40e jaargang Nr 5

29 sept 2014

Van de Voorzitter
Beste leden,
Laatst waren een aantal bestuursleden uitgenodigd bij de gemeente Medemblik om te
komen praten over de toekomst van alle voetbalverenigingen die zij rijk zijn, waaronder
s.v. DESS. Tijdens deze meeting werden alle genodigden (ze hadden de verenigingen slim
in drie groepen verdeeld) getrakteerd op diverse spreadsheets waarop de meest
angstaanjagende cijfers te zien waren.
Cijfers, waaruit duidelijk op te maken viel, dat alle (uit de nu gemeente Medemblik)
voetbalverenigingen het de aankomende jaren financieel zeer zwaar, zo niet, ontzettend
zwaar gaan krijgen. Het is zelfs zo erg, dat we er rekening mee moeten gaan houden dat
er zware draconische maatregelen genomen moeten gaan worden, willen wij als vereniging
nog overeind blijven. Is het zo erg dan? Nee, het is helaas nog erger dan U en wij ons
beseffen. De gemeente Medemblik wil geld, veel geld van ons voetbalverenigingen en vind
daarnaast dat wij allemaal een veel te lage contributie (voor het gebodene) berekenen.
Had dit voorkomen kunnen worden? Ja en nee. Niet alleen wij, maar ook de gemeente
kreeg deze bezuiniging vorig jaar koud op hun dak. En ja, de verenigingen die vroeger
zuinig hadden geleefd, mogen nu met hun schatkist uit de ballenkast komen. Want
de gemeente Medemblik wil vooral alles harmoniseren, niet vandaag hoor, maar wel al
op 1 januari 2015.
We worden rustig gehouden met zalvende woorden, maar als ik mijn collega Voorzitters
van de omliggende verenigingen mag geloven, worden de messen daar al geslepen. Dat is
eigenlijk best wel logisch, je bent jaren zuinig met je penningen, alles gaat naar wens en
dan wordt in het kader van “het wordt allemaal beter, want de gemeenten gaan fuseren,
dat is veel goedkoper” dit soort zaken letterlijk door onze (u begrijpt mij zeker wel)
geduwd.
A.s. maandag 29 september hebben wij een extra bestuursvergadering ingelast, omdat wij
voor 5 oktober met ons standpunt naar de gemeente Medemblik moeten komen en welke
optie wij kiezen. We staan als club weliswaar met de rug tegen de muur, maar houden
hem wel degelijk recht! Het bestuur gaat trachten om niet alleen een standpunt te
verwoorden, maar ook duidelijk te maken dat wat deze gemeente Medemblik wil met
harmoniseren, best kan, maar niet binnen de gestelde 6 maanden. Wij komen hier op de
jaarvergadering van 17 oktober uiteraard weer op terug. Ik hoop u daar in groten getale te
ontmoeten.
Johnny Jacob
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DESS 1 – Zuidermeer 1

21-9-2014

Voor het eerste elftal van DESS stond vandaag de tweede thuiswedstrijd op het programma.
Tegenstander was Zuidermeer. Een lastige tegenstander waar een aantal selectiespelers nog
nooit van gewonnen had. Na twee overwinningen en nog geen enkele tegengoal was
vandaag dus de uitdaging om Zuidermeer een nederlaag toe te brengen. En zou DESS weer
geen tegendoelpunt hoeven te incasseren, dan volgt volgende week de beloning in de vorm
van een taart. Het zelfvertrouwen bij de spelers van DESS is overigens groeiende, want de 02 overwinning van vorige week tegen het goed voetballende Wieringerwaard is bijzonder
knap. De spelers waren er dan ook van overtuigd dat Zuidermeer te pakken was. Dirkjan
Doodeman moest deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, waardoor nieuwkomer Bas Bos
zijn debuut voor DESS 1 zou kunnen gaan maken.
Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Wester was het duidelijk dat DESS beter was
dan Zuidermeer. Daarnaast toonde de spelers van DESS zich in de persoonlijke duels sterker
en werkte het harder. En dat was verrassend, want dat is juist het sterke wapen van
Zuidermeer. Hierdoor kreeg DESS alle ruimte om te voetballen en te laten zien waartoe het
dit seizoen in staat is. Het spel speelde zich daarom voornamelijk af op de helft van
Zuidermeer en DESS kreeg al snel enkele kansen. In de 6e minuut was het raak. Aanvoerder
Ruben Kistemaker ontving de bal ter hoogte van de 16 meterlijn en schoot de bal droog in de
rechter benedenhoek, 1-0. DESS bleef sterker dan Zuidermeer en het was wachten op de 20. Die leek al snel te vallen, want na een mooie aanval over rechts gaf Ruben Kistemaker de
bal vanaf de achterlijn voor op de goed inkomende Chris Keesom,
2-0 dacht iedereen bij DESS. De assistent-scheidsrechter uit Zuidermeer probeerde het
onheil echter te voorkomen en stak zijn vlag in de lucht. De scheidsrechter honoreerde dit
onterechte vlagsignaal en keurde de treffer helaas af. DESS liet zich hierdoor niet van de wijs
brengen en bleef het doel van Zuidermeer bestoken. In de 34e minuut viel de 0-2. Nick
Hiemstra was het eindstation van een goede DESS-aanval en schoot onberispelijk raak. In het
restant van de eerste helft werd niet meer gescoord.
In de tweede helft maakte Zuidermeer het DESS lastiger en zat het beter in de wedstrijd. Als
snel dreigde DESS de wedstrijd op slot te gooien. Na een knappe aanval leverde de
ingevallen Lars Dol een perfecte voorzet af op de inkomende Niels Kuip. Zijn flying kopbal
ging echter rakelings over. Over en weer ontstonden er wat kansen maar gescoord werd er
de tweede helft niet meer. Zuidermeer kon het niet en voor DESS hoefde het niet. Het
verdedigde de 2-0 voorsprong met verve en pakte zodoende de derde winst in deze nog
jongen competitie. En voor de derde keer werd de 0 gehouden, waardoor het volgende
week van een lekkere taart mag genieten. Tegenstander is dan het onbekende Petten. Zal
DESS wederom de 0 weten te houden?
De opstelling:
Sjoerd Beuker, Fred van de Ven, Patrick Huijsman, Niek Nijland, Niels Kuip (60. Harm op den
Kelder), Arthur Admiraal, Pieter Schuit, Ruben Kistemaker, Dian Bakker (46. Lars Dol), Nick
Hiemstra,
Chris Keesom (60. Bas Bos)
Ruud Wiersma
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Petten 1 – DESS 1

