42e jaargang Nr 11

23 jan 2017

Van de Voorzitter,
Beste aanwezigen,
Vandaag 8 januari 2017, heet ik u allen weer welkom op de nieuwjaarsreceptie van de
sportvereniging Door Eendracht Sterk Sijbekarspel te Benningbroek.
Het is een bewogen jaar geweest voor de vereniging, veel wijzigingen, veranderingen en
geloof het of niet, maar er komen er echt nog wel een paar aan. Dat wil trouwens niet
zeggen dat het negatieve veranderingen zijn. Want verandering van spijs doet eten is het
bekende spreekwoord. Het jaar 2017 moet het jaar worden dat de vereniging haar rug recht
houdt en echt laat zien waar zij toe in staat is. Daar hebben we alle handen en hulp bij nodig.
Hulp, niet alleen van u aanwezigen, maar ook van de ouders om de vereniging in dit dorp
levend te houden. Want, geloof het of niet, als wij deze vereniging willen laten voortbestaan,
dan moeten wij met z’n allen bewijzen aan de gemeente dat wij levensvatbaar zijn en
blijven. Een gedwongen fusie of nog erger, opheffing kan zo worden voorkomen. Vandaar
dat wij uw initiatief én hulp echt hard nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp van vrijwilligers die
op zondag bardienst willen draaien. We komen daarom straks met een lijst langs, zodat u
zich op kan geven. Toch zijn er vorig jaar al belangrijke initiatieven ontwikkeld. Een
voorbeeld hiervan heb ik niet, wél voorbeelden! Zoals ik al zei, het is niet alleen negatief:
- Want afgelopen jaar zijn er gaten gevallen in de club door plotselinge uitval of wisselingen
van de wacht. Heel positief dat juist een aantal jongere leden zich hebben aangeboden om
wat taken op zich te nemen.
- De opening van het C-Veld tijdens de voetbalweek door wethouder sport van de gemeente
Medemblik was een groot succes. (En gelukkig mag het rubbergranulaat blijven liggen.)
- De groenploeg o.l.v. Cor Vlaar draait op volle toeren en zorgt ervoor dat het complex keurig
onderhouden is en blijft.
- We hopen dit jaar op een succesvolle afloop (en hopelijk ook afronding) met de gemeente
Medemblik, na de nulmeting die heeft plaatsgevonden.
- Het 1e elftal draait lekker, staan op dit moment op een 5e plek en pakte bijna de 2e periode
titel. Ook onze Dames 1 kunnen we gelukkig nog in stand houden ondanks alle blessures.
- Het 2e elftal heeft inmiddels ook de eerste punten binnen en dit werd heel groots gevierd.
- De JO-19 staan bovenaan in de zaalcompetitie, dit komt vanwege de letter D en er nog
geen wedstrijden zijn gespeeld in de voorjaarscompetitite.
- De JO-17 veld ook vanwege hetzelfde. Toch zit ook daar een stijgende lijn in en wordt er
veel energie door trainer Ramon en coach Kris ingestopt.
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- De MO-17 zijn kampioen geworden!
- De MO-15 speelden ook erg goed en zijn op de derde plaats geëindigd.
- De JO-13 en JO-11 zijn net geen kampioen geworden, daarvoor kwamen ze beide 4 punten
tekort. Maar een tweede en derde plaats is zeker niet gek hoor.
- Er is een compleet nieuw meisjeselftal: MO-11, er zijn inmiddels al 16 trainende meiden.
Wat dat betreft mogen we blij zijn met zoveel enthousiaste meiden en dames bij DESS. Ook
hulde voor alle begeleiders die daar erg veel voor doen.
- Dan komen we bij de benjamins van de vereniging, de JO-10 en JO-09. Bij de JO-10 was de
eerste helft van de competitie nog geen succes, maar ik begreep dat men zich in de tweede
helft van dit seizoen gaan revancheren. De JO-09 deden het erg goed en eindigden op de
derde plaats.
Dan gaan we naar de alle acties die zijn ontketent dit jaar 
- De Dorpsveiling: een ongekend hoge opbrengst voor zowel het zwembad en onze
vereniging; we gaan er veel energie in steken, om de maximale energiebesparende
maatregelen te realiseren.
- De Jeugdsponsoractie van Supermarkt Deen was zeer succesvol, we zullen en kunnen nu
een gezellige kinderhoek in de kantine gaan inrichten.
- De Grote Clubactie ging ook prima, met dank aan de MO-15, die loten aan de man bracht.
- Het minutenspel is door H1 in het leven geroepen en blijkt een waar succes!
- Het voetbal op de zaterdag en zondag komen nu steeds dichter bij elkaar, want zowel bij de
heren als de dames is er weer om de thuiswedstrijd een pupil van de week. Zowel de
pupillen, ouders alsmede de selecties zijn hier zeer positief over.
Verder is er nog meer nieuws; de drankjes zijn vandaag gratis. Echter wij zouden het zeer op
prijs stellen als u een donatie wil doen in de pot (de oude melkbus van rooie Dirk), die bij de
bar staat.
Er is nog een item wat nog niet is aangeroerd. Op oudejaarsdag vloog het huis van de familie
Nijland en de ernaast gelegen panden in brand en werd alles verwoest, zoals u weet.
Daarom wordt uit deze pot een cadeaubon aan de familie Nijland aangeboden om zo weer
aan nieuw volleybal- en voetbalkledij te geraken. Dat is het minste wat wij kunnen doen.
Wij nemen in mei na heel wat goede jaren afscheid van onze huidige trainer/ coach Ruud
Wiersma. Zelfs tot en met gisteren werd ik nog door geïnteresseerden gebeld met de vraag
of de opvolging van Ruud al ingevuld was; ik kan u verklappen dat dit inderdaad gelukt is.
Met trots kan ik u daarom vandaag al melden dat het bestuur en de selectiecommissie
besloten heeft om Patrick Terwijn uit Anna Paulowna als opvolger aan te kondigen.
(applaus!)
Patrick, welkom, fijn dat je vandaag hier wilde zijn om alvast de sfeer te proeven en kennis te
maken met de vereniging DESS. Binnenkort maken met jou weer een afspraak en dan zullen
we het contract officieel bezegelen, maar vandaag proosten we zeker ook op jouw komst!
Dit allemaal gezegd hebbende wil ik hierbij de nieuwjaarsreceptie officieel openen en zeg ik

