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                    40e jaargang  Nr  9            
  

 
                    

         24 nov 2014 
 

 

Van de Voorzitter 

Beste leden, 

Eerst maar even een update voor degene die gisterenmiddag getuige zijn geweest zijn van de onwel 

wording van scheidsrechter Wester tijdens de wedstrijd DESS 1 - Jisp 1.  

Mevr. Wester heeft mij zojuist (op maandagavond 24-

11) persoonlijk opgebeld en wil iedereen  ontzettend 

bedanken voor het snelle reageren op het hartinfarct 

van haar man. Zonder iemand te kort te doen een extra 

woord van dank aan ambulance verpleegkundige Mieke 

voor het bijstaan en overige omstanders die direct 112 

hebben gebeld. In de ambulance (op weg naar het 

AMC) hebben de verpleegkundigen alsnog 2x de AED 

moeten gebruiken. Dit, in combinatie met een anti 

stolsel pilletje, heeft erin geresulteerd dat dhr. Wester 

het AMC heeft gehaald. Daar aangekomen bleek dat 

het propje (dat is het vermoeden althans) inmiddels 

zodanig was opgelost, dat men vanochtend vroeg heeft 

besloten dat dhr. Wester naar het WF Gasthuis overgeplaatst mocht worden. Daar blijft hij voorlopig 

even onder toezicht, maar het gaat dus al een heel stuk beter met hem. Opgelucht en dankbaar dat 

het zo goed is afgelopen! Zonder dat ik daarover heb gesproken, maar mocht u de scheidsrechter 

een beterschapskaart of een beterschapswens willen sturen; hierbij het adres: Reigerlaan 67, 1713SL, 

Obdam. Emailtje sturen mag natuurlijk ook: miawester@quicknet.nl 

Nu terug naar het moment waarop ik u de vorige keer van heb bericht; de bezuinigingen op de 

sportcomplexen. Op de redelijk bezochte jaarvergadering werd door Tom Beuker uit de doeken 

gedaan hoe hard dit de vereniging gaat treffen als we niets doen. Maar ook een oplossing in de vorm 

van een optie of voorstel 4 werd aan de leden bekendgemaakt. Want dat was toch wel de strekking 

van het verhaal; DESS moet blijven bestaan en kán ook blijven bestaan als een ieder hiervoor zijn 

schouders eronder zet. Zie hiervoor de notulen verderop in het blad, gemaakt door onze secretaris 

Marleen Kistemaker. Er zijn, buiten beeld, al heel wat mensen bezig om alle zaken zo goed en soepel 

mogelijk te laten verlopen (financieel en/of  fysiek) en dit lijkt best vanzelfsprekend, maar is het 

natuurlijk niet! Op 31 januari 2015 gaan we al deze mensen bedanken op de sponsor en 

vrijwilligersavond. Alvast een fijne Sinterklaasavond toegewenst en tot de volgende Odessa, waar ik 

wat verder in zal gaan op de lopende zaken. 

Johnny Jacobs 
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DESS 1 – Jisp 1 0-2 23-11-2014 

 

Het was vanmiddag een zeer belangrijke wedstrijd voor de mannen van DESS 1. Koploper Jisp kwam 

op bezoek en had 6 punten voorsprong op DESS. Bij winst zou het gat worden verkleind tot 3 punten 

en bij verlies lijkt de competitie al gespeeld, want het gat bedraagt dan maar liefst 9 punten. De 

spelers van DESS waren zich dit bewust, want het was vooraf duidelijk dat iedereen er zaterdagavond 

rekening mee had gehouden. De koppies stonden fris en ze hadden er zin in. Zonder de 

geblesseerden Bas Bos en Fred van de Ven werd de koploper bestreden. 

 

Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Wester was duidelijk dat hier de topper van de 6
e
 

klasse A werd gespeeld. Er zat direct een hoog tempo in de wedstrijd en het spel golfde op en neer. 

DESS was goed bij de les en leek de iets betere ploeg. Toch moest keeper Sjoerd Beuker al snel 

handelend optreden bij een afstandschot. Aan de andere kant was DESS dicht bij een treffer via Niek 

Nijland, Ruben Kistemaker en Nick Hiemstra. Op dat moment werd echter al duidelijk dat Jisp een 

uitstekende keeper op goal had staan. Nota bene een vervanger die normaal in het derde elftal als 

voetballer speelt. De vele toeschouwers werden getrakteerd op een spannende open wedstrijd, 

waarvan de winnaar op dat moment moeilijk te voorspellen was. Jisp kwam op voorsprong door een 

ongelukkig moment in de DESS-defensie. In een andere wedstrijd zou dit misschien onbestraft zijn 

gebleven maar Jisp liet vanmiddag zien waarom het de ongeslagen koploper is en één van de spitsen 

profiteerde optimaal van deze misser, 0-1. Een domper, maar gezien de manier hoe DESS aan het 

voetballen was niet onoverkomelijk. DESS bleef het doel van Jisp bestoken, mocht enkele corners 

nemen waarbij het een aantal keren gevaarlijk was maar gescoord werd er helaas niet. Vlak voor rust 

had Pieter Schuit de gelijkmaker op zijn schoen. Chris Keesom dook aan de rechterkant het 16-

metergebied van Jisp binnen en lag de bal goed terug op Pieter die hard inschoot maar weer de 

keeper van Jisp op zijn weg vond. Kort hierna klonk het rustsignaal. 

