43e jaargang Nr 4
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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 8 Oktober 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Dess mo19-1 – Zouaven de
mo19-1

61611

11.00u

A

Roland Bontekoning

Dess vr1 – JVC vr1

68461

13.15u

A

Jan Kok

Dess 3 – Kgb 8

68608

13.00u

B

Johnny Jacobs

Kaagvogels 1 – Dess 1

44401

14.00u

Vrone 6 – Dess 2

68554

11.00u

M.L. de Boer

Zondag 15 Oktober 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Dess 1 – Moc 1

44079

14.00u

A

Desss 2 – Apollo’68 3

68719

11.30u

A

Westfriezen 6 – Dess 3

68930

10.00u

DWb mo19-1 – Dess mo19-1

61620

13.30u

12.30u

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

lisa,anna,karlijn

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 30-09-2017
dessjo9-w’friezenjo9-4
dessjo11-spartanenjo11-3
dessjo13-2-m’blikjo13-3
g’hoppersjo13-1-dessjo13
kwiekmo13-1-dessmo13-1
w’meermo15-1-dessmo15
Zondag 01-10-2017
dess1-hosv1
dess3-moc3
kgbmo19-1-dessmo19-1
texel’94vr1-dessvr1
dwb4-dess2
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woe
14-1
1-6
5-0
7-0
2-1
2-2
0-5
3-7
1-7
3-0
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Kleedkamers schoonmaken
Niets nieuws onder de zon: Ook dit seizoen zullen de kleedkamers weer moeten worden
schoongemaakt. Met z’n allen is dit niet zo’n zware opgave en is het nog wel gezellig ook.
Op de website wordt voortaan aangekondigd welke spelers op welke avond worden verwacht.
Hier volgt de eerste lijst:
Dinsdag 3 oktober tijd: 19.00 uur
Chris Keesom
Danny Luteijn
Dian Bakker
Dirk-Jan Doodeman
Frederik van de Ven
Jelle Klijnsma
Dinsdag 7 november tijd: 19.00 uur
Jelle v/d berg
Niek Nijland
Niels Kuip
Patrick Huijsman
Pieter Schuit
Robert Boersma
Dinsdag 12 december tijd: 19.00 uur
Luuk Bontekoning
Ruben Kistemaker
Sam van Diepen
Sjoerd Beuker
Tom Beuker
Jimi Koomen

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

• 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAARVERGADERING
Om alvast te noteren in uw agenda, op donderdag 26 oktober omstreeks 20:30uur is de Jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering (JALV) vastgesteld. Aftredend binnen het hoofdbestuur zijn bestuurslid
Voetbalzaken Tom Beuker en Voorzitter Johnny Jacobs. Een kandidaat voor de functie van
bestuurslid Voetbalzaken heeft zich nog niet gemeld, wel een kandidaat voor de rol als Voorzitter,
n.l. Ruud Wiersma.
Mocht u punten of vragen hebben voor onze leden vergadering, mail deze dan alvast naar onze
secretaris Marloes Groot secretariaat.dess@gmail.com
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Bedank het bestuur met uw komst naar deze vergadering!

WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD

Zaterdag 7 Oktober 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Dess mo13-1 – Wieringermeer mo13-1

94756

11.30u

Tess Karsten

Dess jo13-1 – SVW’27 jo13-3

95047

13.00u

Roland Bontekoning

West-frisia jo9-2 – Dess jo9-1

76387

08.45u

07.45u

tim

Grasshoppers jo11-3 – Dess jo11-1

94448

09.00u

08.00u

Dawid,tiago

Zwaluwen’30 jo13-2 – Dess jo13-2

76717

10.00u

09.00u

Guus,perry,timo

Schagen mo15-1 – Dess mo15-1

95416

11.00u

10.00u

Eva,wies,jasmijn,alexandra

Woensdag 30 September 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Dess jo11-1 – Reiger Boys jo11-7

98156

10.00u

Manou Baart

Dess jo9-1 – Spartanen jo9-2

76909

10.00u

Anouk Nieuwenhuis

Dess jo13-2 – Apollo’68 jo13-1

13358

11.30u

Peter Smit

Dess mo15-1 – Grasshoppers mo15-1

97101

13.15u

Anita van Arem

Always Forward jo13-3 – Dess jo13-1

98417

13.45u

12.45u

luc,hugo-geert,nick

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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Dess VR1 – SEW VR1