Een toost op onze club en uw gezondheid, proost!
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Programma competitie 2016-2017
Zie hieronder het zondag programma. (*Veldbezetting door bestuursbesluit; besloten is dat Heren 2 en Dames 1
om de beurt op het A-veld voetballen, mochten deze elftallen op dezelfde zondag voetballen

Zondag
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Zondag 29 Januari 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

VVS 46 MO17-1- DESS MO17-1

167735

12:30

DESS VR1-Westfriezen

21743

11:45

DESS1- Oosterend 1

5585

14:00

Sporting Andijk 4- DESS 2

68034

12:00

De Rijp JO17-1 – DESS JO17

166577

10:00

Vertrek
11:30

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
Ouders van Karlijn, Tess, Anna
en Lisa Swuste
Anita van Arem
KNVB ( Dhr. K.J. Karel )

?
-9.00

Ouders van Daan, Peter ,Gijs en
Remco

Aanpassingen zullen op de website worden aangegeven
Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:

Maaike Groenestein: 06-37174305

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 2016/2017

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

Contributie seizoen 2016-2017.
Beste leden,
Hierbij een laatste verzoek aan de leden die hun contributie nog niet hebben voldaan.
Op 15 december dient de contributie voor het seizoen 2016-2017 te zijn overgeschreven naar
de rekening van DESS. Mocht dit niet het geval zijn dan kan je als lid helaas niet spelen per 1
januari 2017.
Mochten er omstandigheden zijn waardoor de contributie niet voldaan kan worden dan
vernemen we dit graag schriftelijk voor 15-12-2016 op secretariaat.dess@gmail.com
Alvast bedankt voor de medewerking.
Marloes Groot
Secretariaat

BALSPONSORING
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: 06-15434318 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. Wanneer je aan de beurt bent om de
kleedkamers schoon te maken, dien je om 19:00 uur aanwezig te zijn.
Het bestuur.

Dinsdag 10 januari 2017
Sjoed Beuker
Pieter Schuit
Maico Verhoeven
Sam Schipper
Ramon Poeze
Dirk-Jan Doodeman

Dinsdag 7 februari
Zie website

Dinsdag 5 maart
Zie website

Kantinelijst
29 Januari 2017

Zie website

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 13.00
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:
•

Penningmeester

Iemand die de geldzaken in de vereniging op orde houd.
•

Bestuurslid algemene- en voetbalzaken

Iemand die de geldzaken in de vereniging op orde houd.
•

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 Maaike Groenestein via 06-37174305.
Hartelijke groet,
Bestuur s.v. DESS
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Zaterdag 28 januari 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

DESS JO9-1

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Zaal

Limmen MO15-1-DESS MO15-1

205956

DESS JO10-1

Zaal

DESS JO11-1

Zaal

DESS MO11-1

Zaal

DESS JO13-1- Sporting Andijk

181868

Ouders v: Myrthe, Mariet, Wies en
Alexandra

13.00

11:30

Simon Spil

–

Zaterdag 4 februari 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

ALCMaria Victrix MO15-1-DESS
MO15-1

205150

10:30

DESS MO11-1

185896

10.00

Medemblik JO13-2-DESS JO13-1

179156

11:00

DESS JO11-1- ALWAYS
FORWARD JO11-6

196599

10:00

Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
9.00

Ouders v Megan, Eva, Daimy en Jasmijn
Volgt

10.00

Ouders v.Seth, Colin ,Daniël en Mike.
Volgt

DESS JO10-1
DESS JO9-1

Aanpassingen zullen op de website worden aangegeven

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
Maaike Groenestein: 06-37174305
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
ODESSA