28-9-2014

De volgende tegenstander van DESS heette Petten uit het gelijknamige kustdorp. Voordat
DESS naar Petten afreisde hadden de spelers en begeleiding genoten van een welverdiende
taart vanwege 3 keer de 0 en heerlijke soep met broodjes. Alle ingrediënten waren
aanwezig om een lekkere pot voetbal te spelen. Het was heerlijk nazomerweer en het veld in
Petten lag er perfect bij. Bij DESS ontbrak Fred van de Ven vanwege een blessure en verder
was het compleet.
In de eerste minuten van de wedstrijd was Petten veel feller dan DESS. De spelers uit
Benningbroek/Sijbekarspel zaten blijkbaar nog te veel met hun gedachten bij de
zaterdagavond. En dat het niet allemaal vanzelf gaat was duidelijk. DESS kwam deze eerste
minuten ongeschonden door alhoewel Petten al enkele keren gevaarlijk voor keeper Sjoerd
Beuker opdook. DESS begreep dat de wedstrijd nu toch echt was begonnen en begon goed
te voetballen. Na 20 minuten spelen volgde er een perfecte steekbal van Pieter Schuit op de
goed dieplopende Nick Hiemstra. Hij lepelde de bal uitstekend over de uitkomende keeper
en DESS leidde ietwat tegen de verhouding in met 0-1. Vanaf dat moment was het DESS dat
de lakens uitdeelde. In deze sterke fase was het Ruben Kistemaker die de bal voorin
controleerde, goed wegdraaide bij zijn directe tegenstander en Arthur Admiraal 1 op 1
richting de Petten-keeper stuurde. Arthur benutte de mogelijkheid koelbloedig en DESS
stond op een comfortabele 0-2. Hierna leek DESS het wel even te geloven en werd Petten
weer sterker. Keeper Sjoerd Beuker verrichtte een goede redding en DESS mocht niet
mopperen dat één van de Petten-spitsen de bal alleen voor Sjoerd over schoot. Toch kwam
Petten dichterbij DESS. Uit een corner maakte Sjoerd een zeldzame misser en Petten wist
daar van te profiteren, 1-2. Na deze treffer waren Bas Bos en Niek Nijland nog dichtbij de 1-3
maar helaas wisten zij niet te scoren. Kort hierop was het rust.
In de tweede helft met Chris Keesom voor Lars Dol en Patrick Huijsman voor Niels Kuip
begon DESS aan de tweede helft. Petten achtte zich niet kansloos, want het bleef de beuk er
in gooien. En DESS had daar moeite mee. Daarnaast speelde het onzeker en slordig.
Hierdoor bleef het spannend en kon het alle kanten op. Petten was een aantal keren dichtbij
de gelijkmaker maar aan de andere kant had Pieter Schuit de wedstrijd op slot kunnen
schieten. Hij mocht 1 op 1 richting de keeper van Petten maar schoot de bal net voorlangs.
Daarom bleef het onnodig lang spannend. Nick Hiemstra had er blijkbaar genoeg van, want
na een uitstekende individuele actie maakte hij 1-3 en één minuut later zelfs de bevrijdende
1-4. Petten spartelde nog even tegen en maakte de 2-4 maar verder kwam het niet. DESS
heeft nu 4 wedstrijden gewonnen en dit was de slechtste wedstrijd van de 4. Hopelijk
beseffen de spelers dat het niet allemaal vanzelf gaat en iedere wedstrijd weer een nieuwe
finale is. Volgende week speelt DESS, dat op doelsaldo de trotse koploper is, thuis tegen
Oudesluis.
De opstelling:
Sjoerd Beuker, Niels Kuip (46. Patrick Huijsman), Dirkjan Doodeman, Niek Nijland, Harm op
den Kelder, Arthur Admiraal, Bas Bos (78. Dian Bakker), Pieter Schuit, Nick Hiemstra, Ruben
Kistemaker, Lars Dol (46. Chris Keesom)
Ruud Wiersma
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Dess 2, seizoen 2014/2015, deel 1
‘ Waar blijven die stukkies nou van het tweede? ’, was een veel gehoorde opmerking de
laatste weken op het Dess-terrein. Toegegeven is het eerste wedstrijdverslag van dit seizoen
vrij laat uitgekomen, excuses naar alle trouwe fans die hier al weken reikhalzend naar
hebben uitgekeken. Daarom starten we met een terugblik vanaf het begin van dit seizoen.
Dess 2, het team waar iedereen wel in wilt schitteren heeft dit seizoen zowel een kwaliteit
als kwantiteitsslag geboekt. Coach Marcel Reus en begeleider Arie de Niet hebben nu de luxe
dat er iedere wedstrijd wissels beschikbaar zijn en nog goeie ook! Komt u zelf maar eens
naar het fantastische spel kijken, het is een genot voor het oog. Uiteraard is Anita van Arem
ook weer van de partij, met haar eksteroog worden zelfs de venijnigste buitenspelgevallen
moeiteloos onderschept. Dess 2 heeft de wind dus vol in de zeilen en dat moet uiteraard
resulteren in punten!
Om al vroeg in het ritme te komen zijn er een tweetal oefenwedstrijden georganiseerd.
Allereerst tegen HSV sport en later tegen niemand minder dan onze eigen Vet’s.
De wedstrijd tegen HSV begon met enige moeite, we merkte toch dat het lichaam nog even
moest wennen na een zomervakantie vol alcoholhoudende versnaperingen. Gelukkig
konden we dit tussentijds ombuigen wat resulteerde in een 4-2 overwinning!
Een week later moest het dan echt gebeuren, misschien wel de belangrijkste wedstrijd van
het seizoen Dess 2 VS Dess Veteranen 1. De spanning in de kleedkamer was vooraf om te
snijden, iedereen was er op gebrand om met opgeheven hoofd na 90 minuten het veld te
mogen verlaten. Onze missie slaagde op deze zondagmorgen, toen de scheidsrechter het
eindsignaal gaf was de uitslag, (schrik niet) 7-1! De veteranen hadden letterlijk
gecapituleerd. Was dit de voorbode op een komend kampioenschap?
1e competitiewedstrijd
Het moment was gekomen, zondag 14 september was de aftrap van het seizoen wat de
boeken moest ingaan als het kampioensjaar! Dess 2 moest het opnemen tegen het altijd
lastige Flevo 2. Helaas waren er een aantal factoren wat niet bijdroegen aan een optimaal
presterend team, de avond ervoor was de heer Poeze namelijk 25 jaar geworden (namens
de verslaggever nogmaals van harte!) en dat werd uitgebreid gevierd tot in de late uurtjes.
Daarnaast kon helaas uw verslaggever er ook niet bijzijn, wat resulteerde in een dramatische
afloop. Er stond een team wat meer …. was dan levend. Dess 2 verloor met 2-0………..
2e competitiewedstrijd
Hoeveel teams zijn er niet na de eerste competitiewedstrijd verloren te hebben toch
kampioen geworden? Legio denk ik. Daarom stond iedereen afgelopen zondag (21
september) vol goede moed om het op te gaan nemen tegen Strandvogels 2. Een waterig
zonnetje, graad of 17 en een beetje wind waren de ideale omstandigheden om het tij te
doen keren na een dramatische start van de competitie.
Gelukkig hadden we de luxe dat Sjoerd ons doel kon verdedigen en dat wederom Victor van
IJperen er was voor een ijzersterk middenveld.
De eerste helft ging gelijk op, we speelden matig en creëerde weinig kansen tot scoren. Ook
aan de kant van Strandvogels waren weinig kansen, mede door correct optreden op het
middenveld van Wouter Smit en Victor. We gingen de rust in met 0-0.
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Na de rust had Marcel een tactische wissel verricht, wat voor meeste de wenkbrauwen deed
fronzen, Richard van Diepen de spits in?! Na 5 minuten bleek deze wissel een meesterzet te
zijn, Richard van Diepen maakte de openingstreffer! 1-0 voor Dess!!! Na dit doelpunt gingen
we met zijn allen beter spelen, het liep als een geoliede machine. Al snel volgde de 2-0 door
niemand minder dan Jordy Kool, die gedurende de gehele wedstrijd al een aantal mooie
kansen had gekregen, maar nu benutte! Toen kon onze nieuwe linkshalf uiteraard niet
achterblijven, Danny Luteijn (nieuw gezicht in ons dorp, woont naast Ron de Boer en Ruud
Wiersma. Tja dan word je wel lid van Dess) scoorde zijn eerste doelpunt in het rood-wit, 3-0!
Iets waar hij zijn hele leven al op hoopte. Als kers op de taart maakte Jordy Kool nog even de
4-0 en kon Dess 2 met opgeheven hoofd het veld verlaten. We staan weer in het linkerrijtje.
Uw verslaggever,
Tom Beuker

HÉ SCHEIDS
KNVB-waarnemer en scheidsrechter overleggen na een hectische eerste helft.
Waarnemer:
‘Je moet echt strakker fluiten, Gert. Er staat hier voor honderdvijftig jaar aan tbs met
dwangverpleging op het veld.’
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 5 Oktober Thuis
veld tijd
A
A
A
B

vertrek

14.00
11.45
10.00
10.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

38668
120812
133849
130487

DESS 1 – Oudesluis 1
DESS 2 – DWB 2
DESS VE1 - -Westfriezen VE1
DESS B1 – VVW B2

P.H. Graper
Jan Kok
Bas o.d. Kelder
Wiegert Kistemaker

Zondag 5 Oktober Uit
veld tijd
11.45
12.00

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

10.45
10.30

114391
114831

Westfriezen DA1 – DESS DA1
WV-HEDW DA1 - DESS DA2

Uitslagen zondag 21 September
DESS 1 – Zuidermeer 1
DESS 2 – Strandvogels 2
DESS VE1 – KGB VE1
DESS B1 – Dynamo B2
RZC DA1 – DESS DA2

2-0
4-0
2-0
4-4
2-3

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen zaterdag 20 September
DESS E1 – de Blokkers E7
DESS MC 1 – Oosthuizen MC1
Sporting Andijk F5 – DESS F1
Dindua ME1 – DESS ME1
Dindua C2 – DESS C1

3-2
4-2
0-6
3-7
9-2

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
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

6

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 12 Oktober Thuis
veld tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

GEEN THUISWEDSTRIJDEN

Zondag 12 Oktober Uit
veld tijd

vertrek

14.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter / rijders

40488

GSV 1 – DESS 1

M. Billor

Uitslagen zondag 28 September
Petten 1 – DESS 1
De Valken 4 – DESS 2
VVW VE1 – DESS VE1
Grashoppers B2 – DESS B1
DESS DA1 – Apollo’68 DA1
DESS DA2 – Buitenveldert DA3

2-4
5-1
0-3
9-2
2-0
8-0

Uitslagen zaterdag 27 September
DESS F1 – Westfriezen F10
DESS ME1 – Dindua ME2
DESS C1 – Spartanen C2
HSV Sport E3 – DESS E1
RKEDO MC1 – DESS MC1

8-0
7-0
3-9
5-2
2-3

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
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 2014
Dinsdag 14 oktober

Bestuursvergadering

Vrijdag 17 oktober

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV)

Dinsdag 11 november

Bestuursvergadering

Dinsdag 9 december

Bestuursvergadering

N.n.b

Nieuwjaarsreceptie

N.n.b.