 

De tweede helft met Niels Kuip voor de geblesseerd geraakte Harm op den Kelder, probeerde DESS 

Jisp weer onder druk te zetten en dat lukte redelijk. DESS nam bewust wat meer risico en het was 

eigenlijk wachten op de gelijkmaker. Op dat moment gebeurde er iets wat je niet wilt zien op een 

voetbalveld. De op dat moment uistekend fluitende scheidsrechter Wester voelde zich niet goed, 

zakte bijna in elkaar en moest worden ondersteund. Hij was zijn coördinatie kwijt en had pijn op de 

borst. Mieke, de vriendin van Vincent Vriend was als toeschouwer aanwezig en zij reageerde 

adequaat. Ze is werkzaam op de ambulance en liet zien dat zij voor dit werk is geknipt, want er is 

geen enkel moment sprake geweest van paniek. Snel werd 112 gebeld en de ambulances waren er 

op tijd. Er werd op het veld eerste hulp verleend en na een half uur vertrok de ambulance richting 

het AMC. Het is te hopen dat het allemaal meevalt met de heer Wester en hij weer volledig herstelt. 

Het was in ieder geval een triest schouwspel en de lol was er eigenlijk af. Een neutrale toeschouwer 

waarvan ik de naam helaas ben vergeten, was bereid de wedstrijd verder te fluiten en zowel DESS als 

Jisp gingen hier mee akkoord. Na zijn hervatting was het wel duidelijk dat DESS het meeste te lijden 

had van het lange oponthoud. Het wilde nog wel op jacht naar de gelijkmaker maar het heilige vuur 

was er uit. Chris Keesom was nog wel dichtbij de gelijkmaker maar oog in oog met de keeper schoot 

hij helaas naast. Wat opviel was dat net als in de andere wedstrijden waarin het tegenzat, de spelers 

van DESS weer op elkaar begonnen te mopperen en dat moet er absoluut uit. Het spel wordt er 

namelijk niet beter van. Tien minuten voor tijd viel de beslissing. Net toen DESS 1 op 1 wilde gaan 

spelen, scoorde Jisp 0-2 door middel van een mooie kopbal. DESS met Robin Bontekoning en Lars Dol 

voor Chris Keesom en Niek Nijland probeerde het nog wel maar helaas werd er niet gescoord. 

Helaas staat DESS na deze wedstrijd dan toch op de vooraf gevreesde 9 punten achterstand. Het 

wordt ‘a hell of a job’ om deze achterstand goed te gaan maken. DESS speelde vanmiddag een 

uitstekende wedstrijd en liet in ieder geval zien dat het terecht op de tweede plaats staat. Het kreeg 

de complimenten maar helaas niet de punten. 

Ruud Wiersma 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 30 November Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.45  130488 DESS B1 – KGB B1 Wiegert Kistemaker 

A 12.45  115007 DESS DA2 – FC Weesp DA1 Liesbeth Huisman ?? 

      

                                                                        

                                                        Zondag 30 November Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  39673 WSW 1 – DESS 1 E. Jansen 

 11.00 10.00 123498 Medemblik 2 – DESS 2  

 11.00 10.00 133863 Zwaagdijk VE2 – DESS VE1  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  15 November  

DESS F2 – Twisk F1 Afg. 

DESS MC1 – Zouaven MC2 Afg. 

    

    

Uitslagen  zondag  16  November  

Victoria O DA1 – DESS DA1 3-3 

  

  

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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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 7 December Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.00  130489 DESS B1 – Spartanen B3 Wiegert Kistemaker 

A 12.00  115076 DESS DA1 – Texel’94 DA1 ?? 

A 14.00   115008 DESS DA2 – RCZ DA1 Johnny Jacobs 

                                                                        

                                                        Zondag 7 December Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  39562 Zuidermeer 1 – DESS 1 C.D. Peetoom 

 11.00 10.00 121693 Strandvogels 2 – DESS 2  

 11.00 10.00 133833 KGB VE1 – DESS VE1  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  22  November  

DESS F1 – Grashoppers F2 6-0 

Zouaven E10 – DESS E1 4-5 

Kwiek’78 F4 – DESS F2 2-1 

Flevo C1 – DESS C1 6-0 

Wieringermeer ME2 – DESS ME1 0-12 

Uitslagen  zondag  23  November  

DESS 1 – Jisp 1 0-2 

 DESS 2  - Winkel 3 0-4 

SEW VE2 – DESS VE1 1-2 

Victoria O B1 – DESS B1 1-7 

Blokkers DA2 – DESS DA1 2-0 

IVV DA1 – DESS DA2 Uitg. 

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 2014/2015 
 
Dinsdag 9 december   Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Zondag 4 januari   Nieuwjaarsreceptie 
 
Dinsdag 13 januari   Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Zaterdag 31 januari   Sponsor- en vrijwilligersavond 
 
Dinsdag 10 februari   Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Dinsdag 10 maart   Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Dinsdag 7 april    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Dinsdag 12 mei    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 

 

Maandag 1 t/m zaterdag 6 juni  Voetbalweek  
 
Dinsdag 9 juni    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 

 
 

  
 
 

 
BALSPONSORING 
Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!  

