er wordt tijdig in
de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond in de kantine worden
verwacht. Hierdoor 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.
Het bestuur.
Dinsdag 2 februari
19:00 uur
Robbert van Aarst
Björn de Boer
Fred van de Ven
Jaap Worp
Jacob Bakker
Sam Schipper
Remco Swier

Dinsdag 1 maart
19:00 uur
Nico Aay
Jaimy Vlaar
Jelle Klijnsma
Jelle van de Berg
Jelle Walma
Jordi Kool
Nico Doodeman

Dinsdag 5 april
19:00 uur
Jan Laan
Kevin Slooten
Junior Karel
Niek Nijland
Niels Kuip
Gijs Singelenberg
Mathijs Mazereeuw

Kantinelijst MC1
24 Januari ’16 Margot Smit en Cynthia Henneke
Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken
van de DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt,
dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.30
uur tot ca. 17:30 uur.
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Beste lezer,
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk
hierbij aan de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het
onderhoud van het gehele gebouw en terrein.
Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar
vrijwilligers voor onderstaande vrijwilliger functies:
•

Schoonmaakcoördinator
Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal enthousiaste
meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou prettig zijn als zij een
coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld vragen en voor
roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere maandagavond
aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil en fungeert als
aanspreekpunt voor deze meiden/dames.

•

Kantinepersoneel
Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd
in de kantine te staan?

•

Kantinecoördinator voor de zondag
Om alle vrijwilligers die graag in de kantine willen staan te laten weten wanneer zij verwacht
worden, moeten er planningen worden gemaakt en ben je aanspreekpunt voor deze
vrijwilligers. Dit geldt alleen voor de zondagploeg.

• Klusjesteam op maandagochtend
Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagochtend in de
even weken van 09:00 uur tot maximaal 12:00 uur klusjes uitvoeren op
het sportcomplex. Denk hierbij onder andere aan ramen lappen en
onderhoudsklusjes. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dit team voor
een paar uurtjes wil komen versterken.
Je hoef niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het.
Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te
nemen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Afra Appel via 0229-591803.
Hartelijke groet,
Bestuur s.v. DESS
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F1
De F1 heeft het zijn trainer dit seizoen niet makkelijk gemaakt. Iemand van
buitenaf, die kunnen we lekker pesten dachten ze. De eerste paar trainingen
gingen dan ook moeizaam. Maar langzamerhand leerde ze hem beter kennen en
hij hen. De trainingen liepen steeds beter. De wedstrijden gingen vanaf het begin
al super goed. Iedereen wist zijn of haar plek in het veld. Zo hebben we twee
ijzersterke aanvallers, Jeffrey en Wess. Met verre afstand schoten of gevreesde
uitvallen recht door de verdediging heen, met een bal kunnen ze scoren. Maar
wat zijn onze aanvallers zonder de voorzetten vanaf het middenveld? Daarvoor
hebben we onze "stofzuigers" Guus, Finn en Danique. Waar de ballen ook
belandden, zij brengen ze weer naar voren. Net zo belangrijk als het scoren is
natuurlijk het verdedigen. Niemand doet dit beter dan onze eigen massieve
achterflank. Wanneer er geroepen wordt voor het geheime wapen zie je de
tegenpartij al schrikken. Als een stormram zien we Maarten dan naar de bal
sprinten. Waterdicht. Mocht er toch een bal bij het doel komen kunnen we altijd
nog rekenen op onze keepers. Anne in de eerste helft en Perry voor de tweede.
Geen bal komt hier doorheen. Halverwege het seizoen kregen we ook nog
versterking van niemand minder dan Inge. Een uitstekende aanwinst voor het
team. Altijd vrolijk en altijd gezellig. Natuurlijk liep het niet altijd helemaal
soepel, maar toch hebben ze samen gevochten en hiermee de tweede plek
behaald. Dit is een team om trots op te zijn.