Vrijwilligersavond

Inbreng vraagstukken JALV 2014
Vrijdagavond 17 oktober staat de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 21:00 uur gepland.
Tijdens deze vergadering kunnen ook vraagstukken worden behandeld vanuit de aanwezigen.
Graag willen wij vragen om eventuele vraagstukken voor de eerstvolgende bestuursvergadering,
dinsdag 14 oktober, bij Marleen Kistemaker in te leveren. Dit kan per mail naar
marleenkistemaker@hotmail.com of door een vraagstuk in het postvakje achter te laten van Marleen
in de keuken van de kantine.
Op deze manier kan het bestuur zich alvast verdiepen in het vraagstuk en daar direct antwoord op
geven tijdens de JALV.
Namens het bestuur, alvast bedankt voor de input.

Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met Jan van IJzerloo of Jan Peter Bos.
Tel. 06-52199400 of janpeterbos@hotmail.com

1e wedstrijdbal: DESS1 - Kreileroord 1 gesponsord door ?????
2e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer 1 gesponsord door ?????
3e wedstrijdbal: DESS1 - Oudesluis 1 gesponsord door ?????
4e wedstrijdbal: DESS1 - Flevo 1 gesponsord door ?????
5e wedstrijdbal: DESS1 - HOSV 1 gesponsord door ?????
6e wedstrijdbal: DESS1 - Jisp 1 gesponsord door ?????
7e wedstrijdbal: DESS1 – Petten 1 gesponsord door ?????
8e wedstrijdbal: DESS1 – GSV Groot Schermer 1 gesponsord door ?????
9e wedstrijdbal: DESS1 – Schellinkhout 1 gesponsord door ?????
10e wedstrijdbal: DESS1 – WSW 1 gesponsord door ?????
11e wedstrijdbal: DESS1 – Wieringerwaard 1 gesponsord door ?????
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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 7 oktober
André Appel
Jaap Worp
Jelle Klijnsma
Jelle Walma
Ramon Poeze
Ronald ten Pierick
Ruben Kistemaker
Tom Beuker

Dinsdag 4 november
Arthur Admiraal
Bert de Vries
Björn de Boer
Chris Keesom
Cliff Bean
Dian Bakker
Nick Hiemstra
Niek Nijland

Dinsdag 2 december
Dirk-Jan Doodeman
Erik Appel
Gerrie Moolevliet
Jacob Bakker
Jouke Ingen
Marcel Bartels
Pieter Schuit
Richard van Diepen

Kantinelijst MC1
05
26
09
23

oktober
oktober
november
november
januari

Lisa de Niet – Merel Sas
Anna Hovenier – Sandra Burrei
Bente Sas – Tess Karsten
Lois Karsten – Valerie Reus
Mandy Vlaar – Irene Slagter

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 13.30
uur tot ca. 17:30 uur.
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Van de bestuurstafel
Schoonmaak coördinator gezocht
Bij onze vereniging wordt er elke maandagavond in ons clubgebouw
trouw en netjes schoongemaakt door een aantal enthousiaste meiden/
dames. Toch zou het nog prettiger zijn als zij een regulateur/
coördinator zouden hebben die eventuele roostergaten (b.v. bij vakantie
of afwezigheid) kan voorkomen. Ook een klein oog voor detail kan soms
prettig en handig zijn.
Maar ook andere schoonmaakwerkzaamheden wil coördineren? Zoals
ramen lappen, reclameborden schoonmaken.
Wie o wie ziet zichzelf als onze nieuwe schoonmaak coördinator? Meld
je dan gauw aan bij Afra Appel of een ander bestuurslid.
Helpt u ons?

KANTINEPERSONEEL GEZOCHT
Voor de zaterdag kan u zich opgeven bij:
Margit Kuper – 851046
Voor de zondag:
Afra Appel - 591803

Coördinator kantinediensten.
Gezocht: coördinator voor de kantinediensten
voor de zondag.
Inlichtingen bij Afra Appel tel. 591803
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DESS Dames 1 – Kwiek Dames 1

Op zondag 14 september werden wij om 10:45 uur
verwacht voor de eerste competitiewedstrijd in de vierde
klasse. Kwiek Dames 1 stond op het programma en het
beloofde wat betreft het weer in ieder geval een mooie
dag te worden.
Bij de bekerwedstrijden tegen de dames Spartanen en Winkel werd er met een selectieteam
gespeeld. Sommige dames hadden daardoor een weekendje vrijaf. De
competitiewedstrijden spelen we weer met 1 team en daar merkten we zondag direct een
verschil. Gelukkig werden er twee speelsters gevonden om met ons mee te doen: ex-desser
Eva en vaste invalskracht Laura. Bedankt meiden!!
We begonnen de wedstrijd met een bespreking. Daarbij werd de volgende opstelling bekend
gemaakt:

Eva
Marije
Anne

Denise
Lotte
Roos
Delia
Vera

Marijke
Rosalie
Michelle

Wij mochten aftrappen en de bal vloog direct door een pass van Delia richting linksvoor.
Michelle was goed wakker en rende er meteen achteraan, schoot de bal richting het doel en
maakte bijna binnen een recordpoging de eerste goal van de competitie, wat een pegel! Na
deze eerste kans volgden er meer. De bal wilde alleen niet achter de keepster van Kwiek het
doel in verdwijnen. Tot Anne op het doel schoot en Vera deze net voldoende kon raken om
te scoren.
Na een korte drinkpauze, het was namelijk bloedje heet en Kwiek had geen enkele wissel,
werd het middenveld versterkt met Charlotte. De tegenstander kwam weinig op onze helft,
waardoor ook Lotte zo nu en dan bij de aanval betrokken was. We konden de 1-0
voorsprong voor de rust jammer genoeg nog niet uitbreiden.
Na de rust en een paar bekers limonade konden we er weer tegenaan. Kwiek had zich ook
herpakt en begon meer op onze helft te spelen. Gelukkig wist Delia Vera weg te sturen met
een diepe pass en rondde Vera die met succes af. Kwiek liet zich hier niet door afschrikken
en twee alerte spitsen wisten met een beetje tikkietakkie en een afstandschot zowel de
verdediging als keepster Baas te passeren. Hierna werd de wedstrijd ietwat chaotisch, werd
er hier en daar nog wat gewisseld en leek het nog warmer te worden dan het al was. Er
werden nog wat kansen gecreëerd voor het doel van de tegenstander, alleen wilden die
doelpunten niet vallen. Net voor het tandvlees op begon te raken, floot de scheidsrechter af
en hadden we de eerste drie punten te pakken. Een mooi begin voor het nieuwe seizoen!
#4
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Verslag 28-09-14 DESS DA1 – APOLLO DA1 2-0
Afgelopen zondag waren de DESS DA1 al om 9.00 present bij autobedrijf Glas te Hoogwoud voor de
overhandiging van onze nieuwe tenues. Er werden diverse groepsfoto’s gemaakt waarop we ons
prachtige tenue vol trots showden. Hierna reden we gezamenlijk terug naar DESS waar de
overheerlijke slagroomtaart met hierop de sponsor afgebeeld al op ons stond te wachten.
Met een goede bodem en een spiksplinternieuw tenue zou de wedstrijd al per definitie soepel
moeten verlopen. We moesten de klus helaas zonder keepster Baas klaren aangezien die nog languit
op een strandbedje lag. Gelukkig nam Marijke de keeperstaak op zich en heeft dit heel goed
volbracht.
De eerste helft ging voortvarend van start, we zetten direct druk op de helft van de tegenstander en
creëerden diverse kansen. Delia zag al snel een kans om op doel te schieten, BAM vol in de kruising
van afstand. Er werd veel getikt en er ontstonden veel mogelijkheden om te schieten, maar de bal
wilde er niet in. De tegenstanders tikten snel over en zetten hun lichaam goed in, maar er
ontstonden gelukkig niet veel gevaarlijke kansen. Vlak voor rust zag Vera een mogelijkheid voor de
2-0 en werkte de bal middels een lobje het doel in. Dit was een lekkere ruststand.
Conclusie in de rust was dat we redelijk speelden maar meer druk moesten zetten door er korter op
te zitten, sneller te reageren en meer rust aan de bal te creëren
Met deze missie betraden we het veld weer. Helaas slaagden we er de tweede helft niet helemaal in
om ons hieraan te houden. We speelden chaotischer. De tegenstander brak af en toe door de
verdediging heen, maar gelukkig wist Marijke te redden. Verder blokte de verdediging een aantal
aanvallen goed waardoor ze eigenlijk weinig echte kansen kregen. Anderzijds kregen wij genoeg
kansen om de score uit te breiden, maar we bleken niet trefzeker. De eindstand was dan ook 2-0.
6 punten uit 2 wedstrijden, hij gaat lekker! Volgende week een zware pot tegen Westfriezen op het
programma. Dus meiden kom allen trainen!
Eliane
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RCZ DA1 – DESS DA2
Zondag 21 september 2014 – 12:00
Vorige week zondag stond de eerste uitwedstrijd op het programma. Nadat we de week ervoor onze
eerste competitiewedstrijd verloren, gingen we vol goede moed richting Zaandam. Het is in zo’n
nieuwe klasse lastig in te schatten hoe goed de tegenstander is, omdat we de teams voor het
grootste gedeelte niet kennen.
Wegens blessures waren Maartje en Lydia de coaches bij deze wedstrijd en stond Lisa op doel.
We merkten al vrij snel dat wij de betere partij waren. We creëerden veel aanvallen en kansen.
Denise bracht ons op een 0-1 voorsprong. RCZ kwam ook regelmatig op onze helft, waardoor de
wedstrijd spannend bleef. Dit resulteerde dan ook in de gelijkmaker: 1-1. Naast deze treffer voor RCZ
had Lisa regelmatig een aantal goede reddingen. Gelukkig schoot Denise ons voor rust nog op
voorsprong, door de 1-2 te maken.
We besloten om de wedstrijd op deze manier voort te zetten. Wij waren de betere partij, dus we
moesten deze wedstrijd absoluut winnen. Ongeveer halverwege de tweede helft nam Iris een
schitterende vrije trap, welke ze van een flinke afstand mooi de hoek in krulde. De voorsprong werd
hierdoor 1-3. Toch wilden er ook weer veel te veel ballen niet in, waardoor we de voorsprong niet
vergrootten. RCZ daarentegen had weinig kansen, maar maakten daarvan wel weer één goal. Lisa
heeft ons in de tweede helft gered van de gelijkmaker, door een goede redding van 1 op 1. De
wedstrijd eindigde in een 2-3 overwinning voor ons, maar het verschil had veel groter kunnen en
moeten zijn. Toch zijn de 3 punten verdiend voor ons; hou dit vol dames!
Rosan

Onderstaande foto heb ik gevonden op de website van RCZ. Heel toevallig sta ik er zelf op ;-)
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DESS DA2 – Buitenveldert DA3
Zondag 28 september 2014 – 13:00
Voor onze eerste thuiswedstrijd van zondag 14 september hadden we de nieuwe tenue-overdracht,
in het bijzijn van onze sponsor Sandra van Noctiluca Consulting BV.
Afgelopen zondag hadden we de nieuwe trainingspakken-overdracht, in het bijzijn van onze andere
sponsor Aad van Mantel & Overtoom Notarissen.
In het eerste stukje had ik beide sponsoren namens DESS DA2 al bedankt, maar bij deze willen wij
jullie nogmaals bedanken voor de ontzettend mooie kleding.
Nadat wij vorige week onze eerste competitiewedstrijd wonnen, waren wij in de winning-mood.
Opnieuw ging het hele team volledig voor de overwinning en werd er goed gevoetbald. Buitenveldert
was niet zo zeer slecht, maar wij speelden vooral een erg lekkere wedstrijd. Nadat ons eerste
doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel (en ja, dat stond ik..) namen wij al vrij snel de
voorsprong. Loren maakte de 1-0, 2-0 en 3-0 eigenlijk alle drie op dezelfde manier. Door een lange
pass vanaf het middenveld, over de verdediging heen, rende Loren haar mannetje er zo uit. 3x rende
zij op de keepster af en elke keer schoot ze keurig in de hoekjes. Keurige doelpunten Lor! Hierdoor
ben je meteen topscoorder tot nu toe. Het vierde doelpunt werd gemaakt door Lisa. Ze schoot de bal
vanaf links in de verre hoek. Ik geloof dat de 5-0 opnieuw gemaakt werd door Loren (excuses als dat
niet zo is) en de 6-0 (penalty) werd heel netjes ingeschoten door Iris. Met deze voorsprong gingen wij
de rust in.
Na de rust ging het tempo ietsje omlaag. Naast het feit dat we geen wissels meer hadden, was het
ook erg warm en stonden we al ruim voor. Toch werd er in de tweede helft nog tweemaal gescoord.
De 7-0 werd gemaakt door Lisa en aan het einde van de wedstrijd besliste Denise de eindstand: 8-0.
Opnieuw de 3 punten verdiend voor ons. We staan inmiddels op een 4e plaats en dat lijkt me een
prima prestatie tot nu toe. Als we blijven spelen zoals in deze wedstrijd, dan komt er nog een aantal
leuke wedstrijden aan!
Namens het hele team bedank ik ook Lotte voor het invallen als keepster. Je hebt niet veel ballen
gehad, maar dat maakt je geen onbelangrijke factor!
Rosan
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 04-10-2014
thuis tijd
10.00
11.30
uit

tijd
09.00
08.45
09.00
14.30

vertrek
08.00
07.45
08.00
13.30

wedstrijdnr
110346
78220

wedstrijd
DESS E1 – SV Spartanen E4
DESS MC1 – Blokkers de MC3

scheidsrechters
Klaas Godfried
Anita v Arem

wedstrijdnr
oefen
75860
75857
58268

wedstrijd
Kwiek’78 F4 – DESS F2
Spirit’30 ME2 – DESS ME1
SV Spartanen F4 – DESS F1
RKEDO C2 – DESS C1

rijders
Regelt Anita
Esmee,megan
luc,jeffrey
Gijs,jeroen,klaas

Zaterdag 11-10-2014
thuis

tijd

uit

tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

scheidsrechters

wedstrijdnr

wedstrijd
TOERNOOI KWIEK‘78

rijders

DESS F1
DESS E1
DESS C1

Karel,julia
Seth,cas,wout
Nick,tom,peter,dawid

08.30
08.30
14.00

Zondag 12-10-2014
thuis

tijd

uit

tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

scheidsrechters

wedstrijdnr

wedstrijd
TOERNOOI KWIEK‘78
LET OP LET OP ZONDAG
DUS

rijders

DESS MC1

Margot,Irene,mandy,noa

11.30
Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:

RR Bontekoning: CCNN755
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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Aan alle jeugdleden van DESS
Op donderdag 16-10-2014 wordt wederom het Dirk Broers 4 tegen 4 toernooi georganiseerd.
Dit jaarlijks terugkerend evenement is doorgaans een enorm succes en is onder de jeugdleden
natuurlijk bekend.
We beginnen in de middag met de jongste jeugd ( F en E) en in de avond voor de oudere
jeugd ( B en C), dit geldt voor de jongens, als zowel voor de meisjes.
De trainingen gaan NIET door op die avond, wij rekenen dus op jullie aanwezigheid.
Nadere informatie volgt nog omtrent de aanvangstijden.
Namens de jeugdcommissie,
Anita, Maickel, Roland
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Dess MC1 - Oosthuizen MC1
We moesten tegen het sterke Oosthuizen de eerste helft ging het gelijk op
aanvallen over en weer we begonnen steeds beter te spelen en na een aantal
kansen maakte we 1-0 door een goede 1/2 tussen Karlijn en Cynthia.
Even daarna werd het al snel 1-1 en hadden het even moeilijk vlak voor de rust
maakte we 2-1 door een doelpunt van Cynthia daarvoor af werd er goed samen
gespeeld.
Het werd zelfs nog 3-1 door een doelpunt van Irene dus gingen we goed de rust
in.
Na de rust een veel feller Oosthuizen en we hadden het dan ook in de 2e helft
heel moeilijk maar hielden goed stand en doelpunten bleven lang uit.
Door goed te verdedigen en af en toe toch gevaarlijk te worden scoorde Lisa
met een heel mooi afstand schot mooi de 4-1 binnen.
Maar we waren er nog lang niet Oosthuizen bleef sterk en kreeg nog een hoop
kansen.
Anna keepte een sterke wedstrijd en stopte heel veel ballen.
Maar toch kwam Oosthuizen nog op 4-2 en kregen zelfs nog kansen op 4-3
maar gelukkig bleef het 4-2
Nadat Anna de bal in haar gezicht kreeg en het veld moest verlaten ging Mandy
op doel en haalde er ook nog een paar goede ballen uit.
Anna namens het hele team beterschap en meiden goed gespeeld!!
Eindstand: 4-2 Dess MC1 - Oosthuizen MC1
Cynthia
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RKEDO MC1 – DESS MC1
We moesten om half 3 spelen dus vertrokken we om half 2 naar RKEDO. We
besproken de opstelling, en dat was als volgt. Mandy op keep, en dat was omdat
Anna de vorige wedstrijd geblesseerd was geraakt, en we een vervanger nodig
hadden. Aangezien Mandy ook keeperervaring heeft moest zij op doel. Tess
laatste man zoals normaal. Loïs laatste man en op rechts Merel, en op links stond
Sabine. In het midden stond de opstelling
zoals vaker. Op linkshalf Noa, in het
midden Karlijn en rechtshalf Lisa. Voorin
op links Irene, in het midden Valerie, en op
rechts Cynthia. We moesten op kunstgras
spelen, wat niet door iedereen wordt
gewaardeerd. Toen we begonnen hadden
we al snel door dat het geen gemakkelijke
wedstrijd zou worden. Het kunstgras
maakten het er ook niet makkelijker op,
want de bal vloog alle kanten op en
stuiterde heel erg, dus moesten we heel veel achter de bal aan rennen. Hun
waren hier meer aangewend, en hadden dan ook goeie aanvallen. Gelukkig kon de
verdediging en Mandy dat wel hebben maar helaas ging er toch eentje in. Dit was
balen, maar we bleven niet bij de pakken neerzitten, en gingen er goed tegenaan.
Er werden mooie combinaties gemaakt, maar het was niet makkelijk om er langs
te komen. Toch lukten het Cynthia en ze schoot de bal er mooi in. Na al dat
rennen waren we wel toe aan een rust, en gelukkig was het dat ook, maar we
moesten er toch tegenaan om te winnen, dit werd ons ook duidelijk gemaakt in de
rust. Toen we in de tweede helft er weer tegen aangingen hadden de woorden
van Jelle toch iets duidelijk gemaakt, want we gingen ervoor en we lieten ze er
niet zomaar langs. Door goeie combinaties en elkaar aanwijzingen te geven
scoorde Irene een doelpunt waardoor het 1-2 werd. Hun waren er nog niet klaar
mee maar gelukkig kon het midden veel ballen tegenhouden waaruit veel goeie
aanvallen volgden, maar het zat niet mee, en het bleef 1-2. Wij vonden het wel
goed zo, maar RKEDO bleef vel. Ze braken een paar keer door. Maar de
verdediging en Mandy hadden hele mooie reddingen, maar toch ging eentje erin.
Dus stond het 2-2. Wij dachten dat we gingen winnen dus we gingen daar niet
weg zonder dat wij hadden gewonnen. Dat lieten we ook merken door fel te
spelen. Zo maakten we een mooie combinatie die van voor naar het midden werd
gespeel. Toen naar Cynthia die hem er mooi inschoot. Vlak daarna volgde het
eindsignaal en hadden we gewonnen met 2-3. Iedereen was natuurlijk blij omdat
we hadden gewonnen. En elke keer dat wij winnen krijgen we een bal van Jolanda.
We hebben er nu dus weer 3 punten bij en een nieuwe bal.
Groetjes Irene
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Medemblik toernooi ME1 bij DESS
De opstelling was :

Wies

Marit

Kim/Megan

Esmee

Fleur

Mariët/Myrthe

Alexandra

Dit was het programma met uitslagen:
DESS ME1
DESS ME1
ALC MD1
Opperdoes ME1

1-0
0-0
1-1
0-2

ALC MD1
Mariët scoorde met keeper en al.
Opperdoes ME1 Wies had goede reddingen.
DESS ME1 Esmee maakte een doelpunt met haar knie.
DESS ME1 Myrthe scoorde twee keer.

Wij mochten de eerste wedstrijd spelen om tien uur. De wethouder mevrouw Fit kwam bij ons
de aftrap nemen. Mariët en Alexandra namen daarna de echte aftrap. Mariët sprintte van uit
het midden naar het doel en scoorde. De eindstand was 1-0. De tweede wedstrijd hadden we
wel een paar kansen maar het bleef 0-0. De derde wedstrijd scoorde ALC MD1. Maar wij
kwamen terug en Esmee scoorde. De eindstand was 1-1. De vierde wedstrijd had Myrthe twee
keer gescoord en de eindstand was 2-0 voor ons.

We werden 1ste en kregen
allemaal een mooie bidon en een
lekker ijsje!
Kim van Diepen.
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1

05
26
09
23

oktober
oktober
november
november

Esmee Vlaar – Myrthe Vlaar
Seth v Diepen – Jesse de Boer
Daniel Huisman – Dave Zuydam
Cas Ursem – Lars o/d Kelder

Jongens en meiden, hierbij de data wanneer jullie in de
DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt,
dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.35
uur tot ca. 15:00 uur. (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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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering S.V. DESS
Datum: vrijdag 25 oktober 2013
Locatie: Clubgebouw S.V. DESS
Aanwezige bestuursleden: Johnny Jacobs, John Keesom, Frederik v.d. Ven, Cor Vlaar,
Charlotte Admiraal
Afwezige bestuursleden m.k.: Marcel Reus, Afra Appel
Aantal aanwezigen exclusief bestuur: 21 personen
Notulist: Marleen Kistemaker
1. Opening
Johnny opent om 20:40 uur de vergadering en verwelkomt iedereen. Hij heeft
twee mededelingen:
 Afra Appel is afwezig in verband met een operatie van 16 oktober. Zij
wordt mondeling vervangen door Anita van Arem.
 Er wordt 1 minuut stilte gevraagd voor alle (oud) leden/ vrijwilligers die
vorig seizoen overleden, waaronder Mevr. Haaksma – Nieuweboer, Klaas
Godfried, Gerard Meijerink en Guus Luijckx.
2. Vaststellen agenda
Agendapunt 14 (w.v.n.t.t.k.) wordt aangevuld en ziet er nu als volgt uit:
 VOG verklaring.
 Boeteregeling van 20 euro bij niet op komen dagen bij het schoonmaken
van de kleedkamers.
 Eventuele contributieverhoging seizoen 2014 – 2015.
3. Ingekomen stukken
Miranda Reus heeft schriftelijk de volgende situatie (en vraag) voorgelegd:
Op de zondag(ochtend) zijn er te weinig vrijwilligers om in de kantine staan. Nu
worden vrijwilligers regelmatig vaker ingepland. De vraag is of er meerdere
vrijwilligers kunnen komen. Dit zal door Tom Beuker (nieuw bestuurslid) in
behandeling worden genomen.
4. Vaststellen notulen JALV 19-10-2012
Nico Huisman heeft een opmerking over de uitvoering van de notulen. Er staan
verouderde gegevens op de website wat zou worden aangepast, dit is niet
gebeurd. Tevens ziet hij graag uitbreidingsmogelijkheden op de website zoals de
actuele wedstrijdstanden etc. Hier wordt intern al aan gewerkt.
Marijke de Jong wordt bedankt voor de notulen van vorig jaar.
5. Jaarverslag voorzitter/secretaris
Dit is de eerste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin Johnny Jacobs de
voorzitter is. Hij benoemt een aantal punten van het afgelopen seizoen:
 Okt ’12: Johnny Jacobs is benoemt tot voorzitter a.i.; Er was een
motivatieprobleem bij de herenselectie en een trainer die daarover
ontstemt was; Er was een onjuiste opgelopen boete van de D-junioren
door laat ingrijpen, toch kwijtgescholden door de KNVB.
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Nov ’12: Het B-veld wordt officieel in gebruik genomen; Het gaat
bergafwaarts met de herenselectie qua opkomst en prestaties; Het debuut
van Vz als scheidsrechter bij de Dames.
Dec ’12: Het overlijden van grensrechter Richard Nieuwehuizen waardoor
een nieuwe start wordt opgezet bij iedere wedstrijd (gezamenlijk het veld
op lopen en de hand schudden alvorens de wedstrijd begint). RESPECT
Jan ’13: Debuut van de onderlinge dameswedstrijd Da1 – Da2 tijdens de
nieuwjaarswedstrijd/ borrel; Een vrijwilligersavond met gokelementen
zoals roulette en kaarten.
Feb ’13: Debuut van Vz bij de herenselectie 2; Een workshop gevolgd bij
Heerhugowaard over damesvoetbal; Dramatische opkomst bij de
herenselectie training; Er wordt (spijtig genoeg) voortijdig afscheid
genomen van trainer Jaap Beerenpoot.
Mrt ’13: Na 1 gewonnen wedstrijd vallen de heren van het 1e weer terug in
het oude patroon; De zelfgebouwde dug-outs worden op het B- veld
geplaatst door Cor Vlaar; Er wordt besloten om aan het eind v/h seizoen
afscheid te nemen van damestrainer Rien Möhle.
Apr ’13: Het debuut van de Vz bij de veteranen.
Mei ’13: De voetbalweek werd gehouden en was een groot succes; De
heren van het 1e sluiten de competitie niet goed af en degraderen naar de
6e klasse.
Jun ’13: Gesprek met de gemeente Medemblik over wat wel/ niet te doen
tijdens de zomerstop.
Jul ’13: De competitie-elftallen zijn weer bepaald, de A-junioren worden
opgenomen in de selectie door Ruud Wiersma.
Aug ’13: De klussendag op zaterdag met een lage opkomst. Echter, wel
zijn bijna alle klussen uitgevoerd. Het moet alleen géén bestuursdag zijn,
maar een klussendag voor leden én bestuur.
Sep ’13: Het begin van het nieuwe voetbalseizoen en voorbereiden JALV.