Na de eerste gulle gever, kunnen we de volgende schenkers van een bal bekendmaken:  

De bal voor DESS1 - Flevo 1 werd gesponsord door Jan Visser 
De bal voor DESS1 – Petten 1 wordt gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar  
De bal voor DESS1 – GSV 1 wordt gesponsord door Klaas Helder  
De bal voor DESS1 – Schellinkhout 1 wordt gesponsord door VRS Van Vugt 
 

Grote vraag is nu:  

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van  de volgende 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: 

janpeterbos@hotmail.com. 

 
Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams. 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit 

jaar één keer opgeroepen voor het schoonmaken van de kleedkamers. 

Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond 

in de kantine worden verwacht. Hierdoor heeft iedereen de tijd om zijn 

agenda te blokken of een vervanger te zoeken. Indien een speler niet op 

komt dagen, zullen we deze een boete van 20 euro opleggen. Wanneer 

je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken, dien je om 

19:00 uur aanwezig te zijn.  

Het bestuur. 

Dinsdag 2 december 

Dirk-Jan Doodeman 

Erik Appel 

Gerrie Moolevliet 

Jacob Bakker 

Jouke Ingen 

Marcel Bartels 

Pieter Schuit 

Richard van Diepen 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

HÉ SCHEIDS 
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen. 

 

Zondagmorgen, vlak voor de aftrap. 

Scheidsrechter: 

‘Jullie staan maar met tien man op het veld.’ 

Joey: 

‘Ja, begin maar vast, er staat er nog een in de struiken te kotsen.’ 
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Beste lezer, 
 
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk 

hierbij aan de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het 

onderhoud van het gehele gebouw en terrein.  

 

Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar 

vrijwilligers voor onderstaande vrijwilliger functies: 

 

• Schoonmaakcoördinator 

Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal 

enthousiaste meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou 

prettig zijn als zij een coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld 

vragen en voor roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere 

maandagavond aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil 

en fungeert als aanspreekpunt voor deze meiden/dames. 

 

• Kantinepersoneel 

Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd 

in de kantine te staan?  

 

• 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. 

 
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 Afra Appel via 0229-591803. 

 

 

Hartelijke groet, 

  

Bestuur s.v. DESS 
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Bekerwedstrijd Victoria O DA1 – DESS DA1 

 

Het spoelde van de regen deze zondagochtend. Denise nam nog maar even contact op met Victoria O 

om te vragen of het wel door zou gaan met deze regen. Het ging gewoon door, dus we vertrokken 

naar Obdam. 

Gezien een aantal geblesseerden/afwezigen hadden we Laura, Eva (ex-DESSer) en Sylvia gevraagd 

om met ons mee te doen vandaag. We begonnen in de volgende opstelling: 

 

    Denise 

 

    Sylvia 

 Eva      Marijke 

    Roos 

 

 Marije  Charlote Anne  Laura 

 

   Lotte  Rosalie 

 

Wissels: Sanne en Delia 

 

Victoria O is een zeer gelijkwaardige tegenstander, waarbij de eindstand vaak in de laatste minuten 

wordt bepaald. De competitiewedstrijd van een paar weken geleden hadden we van ze gewonnen, 

maar we hebben eerder ook weleens van ze verloren. Spannende wedstrijd dus.  

In de eerste helft speelden we goed. Sylvia pakte de laatste vrouw positie goed op en stuurde de 

achterhoede aan. Lotte creëerde in de spits goede kansen. Via een mooie voorzet van Rosalie, 

scoorde Anne vanuit de lucht de 1-0 binnen. Even daarna wist Victoria O helaas ook te scoren met 

een mooie goal wat in eerste instantie een voorzet leek (1-1).  Na 20 minuten werd Marijke gewisseld 

voor Sanne en even daarna Rosalie voor Delia. Ondanks het slechte weer en de glijers in het drassige 

gras wisten we ons mannetje te staan. Er werden goede combinaties gemaakt, sterk samenspel. Uit 

een mooie actie wist Laura de 2-1 te scoren. Even later scoorde Lotte vanuit een pass van Delia de 3-

1.    –RUST-  

Iedereen was doorweekt en zat onder de bagger. We leken wel varkentjes! Na een koppie thee 

gingen we weer volle moed het veld op. In de tweede helft merkte je dat onze conditie flink op de 

proef werd gesteld. Met continu regen, een nat tenue en drassig veld moesten we onze beste kant 

laten zien. We wisten de 3-1 aan te houden. Dit was ook de eindstand van de wedstrijd.  

We zijn nu door met de bekerwedstrijden! 

 

Laura, Eva en Sylvia bedankt voor het meespelen! Jullie waren een goede aanvulling! 

Marleen, bedankt voor het vlaggen vandaag (vooral met dit weer…)!  

 

#10 
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Blokkers VR2 - DESS VR1 
 

Op zondag 23 november mochten wij het opnemen tegen Blokkers VR2. Voordat de wedstrijd begon 

moesten wij nog even op een rijtje gaan staan voor de fotocontrole. Daarna even de handen 

schudden met de tegen partij en toen konden we beginnen in de volgende opstelling: 

 

Denise 

Silvia 

Renate    Roos   Sanne 

Marije    Delia   Laura    Marijke 

Lotte     Anne 

 

Wissels: Charlotte, Rosalie en Iris. 

