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                    42e jaargang  Nr  8            

  

 

                    

         21 nov 2016 

 

 
 

      

Van de Voorzitter 

 

Terwijl ik dit schrijf bedenk ik me hoeveel er eigenlijk te vertellen en gebeurd is de afgelopen 2 

maanden. Ik zal het beperken tot de hoogtepunten want anders raakt u wellicht de draad kwijt. 

Allereerst hadden we natuurlijk de jaarvergadering waar een behoorlijk aantal leden de moeite 

hadden genomen om dit bij te wonen. Op deze vergadering is van diverse mensen (al dan niet 

verhinderd) op gepaste wijze afscheid genomen en dat is toch minder als er maar 10 mensen in de 

zaal zouden zitten. Vrijwilligers, we kunnen het vaak genoeg benadrukken, zijn schaars en eigenlijk 

onbetaalbaar. Een kleine geste als dank vanuit een vereniging behelst never nooit niet de waardering 

die er absoluut voor al die mensen is geweest. Dat besef is er en zal zeker niet vergeten worden. 

Daarom nogmaals hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet.  

Wat vlak na de jaarvergadering volgde was de Dorpsveiling voor zwembad 't Ploetertje en onze 

vereniging. Het dorpsveiling comité verdiend een zeer grote pluim, want wat was het allemaal goed 

voorbereid en uitgevoerd. Een prachtig kavelboek gaf in de aanloop er naartoe de aanzet tot iets 

heel moois. En echt mooi werd het mede dankzij een uitstekend op dreef zijnde Veilingmeester 

Menno Haakma. Wat er deze avond nu precies gebeurde weet ik niet, maar we gingen op een 

gegeven moment over de 30.000 euro heen. Uniek moment, volgens sommige ingewijden. Een 

prettige bijkomstigheid voor 2 verenigingen die mee konden liften. De Sint Nicolaas Club en de 

Carnavalsvereniging waren na de trekking door notaris Aad Overtoom, de gelukkigen voor de extra 

500 euro steun. De teller stopte uiteindelijk deze avond op 33.640 euro. Waanzinnig! 

Daarna kwam er een bericht in mijn postvak dat onze Anita van Arem was genomineerd voor het 

Algemeen Dagblad Clubheld 2016. Nu vind ik persoonlijk dat we elk jaar wel Anita kunnen 

nomineren, maar dat blijkt niet zo te werken helaas. Maar het was weer een goede poging, want bij 

de laatste stand stond Anita op een tweede plek. Toch knap! 

En het volgende wat op de rol stond was de uitslag van de Supermarkt DEEN muntenaktie. Afgelopen 

week is er een cheque uitgereikt van maar liefst 862,33 euro, dit geld zal gebruikt worden om o.a. de 

kantine wat aantrekkelijk te maken voor de jongere jeugd. Denk aan een speel, teken & knutselhoek 

en ook aan de moeders met baby's is gedacht, want er komt een nette baby verschoon plek. Op 

voorhand waren er al twee nieuwe DESS vlaggen besteld (wellicht heeft u die al een keer zien 

wapperen) en een nieuwe grote vrieskist, kortom we kunnen daar in elk geval weer een tijd mee 

vooruit. Op dinsdag 15 november waren Tom Beuker, Cor Vlaar en ondergetekende aanwezig bij de 
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vervolg gesprekken met de gemeente over de harmonisering van de sportvelden. Op deze pittige 

inspreekavond werden geen besluiten genomen of het moeten de vervolgafspraken zijn voor een 

nieuwe bijeenkomst in januari. Wel zal elke vereniging voor half december een checklist in moeten 

vullen. Hierop wordt geïnventariseerd wat wij al hebben, wat wij kunnen leveren en wat wij uit willen 

besteden. De nulmeting blijkt in augustus al te hebben plaatsgevonden, iets waar geen enkele 

vereniging kennis van had gekregen. Het najaar valt volgens ons nu eenmaal niet in augustus. Het 