Omar de
Boer.
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DESS MB1 tot aan de winterstop
Tot nu toe beleeft de MB1 een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten zijn het
spel dat regelmatig getoond word, het fanatisme van de spelers en de goede sfeer.
Dieptepunten vinden we vooral in een aantal blessures. Cynthia viel al na 2 weken uit met een
schouderblessure waardoor ze dit hele seizoen niet meer kan meedoen, een week later was
Sandra aan de beurt met een knieblessure waardoor ze nog langer dan alleen dit seizoen aan
de kant staat. Niet zo’n prettige start van het seizoen en meteen 2 aanvallers die dit seizoen
zijn weggevallen. Cynthia bewees op het enige toernooi wat ze wel meegedaan heeft meteen
dat het met de vorm wel goed zat. Het leverde 6 goals op en mede daardoor de 1e plaats op
dat toernooi. In oktober speelden we nog een toernooi en ook daar waren we de beste in de
poule, al moet daar wel bij gezegd dat alle 4 de teams in de poule 4 punten haalden en wij op
basis van een doelsaldo van +1 de eerste plaats haalden.
Met het wegvallen van Cynthia en Sandra moesten de doelpunten nu van andere spelers
komen. Irene scoort altijd al veel en gaat daar dit seizoen gelukkig weer mee door, Valerie
maakt ook ieder seizoen heel wat doelpunten, maar dit seizoen hebben we met Merel er een
derde doelpuntenmaker bij. Waar ze vorig seizoen af en toe eens scoorde, gaat dit seizoen de
ene na de andere erin.
Op het middenveld heerst Karlijn. Ze eist ballen op, verlegt het spel naar de andere kant en
strooit met steekpasses. Ze zet iedere wedstrijd wel iemand vrij voor de keeper, wat resulteert
in al 18 assists dit seizoen. Naast Karlijn staan Noa, Amy en Lisa wisselend op links- en
rechtshalf. 3 Spelers met alle drie hun eigen kwaliteiten. Lisa is van het hard werken, mooie
diepe ballen geven en scoren van afstand. Noa blijft altijd rustig en speelt de bal eigenlijk
altijd naar een medespeler. Amy is terug van weggeweest dit seizoen en heeft na een beetje
wennen in het begin inmiddels laten zien dat ze behoorlijk wat inzicht heeft en daarnaast een
goede pass in haar benen.
Achterin is Tess de vaste laatste man die verdedigend altijd haar mannetje staat, maar dit
seizoen ook steeds rustiger aan de bal word. Maar heel weinig ballen worden zomaar naar
voren geramd, meestal wordt rustig het middenveld ingespeeld. Ook Margot staat al jaren
haar mannetje en kan als het moet flink de beuk erin gooien. Altijd handig als de rest wat
verslapt. Sinds een wedstrijd of 8 staat Lois rechtsachter en vanaf die positie kan ze als een
echte opkomende verdediger aanvallend meedoen met heel wat aanvallen. Aan de andere kant
staat Mandy meestal en met haar snelheid kan ze altijd haar man uitschakelen en ook nog
andere doorgebroken aanvallers achterhalen. Ook als back-up voor onze aanvallers is ze goed
te gebruiken. Sabine vult de gaatjes op waar nodig. Ze kan links- en rechtsachter staan, maar
ook links- of rechtshalf gaat haar goed af. Als jongste van het team doet ze inmiddels niets
onder voor de anderen en veroverd ze heel wat ballen. Net als Noa speelt ook Sabine de bal
vrijwel altijd naar een medespeler. Ook Bente hoort achterin te staan, maar door blessures
heeft ze dit seizoen nog maar weinig meegedaan. In veel wedstrijden heeft ze niet meer dan
15 minuten mee kunnen doen. Ondanks dat is ze nog steeds een gangmaker en in de
kleedkamer duidelijk aanwezig. Vrolijkheid is ook een mooie kwaliteit in een team. Helemaal
achteraan staat Anna. Mede door de keeperstraining van Ronald ten Pierick wordt zij elke
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week beter. Ze komt goed uit, wordt steeds beter in terugspeelballen en achterballen en heeft
al heel wat belangrijke reddingen verricht voor ons.
Ook de strandtraining was een hoogtepunt. Na een warming-up en een slalom om warm te
worden werd er gerugbyd. Waar meisjesvoetbal weleens als “te lief” wordt bestempeld, zeker
in vergelijking met jongensvoetbal, was daar niets van te merken tijdens het rugbyen. Spelers
trokken elkaar omver, vochten om de bal en hapten regelmatig zand. Ondanks de nodige
blauwe plekken en wat spierpijn de volgende dag, hoorde ik van de meiden al snel dat dit
zeker voor herhaling vatbaar is. Uiteindelijk zijn we ruim 3 uur op het strand in de weer
geweest met de warming-up, rugby en voetbal. Ook voor de conditie dus een prima dag.
Een ander hoogtepunt moet nog komen. Na het fantastische weekend naar Denemarken van
vorig jaar, gaat de reis dit jaar naar Berlijn. Binnenkort start de sponsoractie weer en kunt u
weer helemaal op de hoogte blijven van onze activiteiten in Berlijn als u dat wilt.
In cijfers zag ons seizoen er zo uit:
We speelden dit seizoen 11 competitiewedstrijden, 3 bekerwedstrijden en 2 toernooien. Er zijn
31 trainingen gegeven. De “man van de wedstrijd” is vervangen door de assists, oftewel de
voorzetten waar doelpunten uit komen.
Naam
Noa Vlaar
Irene Slagter
Karlijn Nijland
Sabine Alkema
Lisa de Niet
Tess Karsten
Anna Hovenier
Loïs Karsten
Valerie Reus
Mandy Vlaar
Margot Smit
Merel Sas
Bente Sas
Amy Moolevliet
Sandra Burrei
Cynthia Henneke