 

We begonnen de wedstrijd vol goede moet en we waren meteen aan elkaar gewaagd. De bal ging 

heen en weer maar helaas grote kansen kregen we niet echt. Na ongeveer een kwartier moest helaas 

Silvia het veld verlaten vanwege een blessure. Gelukkig had Iris vrijdag op de training al gezegd dat ze 

kwam kijken, aangezien dames 2 toch vrij was, en hadden wij haar gevraagd om voor de zekerheid 

haar voetbalschoenen mee te nemen. Deze kwamen dus goed van pas want ze kon zich eigenlijk 

vrijwel meteen omkleden. Na ongeveer een half uurtje voetballen viel de bal helaas in ons doel. We 

gaven de moet niet op en bleven doorgaan maar helaas mocht het niet baten want 10 minuten na 

het eerste doelpunt lag de bal weer in ons doel. 2-0 voor Blokkers. In de rust werd Iris op het 

formulier gezet zodat ze ook daadwerkelijk kon gaan voetballen. In de tweede helft speelden we 

beter in als de eerste helft. We creëerde meer kansen maar helaas kregen we de bal niet in het doel. 

We eindigde de wedstrijd met een 2-0 verlies. Volgende week hebben we een weekje rust en daarna 

mogen we het tegen Texel opnemen. Dames bedankt voor het meedoen! 

 

# 15 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 29-11-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 10.00  101339 DESS E1 – SC Dynamo E3 Sam Schipper 
 10.00  91163 DESS ME1 – Blokkers de ME2 Tess Karsten 
 11.30  63287 DESS C1 – VVS’46 C2 Roland Bontekoning 
 11.45  147223 DESS F2 – Zouaven de F11 Luuk Bontekoning 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 09.30 08.30 75853 HSV Sport1889 F3 – DESS F1 Timo,siebe 
 12.15 11.15 58274 Kwiek’78 MC2 – DESS MC1 Benthe,cynthia,tess,karlijn 
      

      

 

Zaterdag 06-12-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 10.00  143523 DESS E1 – Reigerboys E13 Maarten Hovenier 
 11.30  112475 DESS MC1 – Berkhout MC1 Maickel de Boer 
      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 09.00 08.00 75856 Medemblik FC F6 – DESS F1 Niek,nick 
 09.00 08.00 75858 Always Forward ME2 – DESS ME1 Alexandra,esmee 
 10.15 09.15 147218 Zouaven de F11 – DESS F2 Mike,maarten 
 12.15 11.15 58265 ALC C1 – DESS C1 Nick,Stijn,jeroen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
RR Bontekoning: CCNN755 
nvullen 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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Wat is hier aan de hand? 
 

De run op de appeltjes van Anita.  

Altijd lekker die vitaminestoot na de training.  

Dankjewel Anita, namens de mini's F1en F2. 
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Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering S.V. DESS 

Datum: vrijdag 17 oktober 2014 

Locatie: Clubgebouw S.V. DESS  

Aanwezige bestuursleden: Johnny Jacobs, Afra Appel, Marleen Kistemaker, Charlotte 

Admiraal, Tom Beuker, Cor Vlaar, Jan-Peter Bos 

Afwezige bestuursleden: Marcel Reus 

Aantal aanwezigen exclusief bestuur: 32 

Notulist: Marleen Kistemaker 

1. Opening 

Johnny Jacobs opent om 21:00 uur de vergadering en verwelkomt iedereen. Hij 

heeft twee mededelingen: 

� Tom Beuker geeft straks een presentatie over de bezuinigingen vanuit de 

gemeente en ons voorstel. 

� Er wordt 1 minuut stilte gevraagd voor oud leden die vorig seizoen zijn 

overleden. In dit geval is dit Dirk Broers. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agendapunt 13 (w.v.n.t.t.k.) wordt aangevuld en ziet er als volgt uit: 

� Gewijzigd HHR toelichten 

� Bezuinigingen gemeente 

� Ingekomen stuk: kantinediensten ouders van C-D-E-F junioren 

� Ingekomen stuk: gebruik van ECO- supporter t.b.v. de bezuinigingen 

� Ingekomen stuk: boardingveldje – kleedkamer vraagstuk vanuit het 

jeugdbestuur 

 

3. Ingekomen stukken 

In totaal zijn er drie ingekomen stukken, zie hierboven. Deze zullen bij 

agendapunt 13 (w.v.n.t.t.k.) worden behandeld. 

 

4. Vaststellen notulen JALV 25-10-2013 

In artikelpunt 13 (w.v.n.t.t.k.) punt 1 wordt gewijzigd dat de afspraak met de 

gemeente de insteek heeft om te praten over de reductie van de komende 

bezuinigingen. Daarnaast wordt er besproken of zij iets kunnen betekenen wat 

betreft het VOG. 

 

De notulist wordt bedankt voor het schrijven van de notulen van de JALV 2013. 

