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Van de Voorzitter
Beste mensen,
Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden. Persoonlijk vind ik het mooi om te zien dat
DESS 1 steeds beter begint te voetballen. Dat beloofd wat voor het volgende seizoen. Omdat de
competitie dit seizoen later is gestart, wordt er tot en met het eind van de maand mei gevoetbald.
DESS 1 speelt zelfs de laatste competitiewedstrijd op 3 juni 2018 thuis tegen Sint Boys. 3 juni hoor ik
jullie denken, dan is het toch kermis in het dorp? Ja, dat klopt. We zijn op dit moment nog hard bezig
om hier een oplossing voor te vinden. Makkelijk is dat echter niet. We hopen dat het lukt om de
wedstrijd nog te verplaatsen naar een doordeweekse avond. Op het moment van het schrijven van
dit artikel is dit nog niet bekend. Wordt vervolgd.
De uitnodigingen voor de vrijwilligers c.q. sponsorendag op donderdag 10 mei 2018 zijn inmiddels
verstuurd. Deze traditie om onze vrijwilligers en sponsoren te bedanken, houden wij graag in ere. We
hopen op een grote opkomst, mooi weer en veel gezelligheid.
Nu het seizoen nadert wordt het ook weer tijd voor aan- en afmeldingen en overschrijvingen. Om de
ledenadministratie actueel te houden is noodzakelijk dat alle wijzigingen op tijd worden
doorgegeven. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier dat is te
downloaden via de website, verkrijgbaar is bij het secretariaat, in de kantine of bij één van de
bestuursleden.
Mochten er leden willen stoppen, jeugdleden of volwassenen, dan moet dit voor 31 mei 2018
worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit kan schriftelijk of via e-mail. Raadpleeg voor de
gegevens van de ledenadministratie onze website. Het is dus niet voldoende om dit via de trainer,
coach of begeleider door te geven. Als de afmeldingen na 31 mei 2018 bij de ledenadministratie
binnenkomen, dan is dit te laat. Wij zijn dan genoodzaakt om de volledige contributie voor het
nieuwe seizoen in rekening te brengen.
Uiteraard hopen we dat er weinig leden stoppen en we veel aanmeldingen zullen krijgen. Let op dat
eventuele overschrijvingen voor 15 juni 2018 bij de KNVB aangeleverd moeten zijn.
Namens het bestuur wens ik alle teams veel succes in de laatste wedstrijden. Hou de eer van de
sv Dess hoog!
Tot de volgende “Van de voorzitter”.
Ruud Wiersma
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Programma competitie 2017-2018
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 29 April 2018
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Dess 3 Westfriezen 6

12.00u

Zouaven de vr1 – Dess vr1

11.30u

Vertek/Veld

Scheidsrechter/ Rijders
Jan Kok

Zondag 6 Mei 2018
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek/Veld

Dess 1 – Agsv 1

44363

14.00u

A

Dess 2 – Rkedo 6

72340

11.30u

A

Tsv Twisk 2 – Dess 3

73841

12.00u

Scheidsrechter/ Rijders

Roland Bontekoning

Donderdag 10 Mei 2018
Sint Boys 1 – Dess 1

44453

14.00u

Aanpassingen zullen op de website worden aangegeven
Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:

Roland Bontekoning : 06-57245281

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 2017/2018

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.

Uitslagen:
zaterdag 21-04-2018
dess jo13-1-kwiek jo13-1
2-0
blokker jo5-dess jo09-1
schagen jo11-4-dess jo11 13-1
forward jo13-5-dess jo13-2
s’vogels mo15-dess mo15 4-4
zondag 22-04-2018
dess 1- wiron 1
dess 2-con zelo 5
victoria mo19-dess mo19
vios-w vr1-dess vr1
zwaagdijk 3-dess 3
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Kleedkamers schoonmaken ( zie ook website )
In mei en juni gaan we ook de kleedkamers weer schoonmaken. Met z’n allen is dit niet zo’n
zware opgave en is het nog wel gezellig ook.
Op de website wordt ook aangekondigd welke spelers op welke avond worden verwacht.
Hier volgt de lijst:
Dinsdag 1 mei tijd: 19.00 uur
Max van der Struis
Nick van Diepen
Remco Swier
Sisko van Elzas
Peter Smit
Timo Kool
Dinsdag 12 juni tijd: 19.00 uur
Patrick Huijsman
Frederik van de Ven
Lars Dol
Jesse Toornstra
Arthur Admiraal
Reinier de Groot
Emiel Romein
Robbin Klaver

Als de datum je niet schikt, ruil dan met een collega of zoek een vervanger.