Secr. Frederik v.d. Ven noemt ook nog een aantal punten:
 Over het algemeen gezien zijn er meer spelers weggegaan dan dat er bij
zijn gekomen. Bij de jeugd zijn er trouwens wel meer aanmeldingen.
 Frederik v.d. Ven geeft verder aan dat het, ondanks het vertrek van een
aantal goede spelers, toch erg knap is dat de herenselectie dit seizoen tot
nu toe veel punten heeft gepakt. Heren 1 heeft toch veel profijt van de
jeugd die is doorgestroomd.
6. Jaarverslag penningmeester
Gezien de gedwongen afwezigheid van Afra Appel-Huisman, licht Anita van Arem
het financieel jaarverslag mondeling toe. Zij begint met een compliment: Afra
doet het ontzettend goed, zij is er altijd en werkt erg nauwgezet. Het werk ziet er
dan ook altijd keurig uit.
Anita geeft aan dat het helaas niet is gelukt om in de positieve cijfers te komen.
Er staan nog wel een aantal voorzieningen waardoor het verlies opgelost kan
worden met positieve resultaten uit het verleden, alleen moet dit resultaat niet
doorzetten.
Delia Bakker vraagt waar eventuele baten nog vandaan kunnen komen. Anita van
Arem geeft aan dat dit bijvoorbeeld door de kantineomzet kan.
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Ook uit de dorpsveiling (gepland in feb ’14), kunnen wat kleine zaken betaald
worden. Maar die mag eigenlijk niet mee gerekend worden, want deze veiling is
niet bedoeld om een exploitatie tekort aan te vullen. De herenselectie traint niet
meer op vrijdag, waardoor er ook inkomsten mis worden gelopen. Echter is de
combinatie van spelen op zondag met de heren veteranen, heren2 en heren1 wel
een goede zet gebleken. De meeste spelers blijven om te kijken. Daarnaast was
er vorig jaar een negatieve sfeer rond de herenselectie aanwezig, mede i.v.m. de
voormalige trainer, waardoor men liever niet lang in de kantine bleef. Laurien
Vlaar vraagt of er nog eventueel zicht is op een nieuwe kinderopvang o.i.d. omdat
we deze inkomsten ook mislopen. Dit is echter niet het geval. Afra wordt voor
haar inzet bedankt met een luid applaus.
7. Verslag kascontrole commissie
Nico Huisman geeft aan dat het opviel dat de inkomsten aardig zijn gedaald, dat
was geen prettige constatering. Hij geeft aan dat hij een visuele kascontroller
mist. Nico Huisman stelt voor om in het vervolg een visuele kascontroller erbij te
hebben. Anita van Arem geeft aan dat Nico daar gelijk in heeft. Nico Huisman
geeft aan dat het een mooie klus was om bij Afra thuis de boeken door te
snuffelen en complimenteert haar met de nauwkeurigheid.
8. Verkiezing kascommissie
De kascommissie is een commissie waar men twee jaar achter elkaar zitting in
mag hebben. Nico Huisman heeft deze taak nu twee jaar uitgevoerd en stopt hier
mee. Johnny Jacobs vraagt de aanwezigen wie hem zou willen opvolgen. Delia
Bakker heeft aangegeven dit te willen en zal hierbij dus Nico Huisman opvolgen.
De kascontrole commissie bestaat volgend jaar uit Sjors Munster en Delia Bakker.
9. Vrijwilligerstaken
John Keesom geeft aan dat er een aantal taken zijn die overgenomen moeten
worden, met name taken die Afra Appel nu doet. Eén daarvan is het coördineren
van de schoonmaakwerkzaamheden op maandag. Er moet een persoon zijn die
dat doet. Afra doet al genoeg, dus de vraag wordt gesteld wie dit op zich zou
willen nemen. Marije Bakker, een van de dames die maandagavond schoonmaakt,
geeft aan dat zij dat zelf ook kunnen doen. Zij houden zelf bij wie wanneer
schoonmaakt en levert dit rooster tweemaal per jaar bij Afra Appel in.
10.Stand van zaken sportgebieden
I.v.m. de afwezigheid van Marcel Reus, vertelt Anita van Arem iets over de jeugd:
De jeugd doet het hartstikke leuk, het merendeel van de jeugd is gebleven en dat
is een fijn uitgangspunt. Echter is het jammer te constateren dat we dit seizoen
geen E- en A- jongens meer hebben. Vorig jaar hadden we een A- t/m F- jeugd.
De jeugd die er wel is, is erg enthousiast, er zijn leuke trainers en het gaat
gelukkig allemaal goed.
De A- junioren hebben vorig jaar een moeilijk jaar gehad omdat er een tekort was
aan spelers (schoven door naar het eerste), waardoor er wisselend gepresteerd
werd. Een aantal jongens zijn inmiddels gestopt en de rest is in de selectie
opgenomen.
John Keesom verteld verder over de senioren:
 Da1 + Da2: Er is afscheid genomen van Rien Möhle, Nico Huisman stond
voor de zomer al te trappelen om weer te beginnen. Hij heeft dit vanaf