Aantal keer
getraind
30
30
30
29
28
28
27
25
24
21
21
16
14
10
5
4

In
procent
97
97
97
94
90
90
87
81
77
68
68
52
45
32
16
13

Aantal wedstrijden Doelpunten Assists
gespeeld
16
2
2
15
26
8
16
4
18
16
1
1
16
8
5
16
1
2
15
Keeper: 7x 0 tegendoelpunten
16
3
14
17
5
16
5
3
14
1
16
19
8
11
2
9
2
1
2
1
6
-

Samen met Jack en Jolanda is het nog steeds erg leuk om elke week met de meiden in de weer
te zijn. We gaan na de winterstop vrolijk verder waar we gebleven zijn.
Jelle
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1
24 Januari ‘16 Jordi Stins en Daniel Huisman

Jongens en meiden, jullie worden om 13.25 verwacht in de
Dess-kantine op de aangegeven datum om te helpen met de
lotenverkoop aan de toeschouwers van het eerste elftal.
Als je niet kan op de aangegeven datum, dien je zelf voor
vervanging te zorgen. (Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa)

DESS loterij
Oproep !
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee?
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken.
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit,
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons.
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24.
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Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering S.V. DESS
Datum: 23 oktober 2015
Locatie: Clubgebouw S.V. DESS
Aanwezige bestuursleden: Johnny Jacobs, Marleen Kistemaker, Afra Appel, Charlotte Admiraal, Cor
Vlaar
Afwezige bestuursleden m.k.: Tom Beuker, Jan-Peter Bos
Aantal aanwezigen exclusief bestuur: 19
Notulist: Marleen Kistemaker
1. Opening
Johnny opent de vergadering om 20:48 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld, er worden geen extra punten aan toegevoegd.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Ron de Boer, Elly de Boer, Ruud Wiersma en Frans Klijnsma
hebben zich afgemeld voor de vergadering. Vanuit het bestuur hebben Tom en Jan-Peter zich
afgemeld.
4. Vaststellen notulen JALV 17-10-2014
John Keesom stelt de vraag of artikel 20 van het HHR (huishoudelijk reglement) aangepast
moet worden. In dit artikel staat omschreven dat de Odessa tweewekelijks verschijnt. Johnny
geeft aan dat de Odessa tweewekelijks, maar dan digitaal verschijnt. Het HHR hoeft niet
worden te worden aangepast.
Marleen Kistemaker wordt bedankt voor het maken van de notulen.
5. Jaarverslag secretaris
De secretaris heeft een opsomming gemaakt van de belangrijkste punten van het afgelopen
seizoen:
 Okt ’14:
o De JALV heeft plaatsgevonden met een belangrijk onderwerp: de
bezuinigingsmaatregelen vanuit gemeente Medemblik. Tom Beuker
presenteert de aanwezigen de opties die DESS wil voorleggen aan de
gemeente.
 Nov ’14:
o Op 20 november zijn alle voorstellen vanuit de voetbalverenigingen in de
commissie voorgelegd.
o Er heeft een KNVB ‘girls-only’ avond plaatsgevonden voor de meiden/ dames.
o Er wordt een ‘klusochtend’ opgezet, tweewekelijks op maandag van 09:00 –
12:00 uur.
 Dec ’14:
o DESS ontvangt €1000,- van de gemeente, mits wij zelf het weghalen en
vervoer van de oude veldpalen van Asonia regelen.
o DESS ME1 is najaarskampioen geworden. Als cadeau ontvangen zij een
geldbedrag om kleedkamer 3 meer in te richten als meiden/ dames
kleedkamer.
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Jan ’15:
o De Nieuwjaarswedstrijd heeft plaatsgevonden en is goed bezocht. De omzet
was circa €1000,-.
o De eerste stappen inzake het boardingveldje zijn gezet; de afmetingen zijn
bepaald en uitgetekend.
o De vrijwilliger- en sponsoravond heeft plaatsgevonden op 31 januari met als
thema casino. Helaas was het rustig qua bezoekersaantallen, maar wel heel
gezellig. Ondanks dat het vrijwillig was, is er een batig saldo van €150,- .
o Dames 1 heeft een evaluatie gehad en een groot deel van de dames besluit te
stoppen met voetbal. Hierdoor blijft er voor seizoen 2015/2016 1 damesteam
over.
Feb ’15:
o Jelle van IJperen woont de bestuursvergadering bij. Middels documentatie en
presentatie wil hij structuur aanbrengen in de jeugdtrainingen en dit naar een
hoger niveau tillen.
Mrt ’15:
 Er wordt gesproken of de Odessa vanaf volgend seizoen volledig digitaal
wordt gepubliceerd of dat deze nog hard-copy worden uitgebracht. Dit in
verband met de sorteermachine die niet meer heel goed werkt en er geen
vrijwilligers meer zijn die elke twee weken de Odessa willen maken.
Apr ’15:
 DESS wordt aangemeld voor de DEEN Jeugdsponsor Actie.
 Er is een mobiel pinapparaat (iZettle) aangeschaft voor in de kantine.
 DESS wordt aangemeld voor de Grote Club Actie.
 Vanuit Rabobank is er €2750 toegezegd voor het opknappen van de
kleedkamers.
Mei ’15:
 DESS B- junioren wordt aangemeld voor zaalvoetbal met als thuishaven De
Bloesem te Wognum. Omdat er 3 A -junioren bijkomen is DESS helaas
verplicht om als A- junioren team in te schrijven.
 De Veteranen gaan vanaf seizoen 2015/2016 in een 7x7 competitie spelen.
 Een nieuwe geluidsinstallatie wordt aangeschaft en meteen geïnstalleerd,
zodat deze direct uitgetest en in gebruik genomen kan worden tijdens de
voetbalweek.
Jun ’15:
 Er heeft een vergadering plaatsgevonden met alle 13 voetbal verenigingen uit
de gemeente Medemblik bij Spartanen. De bedoeling is dat de bezuinigingen
vanuit de gemeente per 2018 volledig zijn doorgevoerd.
 Het bestuur neemt nieuwe e-mailadressen aan zodat deze eenvoudig over te
dragen zijn wanneer zij aftreden.
 De voetbalweek heeft plaatsgevonden en de loterij heeft €3838,- opgebracht.
De omzet van de voetbalweek exclusief de loterij was €5600,-.
 De contributie wordt verhoogd per 1 augustus 2015.
Jul ‘15:
 De accommodatie is gesloten.
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Aug ’15:
 22 augustus heeft er een vergadering plaatsgevonden met het jeugdbestuur
en jeugdtrainers waar Jelle van IJperen zijn ‘trainingsmappen’ en visie heeft
overhandigd.
 DESS is uitgeloot voor deelname aan de DEEN Sponsorjeugd Actie.
 Er wordt besloten dat de kleedkamers in de winterstop worden aangepakt
omdat de kleedkamers dan niet worden betreden.
 Er is besloten dat de Odessa vanaf seizoen 2015/2016 volledig digitaal gaat.
 Er is gesproken over het boardingveldje met een uiteindelijk offertebedrag van
€8800,- waarbij veel vrijwillige taken opgepakt moeten worden. In totaal is er
een bedrag van € 13.000 begroot voor het boardingveld. Het bestuur gaat
akkoord.
Sep ’15:
 Er hebben zich drie kandidaten gemeld voor een vrijwilliger-/bestuursfunctie.
 Het kostenplaatje voor het opknappen van de kleedkamervloeren komt neer
op €1750,- excl. 21% btw.