extern ingehuurde bedrijf RIET was deze dinsdagavond aanwezig. Zij hebben de inventarisatie 

gedaan. Grote afwezigen op deze avond waren de verantwoordelijke wethouder Joset Fit en de 

beleidsmedewerker Gerben Konijn, beide waren helaas (toevallig) ziek thuis. Ander nieuws; onze 

trainer Ruud Wiersma heeft aangegeven met zijn laatste seizoen bezig te zijn. Ondanks dat onze 

verstandhoudingen uitstekend zijn, geeft hij aan dat een nieuw frisse wind ook goed kan zijn voor 

beide partijen. Ruud heeft er tenslotte in totaal al 10 dienstjaren bij DESS op zitten, dus kan zijn 

beslissing maar al te goed begrijpen. Toch blijft het jammer, want Ruud is en blijft niet alleen een 

uitstekende trainer/ coach, maar ook een geweldig mens.  

En om dan maar in die lijn te blijven, een dag na onze bestuursvergadering heb ik aangegeven dat ik 

mij niet meer beschikbaar ga stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter. Het heeft diverse 

persoonlijke en andere uiteenlopende redenen, maar het gaat te ver om deze hier allemaal neer te 

pennen. Toch wil ik benadrukken dat deze vereniging reeds opleeft en dat er zeker licht is aan het 

eind van de tunnel. We krijgen straks nog wel wat te regelen, maar zoals we nu al kunnen zien, 

worden de zaken snel door anderen opgepakt. Dat houd onze vereniging sterk. Ik wens u alvast hele 

fijne feestdagen toe.  

 

Johnny Jacobs 
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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 27 November 2016 
Wedstrijd Wedstrijdnr Tijd Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders 

     

DESS 1-MOC 1  5508  14:00  J.Burger 

DESS 2 -KGB 7  61138  11:45  Jan Keeman 

DESS MO17-1 – Always forward 
MO17 72995 11:45  Jos Nijland 

DWB JO17-1 -DESS JO17-1 71351 10:30 9.30 

Ouders van Vince, Peter, Maco 

en Thijs 

DESS VR1-Kwiek 78 Vr1 74455  14:00   Anita van Arem? 

 

 

 

 

Zondag 4 December 2016 
Wedstrijd Wedstrijdnr Tijd Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders 

     

DESS 1-Petten 1  4597  14:00  Nnn 

VVS 46 5-DESS 2  66940  12:00 11:00 Volgt zie website 

DESS MO17-1 – KSV MO17-2 72997 11:45  Volgt 

ASV 55 JO17-1 -DESS JO17-1 70482 12:00 11:00 Volgt zie website 

DESS VR1-Zeemacht Vr1 74458  14:00   Volgt 

 

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: 06-52199400 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. Wanneer je aan de beurt bent om de 

kleedkamers schoon te maken, dien je om 19:00 uur aanwezig te zijn.  

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantinelijst MC1 

27 November  Irene Slagter en Anne Hovenier

  

 

 

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. 
 

 

 

Dinsdag 6 december 

19:00 uur 

Dirk jan Doodeman 

Lars Dol 

Pieter schuit 

Jaap worp  

Sam schipper 

Maico Verhoeven  

Sjoerd beuker 
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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 26 November 2016 
Wedstrijd Wedstrijdnr Tijd Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders 

     

DESS JO11-1    Dynamo JO11-3 100492     Peter Smit 

DESS JO10-1   Wherevogels De 
JO10-4 158894 10:00   Lisa Swuste 

DESS MO11-1   Medemblik MO11-1 80000 11:30   Marcin Elias 

DESS JO9-1   SRC JO9-7 81841 10:00   Stijn op den Kelder 

SEW MO15-1    DESS MO15-1 111413 10:30 9:30 Ouders v.Esmee, Eva en Alexandra 

Kwiek 78 JO13-3   DESS JO13-1 96445 14:15 13:15 

Ouders v. Dave, Luc Seth, Hugo 

Geert 

 

 

Zaterdag 3 December 2016 
Wedstrijd Wedstrijdnr Tijd Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders 