ODESSA

23

augustus samen met Jelle van Yperen goed opgepakt. Beide damesteams
hebben vorig jaar het seizoen goed afgesloten en draaien op dit ogenblik
wederom bovenin mee.
 Heren 1 + 2: Er was vorig seizoen een chronisch tekort aan spelers, met
name voor de heren 2. John Keesom heeft diep respect voor Arie de Niet
hoe hij dit altijd heeft afgehandeld. Nu begint het weer iets te groeien: er
zijn een aantal overschrijvingen gerealiseerd waardoor er iets meer ruimte
is gekomen. Daarnaast is er noodgedwongen vroegtijdig afscheid genomen
van Jaap Beerepoot. ‘Gelukkig’ is het elftal gedegradeerd waardoor zij nu
weer goed voor de dag komen. Zij zijn verrassend uit de startblokken
gekomen en dat is veelbelovend voor dit seizoen.
 Veteranen: Op trainingsdagen zijn deze mannen er, alleen zondag blijven
ze wel eens weg. De Veteranen kunnen nog een aantal spelers gebruiken.
Het is allemaal een beetje puzzelen maar tot nu toe gaat het alle weken
nog goed.
Overig:
Tom Beuker (nieuw bestuurslid) geeft aan dat er op dit moment een goede sfeer
bij de herenselectie aanwezig is en ook een prima trainingsopkomst. Wel valt het
resultaat van de heren 2 tegen, door onder andere het aantal spelers. Wellicht dat
er nog een aantal oud-spelers terug willen, deze zullen worden benaderd.
Nico Huisman geeft aan dat de heren 1 als vlaggenschip wordt gezien bij DESS.
Toch ziet hij graag dat de damesselectie ook een beetje serieus genomen wordt,
dat die ook eens als vlaggenschip wordt beschouwd. Lotte Klijnsma springt Nico
Huisman bij en geeft aan dat het niet netjes is geweest om een oefenwedstrijd
van de heren op het A- veld te laten spelen, terwijl de Da1 een officiële competitie
wedstrijd hadden en daardoor dit op het B- veld moesten afwerken. Het bestuur
geeft aan dat hier al intern over gesproken is in een eerdere bestuursvergadering
en dat de regel is dat een officiële wedstrijd altijd voor een oefenwedstrijd gaat.
Daarnaast geeft de voorzitter aan dat de dames elftallen wel degelijk door het
huidige bestuur zeer serieus genomen worden. Er wordt aangegeven dat de
bovengenoemde situatie niet juist is geweest en dit zal niet meer voorkomen.
Ron de Boer geeft aan dat de voorkeur bij de KNVB als volgt is aangegeven: De
herenselectie 1+2 en Veteranen spelen op 1 dag, de Dames 1+2 en B- junioren
spelen op 1 dag. Echter is het aan de KNVB om het daadwerkelijk zo in te
plannen.
11.Kantinezaken
Zoals eerder naar voren is gekomen heeft Miranda Reus een bezettingsprobleem
op zondag voor de kantine. Wellicht dat de ouders van de B-junioren persoonlijk
kunnen worden benaderd, aangezien de B-junioren nu ook op zondag voetballen?
Sharon Bakker geeft aan dat er eventueel ook naar de zaterdagploeg gekeken kan
worden. Wellicht dat daar vrijwilligers op staan die (ook) op zondag in de kantine
willen staan. In de oktober Odessa is er melding gemaakt dat er een
prijsverhoging heeft plaatsgevonden van de kantineproducten. De schenkkan met
bier wordt uitgetest; hier komen 10 glazen bier á 1,50 uit. Prijs wordt derhalve
bepaald op 13 euro.
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12.Verkiezing bestuursleden
Johnny Jacobs geeft aan dat de data van aftreden iets is aangepast. Dit, omdat
het niet handig en verstandig is dat een voorzitter, penningmeester en secretaris
tegelijkertijd aftreden. Zie verder het nieuwe rooster.
Johnny Jacobs stelt zich opnieuw herkiesbaar als voorzitter.
 Frederik v.d. Ven stopt met de functie van secretaris. Marleen Kistemaker
heeft zich verkiesbaar gesteld voor deze functie
 Afra Appel-Huisman stelt zich opnieuw herkiesbaar als penningmeester.
 John Keesom heeft dit seizoen ingevallen om de functie van Algemene
zaken / voetbalzaken op te vangen vanwege het wegvallen van Sjaak
Appelman. John Keesom stopt nu definitief met deze functie en schuift
kandidaat Tom Beuker naar voren voor deze functie. De overige
bestuursleden kunnen nog niet aftreden.
John Keesom en Frederik v.d. Ven worden hartelijk bedankt voor hun inzet en
ontvangen een grote glazen vaas met bloemen. Daarnaast heeft John Keesom een
leuk presentje voor Frederik v.d. Ven omdat hij binnenkort vader wordt, in de
hoedanigheid van een Blijdorp “Ollie”. De aanwezige leden gaan allen akkoord
met de nieuwe bestuurssamenstelling en bekrachtigen dit met een applaus.
13. W.v.n.t.t.k.
 VOG (verklaring ongewenst gedrag): Iedere trainer/ begeleider/ coach/
scheids die in aanraking komt met jeugd, moet tegenwoordig in het bezig
zijn van een VOG. In theorie is dit ‘gratis’ te verkrijgen, maar bij nader
onderzoek blijkt dat het wel een behoorlijk traject is om de gemaakte
kosten vergoed te krijgen via het NOC/ NSF. John Keesom geeft aan dat
het wellicht een idee is om dit collectief te regelen valt in samenspraak met
de Gemeente Medemblik. Op 14 november hebben Johnny Jacobs, Cor
Vlaar en Jan van IJzerloo een afspraak met de gemeente, zij gaan kijken of
zij dan dit onderwerp kunnen aansnijden voor wat betreft een collectieve
VOG aanvraag.
 Boeteregeling: Lotte Klijnsma regelt de planning voor het schoonmaken
van de kleedkamers. Kan er €20,- worden gevraagd voor het niet op
komen dagen zonder geldige reden terwijl je wel staat ingepland? Ja, dat
kan/mag, wordt aldus besloten en alle aanwezigen stemmen hiermee in.
 Contributieverhoging 2014 – 2015: Vorig seizoen is de contributie iets
verhoogd. Wellicht dat dit volgend jaar weer gebeurd, maar dat hangt
mede af van bijvoorbeeld de kantine omzet en de sponsor bijdrage(n).
 Het volgende voorstel omtrent de contributieverhoging/verlaging is
aangenomen: voor het verhogen van de contributie wordt de CBS
prijsindex aangehouden als uitgangspunt. Dit wordt jaarlijks toegepast en
wordt afgerond op hele euro’s. Het bestuur besluit uiteindelijk of er wel/
geen verhoging/ verlaging wordt toegepast.
14.Rondvraag
 Lotte Klijnsma vraagt of er nog een vrouwencommissie is bij DESS. Nee,
maar er is wel een meisjescommissie. Deze commissie o.l.v. Anita van
Arem, mag ook benaderd worden bij vragen vanuit de damesselectie.
 Nico Huisman heeft nu 2 jaar in de kascommissie gezeten. Het schijnt dat
je na 2 jaar deze functie niet meer mag vervullen. Hij heeft het huidige
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HHR reglement doorgelezen, maar kan nergens terug vinden dat men
daadwerkelijk deze functie niet meer mag vervullen na 2 jaar.
Het HHR reglement zal mede om die reden nog worden aangepast. Zo
staat er bijvoorbeeld verder ook nog in dat de Odessa eenmaal per week
wordt geleverd. De voorzitter neemt dit op als actiepunt.
Ron de Boer heeft een aantal punten. a) De voetbalweek valt dit seizoen
tegelijk met Hemelvaart. Vanuit het bestuur wordt er aangegeven dat hier
al over gesproken is en dat er een nieuwe datum in aankomst is. b)
Daarnaast zwerven er nog een aantal tassen en kleding rond bij oudspelers. Ron de Boer zorgt er voor dat een overzicht naar Tom Beuker
wordt gestuurd zodat deze er achteraan kan gaan. c) Ook wordt de vraag
gesteld wie de scheidsrechters ontvangt nu Fred Honhoff deze taak niet
meer vervuld. Arie de Niet biedt zich aan om deze taak op zich te nemen
als het 2e elftal voor ’t eerste speelt. Arie, bedankt! d) Tevens vindt Ron de
Boer het een vreemde situatie dat alleen de herenselectie wordt ingedeeld
voor het schoonmaken van de kleedkamers en de damesselectie
bijvoorbeeld niet. Er wordt kort gediscussieerd en een eventuele oplossing
kan zijn dat de damesselectie ook gaat schoonmaken en dat de
herenselectie ook in de kantine gaat staan. Het tekort op de zondag kan op
deze manier worden opgelost. Afgesproken is dat dit in de eerstkomende
bestuursvergadering aan de orde komt en hier komt het bestuur dan op
terug.
Arie de Niet vraagt waarom er nu ineens VR1 en VR2 in de Odessa staat in
plaats van DA1 en DA2. Dit is verwarrend met de Veteranen. Elly de Boer
past dit vanaf heden weer aan in de Odessa.
Wiegert Kistemaker geeft aan dat het digitale wedstrijdformulier nu ook
voor de jeugd geldt. Hij stelt de vraag of er aan avond georganiseerd kan
worden om de begeleiders en scheidsrechters te informeren over het
gebruik van het systeem. Johnny Jacobs zal een inventarisatie maken van
de aanmeldingen en wil dan best een avond hiervoor organiseren.
Ruud Wiersma betreurt dat er een soort van competitie is tussen de herenen damesselectie. Hij vraagt zichzelf vaak af of hij wel iets in de Odessa
kan zetten zonder de damesselectie te schaden. Tevens komt er vanuit
Ruud Wiersma het verzoek om dinsdag iets eerder een deel van het
trainingsveld te kunnen/mogen betreden, anders worden de trainingen erg
laat.
Cor Vlaar bedankt de vrijwilligers die zich, naast de klussendag, het hele
jaar inzetten voor DESS. Ron de Boer, Arie de Niet, Fred Honhoff, Marcel
Reus en Jan Keeman worden met name bedankt voor hun inzet. Daarnaast
geeft Cor aan dat men soms redelijk snel is om de gemeente negatief te
benoemen. Dit heeft wellicht te maken met de aanstaande bezuinigingen
en fusie. Echter, de gemeente heeft DESS vorig jaar echt niet in de steek
gelaten. Het snoeiwerk A-veld en het nieuwe B- veld is gerealiseerd. Cor
Vlaar geeft toe dat het hek rondom het A- veld nu wel echt vervangen
moet worden, maar wil toch de goede dingen die de gemeente heeft
gerealiseerd benoemen. Waarvan akte.