 

5. Jaarverslag voorzitter/secretaris 

De secretaris heeft een opsomming gemaakt van de belangrijkste punten van het 

afgelopen seizoen: 
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� Okt ’13:  

o Het begin van een nieuw voetbalseizoen met officieel twee nieuwe 

bestuursleden, Tom Beuker en Marleen Kistemaker. 

 

 

� Nov ’13: 

o  De Girls-Only avond heeft plaatsgevonden met zowel theorie als 

praktijk uitleg aan de dames en meiden inzake voetbalspelregels. 

o Daarnaast heeft het eerste gesprek met de gemeente inzake de 

aankomende bezuinigingen plaatsgevonden op 14 november. 

� Dec ’13:  

o Geen noemenswaardigheden. 

� Jan ’14:  

o De nieuwjaarsreceptie is goed bezocht. Er is €1300,- omgezet, de 

opbrengsten zijn meer geweest dan de uitgaven voor die dag. 

o  De vrijwilliger- en sponsoravond heeft plaatsgevonden op 26 

januari. Over het algemeen zijn er meer vrijwilligers aanwezig 

geweest dan sponsoren, dit is als jammer ervaren. Het bestuur gaat 

voor aankomend vrijwilliger- en sponsoravond bekijken hoe de 

sponsoren ook bedankt kunnen worden. 

o V.V. Opperdoes heeft een bijeenkomst georganiseerd voor alle 

voorzitters en bestuursleden van de voetbalverenigingen in de 

gemeente Medemblik, gericht op de bezuinigingen. Tijdens deze 

bijeenkomst is gesproken over de te verwachten bezuinigingen en 

welke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden. 

� Feb ’14: 

o Zowel Ruud Wiersma als Nico Huisman hebben besloten om seizoen 

2014-2015 de functie van trainer/coach opnieuw te vervullen. 

o De dorpsveiling heeft plaatsgevonden en een totaalbedrag van 

€22620,- opgeleverd. De helft gaat naar DESS, de andere helft naar 

zwembad ’t Ploetertje. Besloten wordt om het geld te investeren in 

een boardingveldje voor de jeugd in plaats van een AED apparaat. 

� Mrt ’14: 

� Dirk Broers, erelid van DESS, is overleden. Er is een minuut stilte 

gehouden als eerbetoon naar Dirk Broers toe op de middenstip van 

het voetbalveld. 

� Apr ’14: 

� DESS Da2 is voor het eerst kampioen geworden. 

� Koningsdag is georganiseerd door het kermiscomité op de 

voetbalvelden van DESS. 

� Mei ’14: 

� De Deen Sponsoractie is dit jaar weer van start gegaan. Het bestuur 

is er te laat achter gekomen om zich in te schrijven. Besloten wordt 

om DESS volgend jaar aan te melden. 

� Mede door de te genereren inkomsten vanuit de Deen Sponsoractie, 

wordt besloten dat de aanschaf/aanleg van een boardingveldje met 

één jaar wordt uitgesteld. Het opknappen van de kleedkamers heeft 

nu de eerste prioriteit gezien de gesteldheid daarvan. 

�  
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� Er is besloten om de Grote Clubactie over te nemen van de 

gymvereniging, aangezien zij geen jeugd meer hebben. Het bedrag 

wat DESS krijgt vanuit deze actie, wordt gereserveerd voor de 

aanschaf van een nieuwe koel- en vrieskast. 

� Bestuurslid Marcel Reus heeft aangegeven af te treden. Besloten is 

dat een opvolger niet nodig is. Voorzitter Johnny Jacobs neemt de 

taken van Marcel Reus over en houdt contact met het jeugdbestuur. 

� De veilingwedstrijden hebben plaatsgevonden. 

� Jun ’14: 

� De voetbalweek heeft plaatsgevonden en heeft inclusief de 

lotenverkoop ongeveer €10.000,- opgebracht. Tijdens de 

voetbalweek is ook het ‘Dirk Broers Plein’ onthult. 

� Jul’ 14:  

� De accommodatie is gesloten. 

� Aug ’14:  

� Begin van het nieuwe voetbalseizoen 2014-2015. 

� Sep ’14: 

� DESS 1 heeft de sportiviteitsprijs 2013-2014 gewonnen. 

� Het tweede gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden inzake 

de bezuinigingen. Het voorstel van de gemeente is ontvangen. 

 

6. Jaarverslag penningmeester 

Afra Appel vraagt de aanwezige leden of zij een vraag hebben inzake het 

financiële jaarverslag. John Keesom geeft aan dat de vooruit te ontvangen posten 

een aantal keer naar voren komt. Wat houdt dat bedrag in? Afra Appel geeft aan 

dat dit de helft van de jeugdsubsidie is die DESS ontvangt vanuit de gemeente. 

Dit wordt halverwege het jaar ingeboekt. Het is een positief resultaat ten opzichte 

van vorig jaar. Het is jammer dat we de huur vanuit de BSO niet meer hebben, dit 

bedroeg ruim €12.000,- per jaar. 

 

7. Verslag kascontrole commissie 

Namens de kascontrole commissie neemt Sjors Munster het woord. De commissie 

is bij Afra Appel thuis geweest. Alles is nagekeken en gecontroleerd. Er is slechts 

één klein foutje gevonden, een bedrag dat zowel per bank als per kas is betaald. 