7

DESS MO17-1 WINTERKAMPIOEN!
Het seizoen kwam wat traag op gang, maar eindigde spectaculair. Door baaldagen van
tegenstanders en een slordige indeling van de KNVB speelden we op 30 oktober pas onze 3e
competitiewedstrijd. Voor ons gevoel was er eigenlijk nog niks gebeurd, maar was het wel al
bijna winterstop. Gelukkig werden alle wedstrijden wel ingehaald, waardoor we op 15 januari
een fantastische kampioenswedstrijd konden spelen tegen Dynamo.
We begonnen op 26 augustus met een toernooi bij VVS, waar we meteen de eerste prijs van
het seizoen haalden. Na 2 overwinningen en een gelijkspel werden we 1e in de poule. Daarna
kwamen we VVS ook tegen in de competitie. We zijn al jaren aan elkaar gewaagd en ook nu
was dat zo. Een mooie vrije trap van Lisa zette ons op voorsprong, maar uiteindelijk werd het
1-1. Een week later wonnen we makkelijk met 6-0 van DWB, mede door een prachtig
doelpunt van invaller Myrthe. Hierna moesten we 6 (!) weken wachten op de volgende
competitiewedstrijd. Tussendoor wonnen we wel met 5-4 van Oosthuizen voor de beker en
speelden we 3-3 in een oefenwedstrijd tegen Grasshoppers. Toen we eenmaal weer mochten
voor de competitie wachtte DWOW, de ploeg die bovenaan stond op dat moment. Wij waren
weggezakt naar plek 6, vooral omdat we maar weinig wedstrijden speelden. We wilden dus
graag laten zien dat wij ook bij de betere ploegen in de poule hoorden. DWOW was het
slachtoffer hiervan, want na 8 minuten stonden we maar liefst 4-0 voor. Uiteindelijk werd het
7-3 voor ons en waren we ervan overtuigd dat we kans maakten op de titel.
De weken hierna wonnen we ruim van FC Medemblik (7-0), moesten we hard werken voor de
punten tegen Always Forward (4-2) en hadden we het makkelijk tegen KSV (10-0) en Kwiek
MO17-2 (11-0). Vlak voor de (korte) winterstop wonnen we de bekerwedstrijd tegen Kwiek
MO17-1 (4-1), waardoor we in de beker naar de volgende ronde gaan.
De laatste 2 wedstrijden was het duidelijk dat we kampioen zouden worden als we ze allebei
zouden winnen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie mochten we de inhaalwedstrijd tegen Zouaven
spelen en dat ging volgens verwachting: 7-1 voor ons. Nu draaide het om de laatste wedstrijd
tegen Dynamo. In Ursem moest het gaan gebeuren. Dit gold echter voor beide ploegen, want
ook Dynamo kon deze middag kampioen worden. Zij moesten gelijk spelen of winnen, wij
hadden maar één optie: winnen.
Jolanda had bedacht dat we deze wedstrijd in een echte spelersbus (mooie, ouderwetse
schoolbus) naar de wedstrijd zouden gaan en dat leverde meteen een goede sfeer op. Die sfeer
werd alleen maar beter toen we naar het publiek keken. Zo’n 50 á 60 supporters waren naar
ons komen kijken. Ook de tegenstander had zoveel publiek, dus speelden we voor ruim 100
man publiek. Gelukkig zorgde dit alleen maar voor extra motivatie en niet voor extra
spanning. De eerste 5 minuten moesten we even inkomen en schoot Dynamo de bal op de
paal, maar daarna waren wij de betere ploeg. De verdediging kreeg de snelle spitsen van
Dynamo onder controle en de aanvallers kregen de nodige kansen. Anna moest 1x een
doorgebroken spits van scoren houden en deed dat gelukkig goed. Na 20 minuten stoorde
Valerie goed bij de laatste man en schoot de bal bekeken langs de keeper. Het eerste doelpunt
was binnen en dat zorgde toch voor wat opluchting. Hierna gingen we helemaal los. Het
middenveld was fantastisch. De drie spelers die daar stonden deden alles wat ze moesten doen
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goed. Karlijn was (zoals vaak) dominant en vroeg elke bal. Mocht ze vastlopen, stonden Noa
en Sabine iedere keer weer klaar om de bal te ontvangen en weer bij een medespeler te
bezorgen. Noa zette zo Irene 3x vrij voor de keeper, Sabine gaf de assist op Karlijn, die met
een schot van een meter of 30 over de keeper heen een prachtig doelpunt maakte. Met een 2-0
voorsprong gingen we de rust in. We bespraken dat we er nog niet waren, zeker niet als
Dynamo al snel in de tweede helft zou scoren. In de eerste 5 minuten na rust scoorden Valerie
en Irene echter de 3-0 en 4-0. Bij Dynamo zakte de moed nu in de schoenen, al bleven ze het
wel proberen. Uit een corner kwamen ze terug tot 4-1, maar vrijwel meteen maakte Valerie
haar derde goal van de middag, 5-1. Anna tikte nog een bal tegen de lat en moest nog een
mooi schot doorlaten, maar verder kwam Dynamo niet meer. De verdediging had het daarna
onder leiding van Tess en door hard werken van Merel, Bente, Margot en Lois onder controle.
Wij maakten via Irene de 6-2 en in de laatste minuut na een mooie dribbel van Cynthia de 7-2.
De ziekige Lisa Swuste droeg ook nog haar steentje bij en zo had iedereen haar bijdrage
geleverd. Alleen de geblesseerde Lisa de Niet kon niet spelen, maar vanaf de kant was ze wel
fanatiek betrokken bij de wedstrijd.
Na het laatste fluitsignaal konden de champagneflessen open en werden we door onder andere
de scheidsrechter en de coach van Dynamo gecomplimenteerd met ons goede spel en terechte
kampioenschap. Altijd leuk om te horen. Na een drankje bij Dynamo en een patatje in De
Vang sloten we een mooie dag af.
Vanaf nu zitten we in een sterke poule met alleen maar ploegen die bovenin zijn geëindigd
voor de winterstop. Elke week kunnen we dus vol aan de bak en makkelijke wedstrijden zijn
er niet meer bij. Gelukkig maar, want van dat soort wedstrijden worden we allemaal beter.
We speelden 9 competitiewedstrijden, 2 bekerwedstrijden, 1 toernooi en 1 oefenwedstrijd. Er
zijn 36 trainingen gegeven, wat dus betekent dat Karlijn tot nu toe alle trainingen geweest is.
Naam
Karlijn Nijland
Sabine Alkema
Tess Karsten
Lois Karsten
Lisa de Niet
Anna Hovenier
Valerie Reus
Irene Slagter
Lisa Swuste
Margot Smit
Noa Vlaar
Bente Sas
Merel Sas
Cynthia Henneke