10-09-2017

Na de vlammende start van vorige week moest ook deze wedstrijd gewonnen worden. Vol
goede moed begonnen we aan de wedstrijd.
Lisa
Mandy
Rosalie H

Loren

Maartje Iris Rosalie K
Wieneke
Tessa

Renate

Baas
Loren was er weer en dat liet ze merken ook. Al snel maakte ze de openingstreffer: 1-0! Ook
Mandy was dichtbij een treffer met een prachtig schot, maar helaas werd de paal geraakt.
Loren was er als de kippen bij en maakte hier gelukkig toch nog 2-0 van. Een goed begin
van de wedstrijd!
Niet veel later werd Lisa hard onderuit gehaald in het strafschopgebied, waarna de bal op de
stip ging. Helaas zonder resultaat. Na deze kleine domper werd het op slag van rust ook nog
2-1. Met een minimale voorsprong gingen we de rust in.
Na rust konden we er weer tegenaan. De tweede helft was nog maar net begonnen toen
SEW hands maakte in het strafschopgebied. Opnieuw ging de bal op de stip. Maartje knalde
hem overtuigend in het net: 3-1!
Niet veel later maakte SEW 3-2, maar gelukkig maakte Loren de gemiste penalty goed door
de verlossende 4-2 te scoren.
Haar eerste hattrick van het seizoen, en onze tweede overwinning zijn binnen!
Lisa
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Dess VR1 – RKEDO VR2

17-09-2017

Wat een sombere, regenachtige zondagmorgen zou worden, werd een heerlijke zonnige
morgen. En laten wij nou net moeten voetballen op het mooie en vooral lange gras van
Dess. De derde wedstrijd in de strijd om de beker moest net als de voorgaande wedstrijden
gewonnen worden!
Tijdens de bespreking maakte coach Nico de optelling bekend:

Michelle
Renate

Lisa

Vera

Iris

Rosalie

Wieneke
Tessa

Mandy
Corine

Baas
We gingen als een speer en na nog geen 10 minuten spelen stonden we 5-0 voor. Dit had
ook 10-0 kunnen zijn, want wat een kansen hadden we voorin! Hierna zakten we nogal in, en
verspeelden we keer op keer de bal. Van het hoge tempo en goed samenspel was helaas
niets meer terug te zien. Hier profiteerde RKEDO dan ook meteen van, want al snel werd het
5-1. Gelukkig maakten wij er op slag van rust nog eentje bij. Met 6-1 op het scorebord gingen
we de rust in.
Na rust ging speelden we weer lekker en creëerden we veel kansen. Helaas werden niet al
deze kansen benut, maar onze goal getter Iris wist er toch nog 2 in te tikken: 8-1! Rosalie H
maakte het feest compleet door de stand op 9-1 te zetten.
Na drie ongeslagen wedstrijden staan wij nu bovenaan in onze poule. Een goede start van
het (beker)seizoen!
1-0 Iris
2-0 Iris
3-0 Vera
4-0 Vera
5-0 Michelle met een heerlijk schot!
5-1
6-1 Lisa
7-1 Iris
8-1 Iris
9-1 Rosalie H
Iris is momenteel onze topscorer met maar liefst 10 doelpunten. Laat de competitie maar
beginnen!
Lisa
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Dess VR1 – ST West Frisia/Dindua VR2

24-09-2017

Na 3 heerlijke bekerwedstrijden ging vandaag dan eindelijk de competitie van start. Ons
doel is kampioen worden, dus de 3 punten zijn van groot belang.
Pupil van de Week: Femke Singelenberg
Opstelling:
Loren
Michelle
Leonie