Anita van Arem wordt bedankt ter ondersteuning bij het opstellen van het 

financieel jaarverslag.  

 

8. Verkiezing kascontrole commissie 

In het nieuwe HHR heeft er een wijziging plaatsgevonden, dit wordt bij artikelpunt 

13 (w.v.n.t.t.k.) uitgelegd. In het HHR staat nu dat er twee leden moeten zijn 

voor de kascontrole en één reservelid. Sjors Munster treedt af, Lotte Klijnsma 

stelt zich verkiesbaar. Wieneke Klijnsma wordt reservelid. 

 

9. Vrijwilligerstaken 

Tom Beuker geeft aan dat er veel leden zijn die een vrijwilligersrol vervullen, 

benoemt ook dat dit van belang is voor de club. Kijkend naar de bezuinigingen 

vanuit de gemeente, wat in artikelpunt 13 (w.v.n.t.t.k.) wordt besproken, wordt 

er op ieder lid en eventueel ouders een beroep gedaan om een vrijwilligerstaak op 

zich te nemen. Op dit moment staan de volgende taken nog open: coördinator 

kantinediensten, coördinator schoonmaak en beheerder van de geldkist op 
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zondag. Daarnaast vindt er eens per jaar een klussendag plaats, de meeste jaren 

zijn het dezelfde vrijwilligers die dan aanwezig zijn. Gevraagd wordt aan alle leden 

om ook eens aanwezig te zijn op een klussendag. 

 

10.  Stand van zaken sportgebieden 

� Tom Beuker – Voetbalzaken 

DESS mag trots zijn op de huidige prestaties van DESS 1. De 

trainingsopkomsten zijn bijzonder goed te noemen, de groep is enthousiast 

en er zijn ook een aantal nieuwe leden buiten Sijbekarspel en 

Benningbroek om. Ruud Wiersma heeft aangegeven het ontzettend naar 

zijn zin te hebben. Er wordt een brief van Ruud voorgelezen. Daarnaast 

ontstaat er bijna een luxe probleem omdat er bijna 20 spelers aanwezig 

zijn die allen in het eerste zouden kunnen spelen. André Appel wordt 

bedankt omdat hij zich heeft aangemeld om te helpen met trainen, dit 

wordt bijzonder gewaardeerd. Jan-Peter Bos geeft over de beide 

dameselftallen aan dat zij een uitermate succesvol seizoen hebben gehad 

vorig seizoen. Beide elftallen spelen dit seizoen een klasse hoger maar 

kunnen goed meekomen. 

 

� Charlotte Admiraal – Ledenadministratie 

Ten opzichte van vorig jaar is het ledenaantal ongeveer gelijk gebleven. Er 

hebben wel een aantal verschuivingen plaatsgevonden van leden die zich 

in- en uitschrijven. Er melden zich voornamelijk meer jeugdleden aan. 

 

� Jan-Peter Bos – Sponsorzaken 

Het afgelopen seizoen zijn er een aantal bordsponsors die hebben 

afgezegd. Geprobeerd wordt om dit gat te dichten, maar dit is helaas nog 

niet zo succesvol. Daarnaast zit DESS dit nieuwe seizoen eigenlijk zonder 

hoofdsponsor. Echter is er kortgeleden een gesprek geweest met 

Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar en zij gaan een groot deel van het gat dichten. 

Daarnaast heeft de Da1 een nieuwe shirtsponsor, Autobedrijf Glas uit 

Hoogwoud. De Da2 hebben van de huidige sponsoren Noctiluca & Notaris 

Mantel-Overtoom nieuwe uittenues en trainingspakken ontvangen. De E’s 

zijn door Ursem Modulaire Bouw van nieuwe shirts voorzien. 

 

� Cor Vlaar – Gebouw & Terrein 

Naar aanleiding van het gesprek met de gemeente en het voorstel van 

DESS inzake de bezuinigingen, heeft Cor Vlaar een lijst opgesteld met de 

werkzaamheden voor het onderhouden van de voetbalvelden en de 

accommodatie: 

� Sloten: de walkant maaien; rietstengels verwijderen. 

� Drainage: doorspuiten van het A- en B-veld. 

� Veldonderhoud: gras maaien, rollen en vegen; Prikken, bezanden en 

het zand verwerken; kunstmest rijden, ca. 3x per jaar; spuiten 

tegen onkruid; dichten van gaten na weekendvoetbal; handmatig 

maaien onder hekken en kanten; beregenen; graszaad zaaien. 

� Hekwerk: onderhoud; vernieuwen hekwerk van het A-veld; hekwerk 

tussen DESS - De Kraaienboom en DESS - ’t Ploetertje. 

� Beplanting. 

� Bomen: snoeiwerk; afvoeren snoeihout. 
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� Bestrating: ontdoen van onkruid; spuitwerk; het bestraatwerk zelf. 

� Verlichting van het B-veld. 

� Doelen en hulpdoelen onderhouden inclusief netten. 

� Lijnen trekken. 

� Reclamebord onderhoud. 

� Algemeen onderhoud aan het gebouw en de materialen. 

Cor Vlaar bedankt iedere vrijwilliger die iets doet voor DESS.  

