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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 2 April
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

DESS MO17-1–DWOW MO17-1

167771

11:45

Always Forward – DESS VR1

73777

13:45

DESS1-VZV 1

6570

14:00

DESS 2- SV Spartanen

61137

11:45

165595

10:00

DESS JO17- Dynamo JO17-2

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
Johnny Jacobs

–

–
I. Zeneli

–

Tedje Kruik
Ronald Bontekoning

Zondag 9 April 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Zie website

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.

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
Zie website

Dinsdag 7 februari
Zie website

Dinsdag 5 maart
Zie website

Kantinelijst
2 April 2017

Zie website

17 April 2017

Zie website

23 April 2017

Zie website

14 Mei 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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Vacatures
De vereniging s.v. DESS staat of valt bij de hulp van vrijwilligers en we kunnen natuurlijk altijd wat
extra handjes gebruiken.
Het gaat soms maar om enkele uurtjes per maand, dat zou toch moeten lukken? Helpt u ons? Wij zijn
er altijd blij mee!
Vacatures zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

voorzitter (m.i.v. oktober 2017, kennisoverdracht Johnny Jacobs)
penningmeester (m.i.v. oktober 2016, kennisoverdracht Afra Appel-Huisman))
bestuurslid Jeugdzaken (m.i.v. oktober 2017, kennisoverdracht Johnny Jacobs)
bestuurslid wedstrijdzaken/ voetbalzaken (m.i.v. oktober 2017, kennisoverdracht Tom Beuker)
administratief/ financieel ondersteuning afdeling sponsorzaken (m.i.v. oktober 2016,
kennisoverdracht Afra Appel-Huisman)
ondersteunend (2e) website moderator (kennisoverdracht samen met Niek Nijland)
scheidsrechters coördinator/ aansteller voor de zondag (m.i.v. oktober 2016,
kennisoverdrachtdoor Johnny Jacobs)

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.
Op de maandagmiddag (oneven weken) worden er vanaf 13:00uur in een kleine, maar gezellige ploeg
wat klusjes gedaan bij s.v. DESS.
U bent van harte welkom en uiteraard gaat het ook om de gezelligheid!
Contactpersoon: Cor Vlaar T. 06-53620206

Hartelijke groet,
Bestuur s.v. DESS
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Zaterdag 1 April 2017
Wedstrijd
DESS MO15-1- ALCMaria victrix
MO15-1

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

205826

13:00

Schagen MO11-2-DESS MO11-1

184547

10.30

9.30

Opperdoes JO13-2- DESS JO13-1

184358

10:00

9.00

Zouaven JO11- 4-DESS JO11-1

199066

9.00

8.00

172252

10.00

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
Volgt
Ouders van Julia ,Tess, danique en
Noa
Ouders van Colin, Tom Stijn en
wout
Ouders v Nick K , Timo en Thomas

DESS JO10-1
DESS JO9-1-ALC JO9-1

Lisa S

Zaterdag 8 April 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Zie website

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
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Koningsdag 2017
Ook dit jaar zijn wij, van de Deursackers, weer trots dat wij voor onze 3e, maar
voor het dorp voor de 58ste keer Koningsdag hebben mogen organiseren.
Omdat Carnaval en Koningsdag elkaar relatief snel opvolgen hebben wij
twee jaar besloten om het eerst bij de basis op te pakken en vervolgens per
jaar te kijken of we er wat bij kunnen doen. Omdat dit jaar carnaval op zijn
laatst plaatsvond was de tijd relatief kort om Koningsdag te kunnen
organiseren. Daarom dat we dit jaar niet extra nieuwe activiteiten t.o.v. vorig
jaar erbij konden organiseren
Ook dit jaar zullen wij weer in samenwerking met Dorpshuis de Vang en Sv.
Dess Koningsdag & nacht organiseren.
Op woensdagavond 26 april beginnen we om 21.00 met Koningsnacht in
dorpshuis de Vang. Feest DJ Ray zal de gehele avond verzorgen. Er kan dus
net zoals vorig jaar weer volop gefeest worden!
Donderdag 27 april, Koningsdag, zullen we om 9.00 officieel beginnen met de
vlag hijsen. Net zoals vorig jaar zal er bij de parkeerplaats naast de Vang
weer de vrijmarkt gehouden worden. Ook is er weer de mogelijkheid om bij
de Vang oranjetompoezen en een kopje koffie te doen.
Dit jaar is er net zoals vorig jaar weer een fietspuzzeltocht voor de
fietsliefhebbers uitgezet. Onderweg dient u verschillende leuke grappige en
interessante vragen op te lossen. U kunt hier trouwens nog leuke prijzen mee
winnen! De routes kunt u ’s ochtends tussen 9.00 en 11.00 ophalen bij de tafel
van de Oranjevereniging die op de vrijmarkt staat.
Om 13.00 zal er weer een badeendenrace worden gehouden bij het
Wilgerak. In de eerste weken van april zullen wij weer met de
programmaboekjes en de badeenden verkoop bij u langskomen. U kunt nog
op Koningsdag zelf ook badeenden kopen. Ook dit jaar kunt u weer
fantastische prijzen winnen. Met de opbrengst van de badeendenrace
kunnen wij Koningsdag bekostigen.
Aansluitend op de badeendenrace bent u om 13.30 bij Sv. Dess welkom voor
de Koningsspelen. Ook dit jaar hebben wij weer spectaculaire spellen in
petto, onder andere weer een grote opblaasstormbaan van 29 meter lang
en wel 5 meter hoog. Vervolgens sluiten we de Koningsdag af met het
laatste spel van de koningspelen en de prijsuitreiking in Dorpshuis de Vang.
De Vang heeft dit jaar speciale koningsdagmenu’s. ze zijn op u voorbereid
dus kom vooral in grote getalen!
We hopen er samen met u er weer een Oranjetastische dag van te maken!
Tot dan De Deursackers
Zie de volgende pagina voor het programmaoverzicht

ODESSA

6

Programma
Woensdag 26 april
21.00
Aanvang Koningsnacht Dorpshuis de Vang
met Feest DJ Ray
Donderdag 27 april
8.30
Aanvang vrijmarkt
9.00
Officiële opening Koningsdag bij Dorpshuis de Vang
Start inschrijving van de fietspuzzeltocht
(route kunt u ophalen bij de tafel van de Oranjevereniging op de vrijmarkt)

Opening van de vrijmarkt
11.00

Einde van de vrijmarkt en inschrijving fietspuzzeltocht

12.30
13.00

Aanvang badeendenrace bij het Wilgenrak
Start badeendenrace

13.30
14.30
16.30
17.00

Start inschrijving Koningsspelen bij SV. Dess
Start van de Koningsspelen
Einde van de Koningsspelen bij SV. Dess
Laatste (mysterie) spel van de Koningsspelen bij
Dorpshuis de Vang
Prijsuitreiking Koningsspelen en Badeendenrace
Afsluiting met feestavond
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1
2 April 2017

Zie website

17 April 2017

Zie website

23 April 2017

Zie website

14 Mei 2017

Zie website

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

NOS Teletekst/ pagina 603/ voetbal.nl en/of www.svdess.nl
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