Vera

Iris

Maartje

Wieneke
Tessa

Mandy
Renate

Juudje
De wedstrijd begon geweldig met een doelpunt van onze Pupil van de week. Femke
dribbelde langs alle dames van West Frisia, en schoot de bal heerlijk in het doel. Top
gedaan Femke!
Nu was het onze beurt!
Helaas begon de wedstrijd niet zoals we wilden, en gingen we aardig gelijk op. Iris wist
de score op 1-0 te zetten, maar al snel kwam West Frisia op gelijke hoogte. Vera zette
ons weer op voorsprong, maar weer wist West Frisia op gelijke hoogte te komen.
Met 2-2 op het scorebord gingen we de rust in.
Gelukkig ging het in de 2e helft vele malen beter. We waren erg gevaarlijk voor het doel,
maar de bal wilde maar niet in het net. De keeper van West Frisia speelde een top
wedstrijd, en maakte het ons erg moeilijk. Maar daar was Mies. Met een geweldig schot
van afstand liet zij de keeper kansloos: 3-2! Na ook een prachtige corner van Mies,
maakte Rosalie haar 1e van het seizoen, en de laatste treffer van de middag: 4-2!
Het was even spannend, maar gelukkig trokken wij aan het langste eind. Op naar
volgende week!
Lisa
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Texel ‘94 VR1 – Dess VR1

01-10-2017

Na een topweekend Texel met bijna het hele team, was het tijd voor de alweer tweede
competitiewedstrijd van het seizoen. Vorig jaar ging het hier niet zo goed, maar met 2
wissels en geweldige supporters moest het vandaag gaan lukken om te winnen.
Opstelling:
Lisa Vera
Michelle Iris
Renate

Maartje

Wieneke
Tessa

Rosalie

Corine

Juud
Het was een zware wedstrijd, maar dankzij Vera kwamen we toch vrij snel op
voorsprong: 0-1! Niet veel later maakte Texel een eigen doelpunt na een heerlijke
voorzet van Michelle, 0-2. Helaas maakte Texel ook nog een doelpuntje, wat ervoor
zorgde dat wij met 1-2 de rust ingingen.
Na rust liet Vera zien dat ze in de spits thuishoort, door nog 3 doelpunten te maken! Ook
Lisa mocht nog een doelpuntje meepakken.
Met een eindstand van 6-2 konden we met een heerlijk gevoel het Texelse voetbalveld
verlaten.
Na de wedstrijd had Michelle, onze aanvoerder van de 3e helft, nog een top uitje voor
ons gepland. Met de Solex zijn we op pad gegaan en hebben we op een unieke manier
het mooie eiland Texel ontdekt.
Kortom: een geweldig weekend!
Lisa
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Notulen JALV 2016
Datum
13 oktober 2016
Tijd
20:00 uur
Aanwezig
Bestuur:Johnny Jacobs, Cor Vlaar, Tom Beuker, Jan Peter Bos, Maaike
Groenestein, Marloes Groot
Aantal aanwezige leden/ vertegenwoordigers van leden: 30.
Notulist

Marloes Groot

1. Opening om 20:55
2. Vaststellen agenda
• Geen verder toevoegingen.
3. Ingekomen stukken
• Geen ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen JALV 23-10-2015
• Geen opmerkingen
5. Jaarverslag secretaris
De highlights van het afgelopen seizoen:
 Okt ’15:
o De JALV heeft plaatsgevonden. Helaas waren er maar 17
(vertegenwoordigers namens) leden aanwezig.
o Het kopieerapparaat blijft in gebruik voor drukken Bewaar Odessa
en boekje voetbalweek.
o Bestuurswisseling: Marleen Kistemaker en Charlotte Admiraal treden
af. Frans Klijnsma en Marloes Groot treden toe tot het bestuur.
 Nov ’15:
o Mailadressenbestand wordt aangemaakt om een mail te kunnen
sturen wanneer er een nieuwe Odessa verschijnt.
o Aanleg van het boardingveld vordert gestaag.
 Dec ’15:
o Subsidieaanvraag bij Gemeente Medemblik is compleet ingediend,
beschikking is ontvangen.
o Flinke achterstand op het innen van de contributie. Frans en Afra
ondernemen hierop actie.
o Vloeren in de kleedkamers krijgen een onderhoudsbeurt.
o Tom geeft aan niet opnieuw herkiesbaar te zijn komend jaar maar
zal zijn taken voortzetten zolang er geen opvolger is.
o Het boardingveld kan bespeeld worden.
o Anita van Arem biedt zich aan als shirtsponsor voor de F2.
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Jan ’16:
o De Nieuwjaarswedstrijd was helaas afgelast vanwege de conditie
van het wedstrijdveld.