 

11. Kantinezaken 

Afra Appel heeft een overzicht gemaakt van de gerealiseerde omzet. De 

verwachting was dat de omzet omlaag zou gaan, omdat de herenselectie niet 

meer op vrijdag trainen. Echter is de omzet € 1000,- hoger dan verwacht. Dit 

komt mede door de voetbalweek en Koningsdag. Daarnaast geeft Afra Appel aan 

dat de voetbalweek voor dit seizoen plaatsvindt in de eerste week van juni. Ook 

de vrijwilliger- en sponsoravond vindt weer plaats in januari. Ideeën of mensen 

die willen helpen met organiseren zijn altijd welkom. 

 

12. Verkiezing bestuursleden 

Marcel Reus treedt af, hij wordt bedankt voor alle hulp en inzet die hij heeft 

geleverd. In verband met drukte op zijn werk is hij vanavond afwezig. Marcel 

Reus wordt zaterdag tijdens het selectie uitje bedankt. Johnny Jacobs treedt af. 

Tom Beuker vraagt of Johnny Jacobs zich weer herkiesbaar wil stellen, dat is het 

geval. De leden stemmen toe, Johnny Jacobs is de komende drie seizoenen 

opnieuw voorzitter.  

 

13.  W.v.n.t.t.k. 

� Gewijzigd HHR toelichten 

Er is geen 2/3 van de leden aanwezig. Na de JALV volgt direct een 

buitengewone ledenvergadering zodat het HHR goedgekeurd kan worden. 

De wijzigingen zijn: 

� Artikel 10, punt 2: hier is punt C aan toegevoegd: de voorzitter is 

bij alle officiële vertegenwoordigen de woordvoerder, tenzij hij deze 

taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 

� Artikel 10, punt 3b:de secretaris heeft de verantwoordelijkheid over 

het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem/haar van 

verenigingswegen zijn toevertrouwd. 

� Artikel 10, punt 3c: de secretaris zorgt voor het bijeenroepen, 

agendering en notulering van de vergaderingen. 

� Artikel 12, punt 2: de kascommissie bestaat uit twee leden en een 

reservelid. 

� Artikel 12, punt 5: een kascontrolelid treedt uiterlijk 2 jaar na zijn 

benoeming automatisch af. 

� Artikel 14, punt 2: voor de werkzaamheden is de vereniging haar 

leden in basis geen vergoeding verschuldigd. 

� Artikel 20: het clubblad verschijnt eens per twee weken.  

� Artikel 21: Het bestuur zal richtlijnen opstellen voor het aangaan 

van sponsorcontracten. 
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� Bezuinigingen gemeente 

Tom Beuker geeft een presentatie over het bezuinigingsvoorstel vanuit de 

gemeente. DESS moest voor 5 oktober een reactie geven en hebben 

aangegeven met een tegenvoorstel te komen. Het is straks wachten op 

een reactie vanuit de gemeente op het initiatief voorstel van DESS, 

voordat we verder kunnen met de te ondernemen stappen. 

 

Huidige situatie 

De gemeente is ca. € 22.204,- kwijt voor het veldonderhoud aan DESS. De 

kosten die de gemeente kwijt is per vereniging verschilt enorm, dit heeft er 

mee te maken dat niet iedere vereniging dezelfde werkzaamheden zelf 

doet en/of laat uitbesteden. Dit is namens DESS ook als kritiekpunt 

gegeven naar de gemeente, er is geen goede vergelijking te maken met de 

verenigingen terwijl de gemeente de verenigingen wel allemaal over één 

kam wil scheren. 

 

De gemeente heeft drie voorstellen (opties) aangedragen: 

1. Harmonisatie en verhoging van de dekkingsbijdrage. Dit zou betekenen 

dat een aantal sportverenigingen samen zullen moeten gaan en dat de 

contributie gemiddeld per lid met € 50,- wordt verhoogd. Dit kan 

invloed hebben op het behouden van de leden, waardoor we wellicht 

alsnog bij voorstelpunt 3 terecht komen. 

2. Differentiatie contributie jeugd en senioren. Dit zou betekenen dat de 

senioren opdraaien voor de contributieverhoging, wat gemiddeld per lid 

een verhoging van € 300,- betekent. De kans is dan aanzienlijk dat we 

dan alsnog bij voorstelpunt 3 terecht komen. 

3. Sportcomplex sluiten. 

 

Het bestuur van DESS en een denktank; bestaande uit Anita van Arem, Jan 

van IJzerloo, John Keesom, Arie Vriend en Arjan Slagter zijn 

bijeengekomen om over bovenstaande ideeën te praten. DESS wil een 4e 

optie bij de gemeente neerleggen en die ziet er ongeveer zo uit: 

� DESS eigenaar maken van het gehele terrein voor een symbolisch 

bedrag van € 1,-, met een garantie tot terugkoop door de 

gemeente; 

� Het onderhoud wordt volledig door DESS gedaan; 

� De gemeente levert een eenmalige bijdrage rond de €80.000,-. 