15.Sluiting
De vergadering wordt om 22:40 uur gesloten en voorzitter Johnny Jacobs bedankt
alle aanwezigen voor het bijwonen van deze jaarvergadering.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Het onderstaande reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging.
Artikel 1, algemene bepalingen
1.
De vereniging genaamd sportvereniging DESS, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op
17 juni 1929 en is gevestigd te Benningbroek
2.
Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.
Artikel 2, leden
a.
De vereniging bestaat uit:
- pupillen en aspiranten
- junioren
- senioren
- reserve leden
- leden van verdienste
- ere-leden
b.
Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
c.
Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
d.
Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
e.
Een reservelid is diegene die af en toe meespeelt als er tekort spelers zijn. Een reservelid mag niet deelnemen aan de
selectietraining. Een reservelid is wel in het bezit van een spelerspas.
Artikel 3, leden van verdienste en ereleden
1.
Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn
benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op
voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte
stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter
wel alle rechten van de leden. Een erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
3.
Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als
voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste
2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 4, het lidmaatschap
1.
De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum,
telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor
jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan
vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
2.
De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering
van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3.
Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden
aangemeld bij de KNVB.
Artikel 5, aanneming van leden
1.
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De
secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet
toelaten.
Artikel 5a, Einde van het lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap eindigt door:
A. Opzeggen
B. Overlijden
C. Royement
D. Beëindiging van het lidmaatschap van de betreffende landelijke sportbond
2.
Opzegging dient, schriftelijk aan de ledenadministratie, te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar.
lidmaatschap eindigt dan aan het einde van het verenigingsjaar waarin is opgezegd. Een speler kan geroyeerd worden bij:
a: niet nakomen van de geldelijke verplichtingen aan de vereniging. De beslissing daarvoor geschiedt na overleg tussen
hoofdbestuur en afdelingsbestuur.
b: wangedrag, zowel in als buiten de vereniging.
c: Beëindiging van het lidmaatschap van de betreffende sportbond. De betreffende sportbond kan bijv. als strafmaatregel
voortvloeiende uit gebeurtenissen bij sportbeoefening of anderszins het lidmaatschap opzeggen.
Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle, uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten. Hij is evenwel gehouden alle
aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.
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Artikel 6, Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1.
Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2.
Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3.
Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4.
Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is
bepaald.
5.
Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo
spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het
resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens
heeft ingediend.
6.
Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7.
Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8.
Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het
bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.
Artikel 7, straffen
1.
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten,
reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden
geschaad.
2.
Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode
kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
3.
Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een
speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB. wordt
afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
4.
Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de
algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur,
aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris
van de vereniging.
Artikel 8, clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
a. shirt: overwegend wit
b. broek: rood
c. kousen: rood
Artikel 9, bestuur
1.
Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, die allen
meerderjarig moeten zijn.
2.
Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of
in andere reglementen:
a.
de algemene leiding van zaken;
b.
de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c.
het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d.
benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3.
Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de
maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders
in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt.
4.
Een oproep voor een extra vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de
bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden
belegd.
5.
Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd, als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen
wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van
geldige stemmen aangenomen.
(N.B. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan
vervalt de volgende tekst van dit lid 5.)
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een
stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op
zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen
staken, beslist terstond het lot.
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Artikel 10, het dagelijks bestuur
1.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle
beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn
besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2.
Taken van de voorzitter:
a.
geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b.
zit alle vergaderingen voor, draagt zorg voor de juiste verhoudingen binnen het bestuur en bewaakt deze.
c.
is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft
overgedragen.
3.
Taken van de secretaris:
a.
voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het (dagelijks) bestuur, ondertekent alle van hem/haar
uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze, evenals de ingekomen stukken, te bewaren.
b.
heeft de verantwoordelijkheid over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem/haar van verenigingswege zijn toevertrouwd;
c.
zorgt voor het bijeenroepen, agendering en notulering van vergaderingen;
d.
zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en huishoudelijke reglementen;
e.
houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en
ereleden zijn opgenomen.
4.
Taken van de penningmeester:
a.
beheert de gelden van de vereniging;
b.
zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en
de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c.
houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d.
voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit
artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze,
evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e.
brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de
staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende
verenigingsjaar.
Artikel 11, bestuursverkiezing
1.
Ieder bestuurslid treedt periodiek uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Het is mogelijk om zich vaker voor een periode
kandidaat te stellen, echter met een maximum van 15 jaar.
2.
De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te
worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin een bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend
te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
3.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een
ondertekende bereidheid verklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in
het bestuur ambieert.
Artikel 12, kascommissie
1.
Conform de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2.
De kascommissie bestaat uit twee leden en één reserve lid.
3.
De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de
kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien, het liefst vlak voor een JALV. Van de uitkomst
van dit onderzoek wordt daarna schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur.
4.
Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren, zal zij een betreffend voorstel
doen aan de algemene ledenvergadering. De kascommissie is daarnaast bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende
het financiële beheer te doen.
5.
Een kascontrole lid treedt automatisch 2 jaar na zijn benoeming af.
Artikel 13, overige commissies
1.
Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het
desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, de (leden)vergadering en de commissies.
2.
Er zijn in principe 2 vaste commissies, te weten:
1. jeugdcommissie
2. meisjesvoetbalcommissie
3.
De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is
volbracht of ingetrokken.
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4.

5.
6.
7.

Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de
commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van deze commissie dit wenselijk achten.
Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 14, werkzaamheden op de vereniging
1. Het is het bestuur toegestaan haar leden werkzaamheden ten behoeve van het clubgebouw op te dragen.
2. Voor deze werkzaamheden is de vereniging (in basis) haar leden geen vergoeding verschuldigd.
Artikel 15, contributie
1.
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd.
4.
Bij toetreding als nieuw lid, in de loop van het verenigingsjaar wordt een evenredig deel van de contributie berekend. Dit
deel omvat in ieder geval de bondscontributie van de betreffende sportbond.
Artikel 16, gebouwen van de vereniging
1.
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in
de gebouwen aanwezig.
2.
Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan
de leden mededeling gedaan.
3.
Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere
doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.
Artikel 17, wedstrijden
1.
De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis
worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te
melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
2.
Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de
eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert evt. onregelmatigheden aan het bestuur.
3.
Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
4.
De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de
aanvoerder en de leider.
5.
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als
deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
6.
Behaalde prijzen, kampioenstitels of premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.
Artikel 18, aansprakelijkheid van de leden
1.
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke
geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of
hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
2.
Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 19, representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen,
door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
a
huwelijk van een lid;
b
geboorte zoon/dochter van een lid:
c
tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
d
tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
e
bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
f
bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
g
bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
h
overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.
Artikel 20, het clubblad
Het clubblad 'Odessa' verschijnt tijdens het seizoen 1x per 2 weken.
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de
redactie zal een daartoe aangewezen (bestuurs)lid plaatsnemen.
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Artikel 21, sponsoring
Het bestuur zal richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Dit om de continuïteit te waarborgen.
Artikel 22, wijziging van het huishoudelijk reglement
1.
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe
werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2.
Tenminste 14 dagen voor de ledenvergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd
worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging
van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een
afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in
een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quotum niet aanwezig is, wordt binnen 4
weken daarna een tweede buitengewone ledenvergadering bijeengeroepen, waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal
aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen.
Artikel 23, slotbepalingen
1.
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2.
Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging DESS, d.d.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering S.V. DESS

Rooster van aftreden vergadering oktober 2014
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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
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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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