Feb ’16:
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Ruud Wiersma en Nico Huisman blijven het komende seizoen aan
als trainers.
o Alle contributie (op die van 2 spelers na) voor 2013-2014 en 20142015 is geïnd.
o Nieuwe shirtsponsor Impact Personeel (Henk-Jan Gillebaard) meldt
zich voor E2 (JO10) komend seizoen.
Mrt ’16:
 Er wordt een prijsvraag voor de naam van het boardingveld
uitgeschreven, winnaars: MB-1, openen het veld officieel tijdens de
voetbalweek.
 Roland Bontekoning (Wedstrijdsecretaris en trainer) en Maickel de
Boer geven aan hun taken komend seizoen neer te leggen.
 Ruud van Leeuwen is aangesteld bij de Jeugdcommissie.
 Gedrag tijdens trainingen jeugd is niet altijd even positief, Jelle
onderneemt actie.
Apr ’16:
 Voor trainers/ coaches van de jeugd wordt er een bijeenkomst
georganiseerd i.s.m. Jos Cozijn (oud-directeur Kraaienboom).
 DESS wordt aangemeld voor de DEEN Jeugdsponsor Actie.
 Veel openstaande vrijwilligersposten, lijken niet makkelijk in te
vullen.
Mei ’16:
 Afra geeft aan haar taken neer te leggen aan het einde van dit
seizoen.
 Succesvolle vrijwilligersbarbecue georganiseerd.
 Vanuit KNVB melding ontvangen dat de jeugdindeling komend
seizoen anders zal zijn (leeftijd, meer naar Europese norm)
Jun ’16:
 Er is inmiddels een doel vastgesteld voor de opbrengst van de
Dorpsveiling. Dit is investeren in energiebesparende maatregelen
(een jaarlijks terugkerende hoge kostenpost voor DESS).
 Boardingveld is geopend tijdens de voetbalweek: een groot succes
met veel aandacht.
 D1 wordt kampioen!!
 Teams komend seizoen die zijn ingeschreven: Heren 1 en 2 Dames
1 , Veteranen (inmiddels gestopt), Zaal A-junioren. Veld B1 MB1,
MD1, D1, ME1, E1, E2, F1.
Jul’ 16:
 De accommodatie is gesloten, groenploeg is fors gegroeid: Jan Kool,
Theo Bakker, Wiegert Kistemaker, Roel op den Kelder, Kees
Ravensbergen en Cor Vlaar.
Aug ’16:
 Maaike Groenestein als Beheerder Clubhuis en Wedstrijdsecretaris
aangesteld.
 Trainingen zijn weer begonnen, oefen- en bekerwedstrijden zijn
weer van start gegaan.
Sep ’16:
 Ron en Elly de Boer leggen hun taken per direct neer.
 Theo en Dian Bakker nemen taak van Consul over.
 John Keesom ondersteunt Ruud Wiersma tijdens training en
wedstrijden.
o
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 Chris Keesom, Pieter Schuit en Dian Bakker nemen de verzorging en
onderhoud van het veld op zich o.l.v. Arie de Niet.
 Vlaggen en verbandtrommel zijn aangeschaft, blusmiddelen zijn
gecontroleerd en aangeschaft.
 Veteranenteam wordt definitief uit de competitie teruggetrokken.
 Eerste pupil van de week heeft de wedstrijd van DA1 afgetrapt/
bijgewoond.
 Minutenspel is in het leven geroepen.
6. Jaarverslag penningmeester (1 juli 2015 t/m 30 juni 2016)
• Positief resultaat van € 3450,• Kantine-inkomsten: 30.000 29.000
• Geen afschrijving meer op de gebouwen.
• Saldo van de leningen wordt minder.
• Overige acties: loterij, Grote clubactie, provisie Duijn.
7. Verslag kascontrole commissie
• Een klein foutje van eenmalig € 6,- gevonden en inmiddels gecorrigeerd.
8. Verkiezing kascontrole commissie (+ reserve lid)
• Wieneke en Sharon zijn de volgende kascommissie. Chris Keesom wordt
reservelid.
9. Vrijwilligerstaken:
• Penningmeester, staat nog open.
• Planning kantine zondag, staat nog open.
• Voetbalzaken, Tom heeft eerder aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar
stelt vanwege privéomstandigheden/ politiek/ overige vrijwilligerstaken.
10.Stand van zaken s.v. DESS
• Sponsoring: JP geeft aan dat er een aantal mutaties is geweest in de
bordsponsoren. 3 teams in een nieuw tenue: Heren-1, E2 (JO10) en F1
(JO9).
• Gebouw en Terrein: Cor geeft aan dat de groene ploeg en het veldbeheer
goed lopen en is hier erg trots op (dit kort samengevat want Cor ontpopte
zich als een heuse stand-up comedian).
• Voetbalzaken: Tom geeft aan dat het dit jaar lastig was om een 2e elftal op
de been te krijgen en geeft aan dat dit 2e elftal wel nodig is om de club
draaiende te houden.
11.Overige zaken binnen de vereniging
• Vrijwilligers die stoppen, worden bedankt voor hun inzet: Afra en André
Appel, Ron en Elly de Boer, Sandra de Haas, Maikel de Boer, Roel op den
Kelder, Lotte Klijnsma, Roland Bontekoning, Heleen Bakker.
• Voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen met €10,- per
lid. Voorstel is aangenomen.
12.Verkiezing bestuursleden
• Afra treedt af en is niet herkiesbaar.
• Cor treedt af en stelt zich verkiesbaar en blijft bestuurslid.
• Maaike Groenestein is aangesteld als Wedstrijdsecretaris en
Clubgebouwbeheerder, zij wordt opgenomen in het bestuur.
13.WVTTK
• Stand van zaken bezuinigingen op sportaccommodaties gemeente
Medemblik. Schouw zal in het najaar plaatsvinden om een nulmeting te
doen. Hieraan zal een bedrag gekoppeld worden t.a.v. onderhoud. Doel zal
nog steeds zijn om het beheer en onderhoud van gebouwen en terrein in
eigen beheer van de club zal worden gedaan, dit in het kader van de
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bezuinigingsmaatregelen. Einde van het jaar zal er meer duidelijkheid
komen vanuit de gemeente.
14.Rondvraag
• Sonja Ursem: Website. Jammer te constateren dat de website niet up-todate is. Niek Nijland geeft aan dat hij de afgelopen tijd het beheer heeft
laten varen, hij zal dit weer oppakken.
• Ruud van Leeuwen: Kan er een stuk buis van het hek langs het hoofdveld
verwijderd worden zodat de doelen makkelijker in de inhammen kunnen
worden geplaatst na de wedstrijden op zaterdag.
• Afra Appel vroeg zich af of zij inmiddels is afgemeld voor de alarmering. Dit
was in september geregeld.
• Pieter Schuit vraagt of er naar mogelijkheden kan worden gezocht naar een
sportmasseur ter vervanging van Cheung. Dit vanwege een stukje
continuïteit. Bestuur zal hierop actie ondernemen.
15.Sluiting om 22:40.