6. Jaarverslag penningmeester
Er is een klein positief resultaat van € 79,-, dit komt doordat er niet meer wordt afgeschreven
op de gebouwen. De WOZ waarde is €365.000,- . De waarde is nog ruim €82.000,- dus er is
besloten niet meer af te schrijven op de gebouwen. Daardoor zijn er niet zoveel kosten meer
wat een positief resultaat oplevert. Nico Huisman stelt de vraag of het slim is om niet meer af
te schrijven op de gebouwen, aangezien je het altijd af blijft schrijven tot 0. Anita van Arem
geeft aan dat het bij een bedrijf gebruikelijk is om af te schrijven tot 100%. John Keesom stelt
de vraag of je mag afschrijven tot 0 wanneer je geen grondeigenaar bent. Anita van Arem
geeft aan dat dat mag, maar dat het geen zin heeft.
Claus Ursem stelt de vraag hoe het kan dat de opbrengsten naar beneden zijn gegaan. De
baten zijn €8000,- lager en de overige getallen zijn bijna hetzelfde, behalve de opbrengsten.
Afra geeft aan dat dit door de dorpsveiling te verklaren is.
Sita Smit stelt de vraag hoe het kan dat de sponsoropbrengsten lager zijn. Afra geeft aan dat
er veel sponsoren zijn afgevallen en dat het bestuur bezig is met het behouden van de huidige
sponsoren.
7. Verslag kascontrole commissie
Lotte Klijnsma geeft aan dat zij samen met Delia Bakker bij de penningmeester langs is
geweest voor de kascontrole. Het overzicht was duidelijk, netjes en er zijn geen fouten
gevonden. Nico Huisman heeft eerder het idee geopperd om de kas aan het begin van het
seizoen te tellen, zoals dat afgelopen jaar ook is gebeurd.
8. Verkiezing kascontrole commissie
Lotte Klijnsma en Wieneke Klijnsma zijn volgende keer de kascommissie. Sharon Bakker stelt
zich kandidaat als reservelid. Het bestuur bedankt Delia Bakker voor haar inzet.
9. Vrijwilligerstaken
Johnny geeft aan dat Wiegert Kistemaker vanaf dit seizoen de scheidsrechters op zondag
voor Heren 1 gaat ontvangen. Hij neemt dit over van Fred Honhoff. Daarnaast stopt Lotte
Klijnsma als coördinator voor het schoonmaken van de kleedkamers. Er is nog geen opvolger
voor haar. Ook Jan van IJzerloo stopt met het inplannen van de scheidsrechters. Hier moet
ook nog een opvolger voor gevonden worden.
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10. Stand van zaken sportgebieden

Voetbalzaken
In verband met de afwezigheid van Tom, spreekt Johnny namens hem:
 Algemene zaken
Tom geeft aan dat het een roerige periode is geweest voor de
sportvereniging . Vorig jaar heeft Tom het bezuinigingsplan van de gemeente
Medemblik gepresenteerd, alsmede de visie vanuit het bestuur. Er is een
plan opgesteld en, na goedkeuring in de JALV 2014-2015, toegestuurd naar
de gemeente. Hierna bleef het lang stil bij de gemeente omdat er blijkbaar
onvoldoende steun was voor het bezuinigingsplan en deze is aangepast. Op
dit moment is het voorstel dat het onderhoud aan alle velden volledig voor
rekening van de vereniging wordt. Echter is er geen geld beschikbaar voor de
aanschaf van de nodige machinerie hiervoor. Donderdag 29 oktober geven
de politieke partijen in de gemeente Medemblik hun mening over het voorstel,
de uiteindelijke beslissing vindt plaats op donderdag 12 november. Er is
goede hoop op verandering. Samen met ALC, MOC en Opperdoes staat
DESS sterk tegenover de gemeente om dit huidige plan van tafel te krijgen.