ODESSA

4

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?

• Klusjesteam op maandagochtend
Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagmiddag in de
oneven weken van 13:00 uur tot maximaal 16:00 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 ………………………… .
Hartelijke groet,
Bestuur s.v. DESS
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD

Woensdag 25 April 2018
Wedstrijd
dess mo15-1 – dindua/westfrisia
mo15-1 ( WF-Cup )
dess mo13-1 – Spirit’30 mo131 (Competitie)

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

19.00u

A-veld / Roland Bontekoning

18.45u

B-veld / Anita van Arem

Zaterdag 28 April 2018
Dess jo11-1 – Zouaven de jo11-6

10.00u

Daniel Huisman

Zaterdag 5 Mei 2018
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Wieringermeer mo13-2 – Dess mo13-1

199031

10.00u

09.00u

noelle,femke,noa,julia

Flevo jo11-3 – Dess jo11-1

210801

10.45u

09.45u

Jesper,bram

Aanpassingen zullen op de website worden aangegeven

Relatienummer DESS: BBFW13I
Wedstrijdcoördinator : Roland Bontekoning : 06-57245281
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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Kantinelijst
6 Mei 2018

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.

Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1
6 Mei 2018

Zie website

Jongens en meiden, jullie worden om 13.25 verwacht in de Desskantine 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
1654KB
Sportlaan 11, Benningbroek
Rabobank Midden-Westfriesland
www.svdess.nl
BB FW 13 I

Benningbroek
Kantine 0229-591466
NL77RABO0362052042

Voorzitter

Ruud Wiersma

06-30074363

voorzitter.dess@gmail.com

Secretaris

Marloes Groot

06-37619937

secretariaat.dess@gmail.com

Penningmeester

Anita van Arem

0229-599033

penningmeester.dess@gmail.com

Voetbalzaken

Tom Beuker

06-13532277

voetbalzaken.dess@gmail.com

Sponsorzaken/Advertenties

Jan Peter Bos

06-15434318

sponsoring.dess@gmail.com

Beheer terrein / gebouwen

Cor Vlaar

06-53620206

riet.vlaar@quicknet.nl

Ledenadministratie

Frans Klijnsma

0229-591750

leden.dess@gmail.com

Wedstrijdsecretaris

Roland Bontekoning

06-57245281

wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com

Scheidsrechterzaken
SR begeleider

Johnny Jacobs
Wiegert Kistemaker

06-26160689
06-52215459

scheidsrechterzaken.dess@gmail.com
wygkist@hotmail.com

Hoofdtrainer - Heren
Hoofdtrainer - Dames

Patrick Terwijn
Nico Huisman

06-13532473
06-36596923

patrickterwijn@hotmail.com
nico_huisman@quicknet.nl

Consul

Theo en Dian Bakker

06-47871552

t.bakker1@quicknet.nl

Beheerder kantine
Afgelastingen algemeen
Jeugdcommissie

Jeugdtoernooi coördinator
Volleybal coördinator

Afra Appel
0229-591803
a.appel@quicknet.nl
NOS Teletekst/ pagina 603/ voetbal.nl en/of www.svdess.nl
Anita van Arem
0229-599033
arem@quicknet.nl
Jelle van IJperen
06-27598880
jelle_van_ijperen@hotmail.com
Jolanda Karsten
06-36100472
jolandatesslois@gmail.com
Ruud van Leeuwen
06-50126022
leeuwenru@gmail.com
Karlijn Nijland
06-83543510
nijland_karlijn@hotmail.com
Arjen Slagter
0229-591449
arjen_slagter@hotmail.com

Vrienden van DESS
Bankrekeningnummer

André Appel
NL33RBRB0978096320

Redactie digitale Odessa
Jan Keeman
Kopij per mail aanleveren, uiterlijk maandag tot 19:30uur
Verslag inleveren bij
Medemblikker Courant
Kopij per mail aanleveren, 's maandag tot 16.00uur
Inkoop kantine
Roel op den Kelder
Webmaster www.svdess.nl
Niek Nijland
Archief DESS
Kim Vlaar
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0229-591803

andre.appel@quicknet.nl

0229-591299

dess.odessa@quicknet.nl

redactie@idemadruk.nl
0229-591562

06-22577696
06-30178054

rj.opdenkelder@quicknet.nl
webmaster.dess@gmail.com
k_vlaar@live.nl
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