Rooster van aftreden jaarvergadering oktober
2017
start

herverkiezing

aftredend

(her)kiesbaar

Vz.

Johnny

okt-14

okt-17

ja

nee

Secr.

Marloes

okt-15

okt-18

nee

nvt

P. Meester

Anita*

okt-16

okt-19

nee

ja

Tech. Zkn

Tom

okt-14

okt-17

ja

nee

GB/TRN

Cor

okt-16

okt-19

ja

ja

Leden Adm.

Frans

okt-15

okt-18

nee

nvt

Jeugd Zkn

Johnny*

okt-14

okt-17

ja

nee

Sp. Zkn

Jan Peter

okt-15

okt-18

nee

nvt

* tijdelijk waarnemend
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Kantinelijst
15 Oktober 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.

Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1
15 Oktober 2017

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

Johnny Jacobs

06-26160689

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

0229-591594

riet.vlaar@quicknet.nl

Ledenadministratie

Frans Klijnsma

0229-591750

leden.dess@gmail.com

Wedstrijdsecretaris

Roland Bontekoning

06-57245281

wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com

Scheidsrechterzaken
Hoofdtrainer - Heren
Hoofdtrainer - Dames

Johnny Jacobs
Patrick Terwijn
Nico Huisman

06-26160689
06-13532473
06-36596923

scheidsrechterzaken.dess@gmail.com
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
0229-591552
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

ODESSA

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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