Tom bedankt Johnny, Cor en John Keesom omdat zij, samen met Tom, het
voortouw hebben genomen in dit proces.
Een ander thema waar Tom zich op heeft gericht is het opknappen van de
kleedkamers. In maart 2015 is er uitsluitsel ontvangen van het Rabobank
coöperatiefonds voor een bijdrage van €2750,-. In de winterstop wordt er
gestart met het opknappen van de kleedkamers.
 Voetbalzaken
De bezetting in de selectie is op orde, de sfeer is op orde, maar de resultaten
vallen nog iets tegen. Ruud Wiersma z’n contract loopt af per 30-06-2016.
Van de twee dameselftallen is er een elftal gestopt. Op dit moment boekt Da1
zeer goede prestaties. Daarnaast heeft het veteranenteam zich in afgeslankte
vorm voortgezet, namelijk in een 7x7 competitie. Namens het bestuur wordt
André Appel bedankt voor zijn bijdrage hierin.
Tom geeft aan dat het bestuur in de toekomst een samenwerking met kleine
grasvereniging op wil zoeken, zoals ALC. Deze vereniging merkt ook dat het
lastig is om sommige elftallen te vullen met voldoende spelers. ALC heeft
bijvoorbeeld een veteranenelftal met Twisk. De ene seizoenshelft speelt men
bij Twisk en de andere seizoenshelft bij ALC. Dit is een goed voorbeeld
waarbij samengewerkt kan worden met elkaar.
Jelle van IJperen stelt de vraag hoe serieus het de gemeente is dat het voortbestaan van onze
club in gevaar komt. Johnny geeft aan dat men niet op de zaken vooruit kan lopen en dat het
besluit van de gemeente nog niet gevallen is. Jelle stelt verder de vraag hoe wij als vereniging
een besluit kunnen beïnvloeden en welke actie er eventueel moet komen. Johnny antwoord
dat als het plan doorgaat zoals het er nu ligt, met minder subsidies, ongelijkheid tussen grasen kunstgrasverenigingen, oude en nieuwe accommodaties, er veel vrijwilligers bij en voor
DESS op moeten staan. Anders wordt het onmogelijk. Het onderhoud wat de gemeente nu
doet, moet straks volledig zelf gedaan worden.
Anita van Arem stelt de vraag of het veld dan wel in bezit van DESS is. John Keesom geeft
aan dat dat niet het geval is. Mocht er toch een tekort ontstaan wordt er opnieuw aangeklopt
bij de gemeente, maar het negatieve scenario is dat de vereniging dan doodbloed. John
Keesom geeft verder aan dat het eerst duidelijk moet zijn wat het standpunt van de gemeente
is, dan kunnen er pas verdere stappen ondernomen worden. Uit de laatste vergadering is
geproefd dat er een plan is waar over na is gedacht, maar dat aan alle kanten rammelt.
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Jan van IJzerloo haakt hier op in. Er moet een motie ingediend worden die leidend is.
Sommige verenigingen kunnen of willen het onderhoud niet zelf doen omdat zij niet genoeg
vrijwilligers hebben. Die moeten dan beloond worden.
Afra geeft aan dat het bestuur een aantal jaar geleden heeft onderzocht of DESS als
vereniging zelf het gras mocht maaien. Dat was destijds mogelijk, echter kreeg de vereniging
daar geen vergoeding voor. Jan van IJzerloo haakt hier op in dat de verenigingen straks per
veld een bepaald bedrag krijgen aan subsidie. Johnny vult aan dat de gemeente gaat rekenen
aan de hand van den KNVB- norm, dit is afhankelijk van het aantal leden dat een vereniging
heeft. Het subsidiebedrag is dus niet alleen afhankelijk van het aantal leden, maar ook van het
aantal velden.