     

DESS JO11-1    Medemblik JO11-5 100487 10:00   Myrthe Vlaar 

HSV JO10-1   DESS JO10-1    159337 10:30  9:30 Ouders v. Mike, Thijs en Benjamin 

DESS JO9-1   West Frisia JO9-6 81842 10:00   Kim van Diepen 

Grasshoppers JO13-3   DESS JO13-1 96468 13:00  12:00 Ouders v. Cas, Lars, Dave en Daniël 

DESS MO11-1   Winkel MO11-2 80002 11:30  Sabine Alkema 

Westfriezen MO15-2   DESS MO15-1 111454 13:00 12:00 Ouders v Mariet,Maegan en Myrthe 

 

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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DEEN Sponsor-actie 

SV DESS was dit jaar door Deen genomineerd om mee te doen aan de Jeugdsponsor-actie. 

Door zoveel mogelijk sponsormunten in te zamelen in de winkel in Wognum, kon de club een mooi sponsorbedrag 

ontvangen. 

Zelf hebben de meiden van MO10-1, met hun coach/ trainer Jolanda Karsten, een prijsvraag uitgeschreven en hiermee 

extra sponsormunten opgehaald, super gedaan meiden. 

 

Afgelopen woensdag mochten we de cheque ophalen en hierop stond een bedrag vermeld van €862,33 een fantastisch 

resultaat!!! 

Met dit bedrag willen we in onze kantine een gezellige hoek voor de jeugd gaan inrichten.  

Als je hiervoor een leuk idee hebt of hieraan wilt meewerken dan horen we dat graag (secretariaat.dess@gmail.com). 

We willen iedereen die ons geholpen heeft heel hartelijk bedanken. 
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 
 

  

27 November  Sira Appel en Esmee Vlaar  

 

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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ODESSA                                                                                                                                11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Molenstraat 39 1654KA Benningbroek 

Accommodatie adres: Sportlaan 11, Benningbroek Kantine 0229-591466 

Bankrekening: Rabobank Midden-Westfriesland NL77RABO0362052042 

Website: www.svdess.nl  

Relatienummer KNVB: BB FW 13 I 

       Voorzitter  Johnny Jacobs 06-26160689 voorzitter.dess@gmail.com  

       Secretaris Marloes Groot 06-37619937 secretariaat.dess@gmail.com  

       Penningmeester/ vacant penningmeester.dess@gmail.com  

Beheerder Clubhuis/ alarm Maaike Groenestein 06-37174305 

       Alg.zaken/ voetbalzaken Tom Beuker 06-13532277 voetbalzaken.dess@gmail.com  

       Sponsorzaken/Advertenties Jan Peter Bos 06-52199400 sponsoring.dess@gmail.com  

Scheidsrechters zondag Johnny Jacobs 

       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 Ruud Wiersma 06-30074363 r.wiersma63@kpnmail.nl  

Hoofdtrainer - Dames Nico Huisman 06-20853350 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 0229-599033 arem@quicknet.nl 

Jelle van IJperen 06-27598880 jelle_van_ijperen@hotmail.com  

Ruud van Leeuwen 06-50126022 leeuwenru@gmail.com 

       Volleybal coördinator Arjen Slagter 0229-591449 arjen_slagter@hotmail.com 

       Vrienden van DESS André Appel 0229-591803 andre.appel@quicknet.nl  

Bankrekeningnummer NL33RBRB0978096320 

       Redactie Odessa Jan Keeman 0229-591299 dess.odessa@quicknet.nl  

Kopij per mail aanleveren, uiterlijk maandag tot 19:30uur 

Webmaster www.svdess.nl Niek Nijland webmaster.dess@gmail.com  

 
Verslag inleveren bij Medemblikker Courant redactie@idemadruk.nl  

 
Kopij per mail aanleveren, 's maandag tot 16.00uur   

Archief DESS Kim Vlaar 06-30178054 k_vlaar@live.nl  

 

       
 

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

 