Aantal keer
getraind
36 (100%!)
35
34
32
29
32
29
27
26
22
22
16
15
14

Aantal wedstrijden
gespeeld
13
13
13
13
11
13
12
12
12
11
13
7
11
10

Doelpunten Assists
8
16
1
1
2
4
5
Keeper: 4x “de nul”
17
5
22
14
2
20
4
9
8

Invallers: Myrthe (2 wedstrijden, 1 doelpunt) Iris, Nika, Kim (1 wedstrijd)
Groeten van Jelle
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1

29 Januari 2017

Noelle Alves en Kaya Knaven

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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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:

Molenstraat 39
1654KA
Sportlaan 11, Benningbroek
Rabobank Midden-Westfriesland
www.svdess.nl
BB FW 13 I

Benningbroek
Kantine 0229-591466
NL77RABO0362052042

Voorzitter

Johnny Jacobs

06-26160689

voorzitter.dess@gmail.com

Secretaris

Marloes Groot

06-37619937

secretariaat.dess@gmail.com

Penningmeester/
Beheerder Clubhuis/ alarm

vacant
Maaike Groenestein

06-37174305

Alg.zaken/ voetbalzaken

Tom Beuker

06-13532277

voetbalzaken.dess@gmail.com

Sponsorzaken/Advertenties
Scheidsrechters zondag

Jan Peter Bos
Johnny Jacobs

06-15434318

sponsoring.dess@gmail.com

Ledenadministratie

Frans Klijnsma

0229-591750

leden.dess@gmail.com

Beheer terrein / gebouwen

Cor Vlaar

0229-591594

riet.vlaar@quicknet.nl

Jeugdzaken

Johnny Jacobs

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

Maaike Groenestein

06-37174305

wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com

Consul

Ron de Boer

0229-591840

rondeboer59@kpnmail.nl

Jeugdcommissie

Anita van Arem
Jelle van IJperen
Ruud van Leeuwen

0229-599033
06-27598880
06-50126022

arem@quicknet.nl
jelle_van_ijperen@hotmail.com
leeuwenru@gmail.com

Volleybal coördinator

Arjen Slagter

0229-591449

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

ODESSA

penningmeester.dess@gmail.com

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

k_vlaar@live.nl
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