ODESSA



Ledenadministratie
Er hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden waardoor het aantal leden
ongeveer gelijk is gebleven, slechts 7 leden minder dan vorig jaar. De jeugdleden
trekken aan, met name door o.a. het goede werk van Jelle van IJperen. De veteranen
zijn in een 7x7 competitie gaan spelen, er is een dameselftal gestopt en van de Bjunioren zijn er een aantal in de zaal gaan spelen.



Gebouw & Terrein
Op de maandagen in de even weken wordt er met een groepje van 4 vrijwilligers
geklust op het terrein. Dit worden er 6, daar is hij erg blij mee.
Zoals men kan zien zijn zij redelijk ver met het boardingveld, hij hoopt dat de jeugd er
baat bij heeft. Cor denkt dat dit met 6 á 8 weken helemaal klaar is. In december zal
het veld in gebruik worden genomen. De officiële opening zal volgen in de
voetbalweek. Qua kosten is er voor het boardingveld een bedrag van €13000,begroot. Het is de bedoeling dat de volleybal afdeling ook gebruik gaat maken van het
boardingveld, daarom komen er in het midden extra palen te staan voor een net aan
vast te maken. André Appel stelt de vraag of er ook verlichting komt. Cor geeft aan
dat er voor de verlichting offertes zijn aangevraagd. Er wordt bekeken, in overleg met
een elektricien, of er een kastje aan een lichtmast kan komen om stroom af te tappen,
zodat het apart geschakeld kan worden. Johnny geeft aan dat er inderdaad meerdere
offertes voor LED verlichting zijn aangevraagd en dat de kosten daarvan tussen de
€1200,- en € 1500,- zijn. Vanwege deze hoge kosten kan het nog wel even duren,
misschien na een volgende dorpsveiling. Cor bedankt alle vrijwilligers die zich hebben
ingezet voor DESS.
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11. Overige zaken
• Kantinezaken
De omzet van de kantine is gelijk gebleven. Voorgaande jaren werd er na het trainen
nog iets genuttigd in de kantine, dat is dit jaar iets minder waardoor er door de weeks
minder wordt omgezet. De teamuitjes, voetbalweek en koningsdag compenseren dit
weer. De inkoopmarge is een procent gedaald. Roel op den Kelder doet de inkopen
en stopt hier volgend jaar mee aangezien hij dan 75jaar wordt. Er komt dus een
nieuwe vrijwilligersvacature open te staan.
12. Verkiezing bestuursleden
Johnny geeft aan dat Marleen twee jaar geleden is gestart als secretaris en helaas dit jaar al
aftreedt. Ook Charlotte treedt af na drie jaar officieel de ledenadministratie te hebben gedaan,
nadat zij dit heeft overgenomen van Marijke de Jong. Beide meiden worden bedankt met een
presentje en een bos bloemen.
Als vervanger voor Marleen heeft Marloes Groot zich beschikbaar gesteld. Als vervanger voor
Charlotte heeft Frans Klijnsma zich beschikbaar gesteld, echter komt zal hij niet officieel in het
bestuur plaatsnemen. Jan-Peter wordt nu officieel toegevoegd als bestuurslid met portefeuille
sponsorzaken. Het is heden ten dage ontzettend belangrijk om sponsoren te hebben in welke
vorm dan ook en Jan-Peter is er nu al drie jaar zeer actief mee bezig. Aan de vergadering
wordt officieel gevraagd of men akkoord kan zijn met de voorgestelde personen:
Alle aanwezigen gaan met een groot applaus akkoord met de aanstellingen van Marloes
Groot, Frans Klijnsma en Jan-Peter Bos. Er hadden zich vooraf geen tegen kandidaten
gemeld.
13. W.v.n.t.t.k.
 Stand van zaken bezuinigingen gemeente
Dit stuk is eerder bij voetbalzaken naar voren gekomen.
14. Rondvraag
• Lotte Klijnsma stelt de vraag of het pinapparaat al in gebruik is. Johnny geeft aan dat
er nu WiFi is geïnstalleerd waardoor de iZettle pinapparaat nu in gebruik genomen
kan worden. Er is een handleiding voor geschreven. Er is nu alleen nog een tablet of
smartphone nodig met bluetooth.
• Claus Ursem geeft aan dat vorig jaar de E1 in een nieuw tenue zijn gestoken.
Inmiddels zijn zij nu de D1 en er is nog geen elftalfoto gemaakt. Claus Ursem wil
graag dat er een foto komt voor in de kantine en een op zijn zaak. Op 7 november
speelt de D1 thuis en dan kunnen er foto’s gemaakt worden. Daarnaast geeft Claus
Ursem aan het jammer te vinden dat de E1 niet genoemd is in de Nieuwjaarsspeech
van Johnny. Johnny bied hiervoor excuses aan, dit is zeker niet bewust gedaan.
• John Keesom oppert het idee om een mailadressen bestand te maken waarin een
melding naar toe kan worden gestuurd als er weer een nieuwe digitale Odessa is
verschenen. Bijvoorbeeld met een link erin naar de website toe. Het bestuur reageert
daar positief op en dit idee wordt meegenomen in de eerstvolgende
bestuursvergadering.
• Jan van IJzerloo geeft aan dat er vanuit de gemeente subsidie is voor
zonnecollectoren. Johnny geeft aan dat dit bekend is bij het bestuur, maar dat je als
vereniging boven een bepaald bedrag moet uitkomen als je daar aanspraak op wilt
kunnen maken. (Op dit moment is dat 3000 euro)
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Sita Smit geeft aan dat de jeugd ook moet wennen aan de digitale Odessa. Ouders
missen soms informatie. Het is wel eens gebeurd dat op het laatste moment bleek dat
een van de ouders de volgende dag moest rijden, omdat dit op het laatste moment
dan veranderd is. John Keesom oppert het idee om de coaches een lijst te laten
opstellen met mailadressen zodat de ouders tijdig geïnformeerd kunnen worden. Afra
geeft aan dat er met Roland Bontekoning gesproken zal worden over het op het
laatste moment verschuiven van een wedstrijd en dat dit invloed heeft op de rijders
c.q. planning.
Jolanda Karsten stelt de vraag of er misschien ook een DESS app komt, dit zou ook
handig zijn. Johnny geeft aan dat de huidige, vrij beperkt wijzigbare website nu wordt
gemaakt door Abovo Media. Niek Nijland heeft laten weten dat hij weinig aan de
website kan sleutelen, behalve bepaalde zaken er opzetten en/of afhalen. Niek
Nijland werkt nu als junior programmeur en wil, als hij later eens de tijd heeft, een
website voor DESS ontwikkelen. Johnny geeft aan dat de mogelijkheid tot een
applicatie kan worden onderzocht, omdat dit in basis geen goedkope grap is. En zal
de app dan beter worden bekeken dan de website? Jelle van IJperen haakt in met de
opmerking dat de website op dit moment niet echt goed wordt bijgehouden zoals
wijzigingen/ foto’s e.d. Johnny is het eens met Jelle en vraagt hem punten te noteren
ter verbetering van de website.
Jolanda Karsten bedankt het bestuur namens de meiden voor de aankleding van
kleedkamer 3 en de mogelijkheid tot het fietsen van de Rabobank Fietstocht t.b.v. de
Denemarken trip.
Dit jaar wil de MB1 naar Berlijn voor een internationaal voetbaltoernooi.
Anita van Arem stelt de vraag hoe het nu geregeld gaat worden met het inplannen van
de scheidsrechters zolang er nog geen vervanger is gevonden voor Jan van IJzerloo.
Wellicht kunnen leden worden opgeleidt tot scheidsrechter. Geopperd wordt om Nico
Broers te benaderen om Jan van IJzerloo op te volgen. Tot die tijd regelt Johnny de
aanstellingen van de scheidsrechters.
Claus Ursem oppert het idee om direct na de voetbalweek de klussendag te
organiseren. Het committent kan dan veel groter zijn, bij het zwembad werkt dit
namelijk ook. Het bestuur vindt dat een goed idee. Dit idee zal besproken worden in
de eerstkomende bestuursvergadering.

15. Sluiting
Sluiting om 22:30 uur, voorzitter bedankt een ieder voor hun komst.
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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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Correspondentie adres:
Accommodatie adres:
Bankrekening:
Website:
Relatienummer KNVB:

Kolfbaan 51
1625MC
Sportlaan 11, Benningbroek
Rabobank Midden-Westfriesland
www.svdess.nl
BB FW 13 I

Hoorn
Kantine 0229-591466
NL77RABO0362052042

Voorzitter

Johnny Jacobs

06-26160689

voorzitter.dess@gmail.com

Secretaris

Marleen Kistemaker

06-14649670

secretariaat.dess@gmail.com

Penningmeester/
Beheerder Clubhuis

Afra Appel-Huisman

0229-591803
06-10333941

penningmeester.dess@gmail.com

Alg.zaken/ voetbalzaken

Tom Beuker

06-13532277

voetbalzaken.dess@gmail.com

Sponsorzaken/Advertenties
Scheidsrechters zondag

Jan Peter Bos
vacant

06-52199400

sponsorzaken.dess@gmail.com

Ledenadministratie

vacant

0229-591803

leden.dess@gmail.com

Beheer terrein / gebouwen

Cor Vlaar

0229-591594

riet.vlaar@quicknet.nl

Jeugdzaken

vacant

06-26160689

voorzitter.dess@gmail.com

Hoofdtrainer - Heren
Hoofdtrainer - Dames

Ruud Wiersma
Nico Huisman

06-30074363
06-20853350

r.wiersma63@kpnmail.nl
nico_huisman@quicknet.nl

Wedstrijdsecretaris zaal/veld

Roland Bontekoning

0229-591453

wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com

Consul

Ron de Boer

0229-591840

rondeboer59@kpnmail.nl

Jeugdcommissie

Volleybal coördinator

Anita van Arem
Maickel de Boer
Roland Bontekoning
Jelle van IJperen
Arjen Slagter

0229-599033
06-48939859
06-57245281
06-27598880
0229-591449

arem@quicknet.nl
boertjemaickel6@gmail.com
rr.bontekoning@quicknet.nl
jelle_van_ijperen@hotmail.com
arjen_slagter@hotmail.com

Vrienden van DESS
Bankrekeningnummer

André Appel
NL33RBRB0978096320

0229-591803

andre.appel@quicknet.nl

Redactie Odessa
Jan Keeman
Kopij per mail aanleveren, uiterlijk maandag tot 19:30uur
Webmaster www.svdess.nl
Niek Nijland
Verslag inleveren bij
Medemblikker Courant
Kopij per mail aanleveren, 's maandag tot 16.00uur
Archief DESS
Kim Vlaar

0229-591299

dess.odessa@quicknet.nl

Afgelastingen algemeen
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webmaster.dess@gmail.com
redactie@idemadruk.nl
06-30178054

k_vlaar@live.nl
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