Deze bijdrage wordt onder andere besteed aan de toekomstige 

renovatie van het A-veld, het algemene onderhoud van de velden, 

het aankoop en onderhoud van materiaal en afschrijving; 

� Driemaal per jaar deskundig advies inwinnen vanuit de gemeente op 

het gebied van de sportvelden; 

� Jaarlijks € 2.000,- reserveren op een aparte rekening voor het 

onderhoud van de velden. 

 

Verandering voor de leden: 

� Contributieverhoging van minimaal  €15,- per lid (ingaande 1-8-

2015); 

� Ieder lid vervult een verplichte vrijwillige bijdrage; 
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� Vrijwilligerswerk voor de club biedt geen vrijstelling meer voor de 

contributie, hier kan wel een uitzondering op worden gemaakt. 

 

Het voorstel van DESS moet nu eerst definitief worden gemaakt en het 

wordt dan doorgestuurd naar het college van de gemeente. Vervolgens 

wordt er een afspraak ingepland om het voorstel toe te lichten. Op deze 

manier is er ook tijd voor DESS om contact op te nemen met de 

omliggende (gras)verenigingen zoals b.v. ALC, Hauwert, MOC en Twisk. 

Wellicht kunnen/willen zij aansluiten bij het voorstel en kunnen we samen 

bepaalde aankopen financieren. Als het voorstel door het college wordt 

goedgekeurd, wordt er gekeken of vrijwilligerstaken wel/niet kunnen 

worden afgekocht. 

 

Jan van IJzerloo geeft aan de vraagde eenmalige bijdrage van de 

gemeente te laag te vinden. Hij stelt voor om twee opties toe te voegen: a) 

bruikleen en b) erfpacht van de velden voor een periode van 50 jaar. 

Daarnaast stelt hij voor om een hogere eenmalige bijdrage te vragen. Het 

bestuur en de denktank zal binnenkort met Jan van IJzerloo gaan praten 

over deze mogelijkheden.  

 

Anita van Arem stelt de vraag wat de KNVB van het voorstel van de 

gemeente vindt, de gemeente zadelt de voetbalvereniging nu op met een 

probleem. Johnny Jacobs geeft aan niet direct te hebben geïnformeerd 

naar een reactie vanuit de KNVB. Mocht de gemeente hun voorstel willen 

doordrukken, kunnen de voetbalverenigingen de rechtsbijstand van ARAG 

in schakelen. De reacties van omliggende verenigingen inzake de 

bezuinigingen zullen in de Odessa worden gepubliceerd. Daarnaast neemt 

Johnny Jacobs contact op met de KNVB voor hun reactie op de 

bezuinigingsplannen. 

 

� Ingekomen stuk: kantinediensten ouders van C-D-E-F junioren. 

� Tamara de Boer vraagt waarom niet alle ouders van de C-D-E-F 

junioren op de zaterdag een kantinedienst draaien. Afra Appel gaat 

dit overleggen met het huidige kantinepersoneel. Als optie wordt 

meegenomen om bij nieuwe (jeugd)leden aan te geven wat er van 

de ouders/leden verwacht qua vrijwilligerswerk. 

 

� Ingekomen stuk: gebruik van ECO- supporter t.b.v. de bezuinigingen. 

� Tamara de Boer geeft aan dat je DESS kunt aanmelden bij ECO-

supporter. Via deze organisatie kun je materialen als frituurvet, 

kleding etc. inleveren tegen een vergoeding. Eerder dit jaar heeft 

het bestuur daar over gesproken maar besloten ons daarvoor niet in 

te schrijven. Reden hiervan is dat de vereniging dan een grote 

opslagplaats wordt met containers voor de verschillende materialen. 

Niels Kuip geeft aan dat zijn vader Co Kuip zich met soortgelijke 

projecten bezig houdt. We kunnen contact opnemen met Co Kuip 

voor advies/informatie. Dit wordt meegenomen door het bestuur. 
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� Ingekomen stuk: boardingveldje – kleedkamer vraagstuk vanuit het 

jeugdbestuur. 

� Vanuit het jeugdbestuur is de vraag gekomen waarom de 

aanschaf/aanleg van het boardingveldje voor de jeugd wordt 

uitgesteld. De opbrengsten vanuit de veiling en de voetbalweek 

(lotenverkoop) zou hieraan worden besteedt, maar nu wordt dit met 

een jaar uitgesteld en heeft het opknappen van de kleedkamers de 

prioriteit. Afra Appel geeft aan dat, zoals eerder aangegeven, we 

net te laat zijn geweest met het opgeven voor de Deen 

Sponsoractie. Deze actie is gericht op de jeugd. Als DESS zich 

volgend jaar opgeeft en mee doet, genereren we nog meer 

inkomsten om te besteden aan het boardingveldje. De inkomsten 

vanuit de dorpsveiling en de voetbalweek zijn niet genoeg om nu 

een volwaardig boardingveldje te kunnen bekostigen met goed 

kunstgras. Ruud Wiersma geeft aan dat een boardingveldje ook uit 

tegels of asfalt kan bestaan als ondergrond. Johnny Jacobs geeft 

aan dat er goed gekeken moet worden naar de algehele 

kostenstructuur. Dat het veldje er volgend jaar gaat komen is 

zeker. 

 

� Jolanda Karsten geeft aan het gevoel te krijgen dat de jeugd soms 

niet serieus genomen wordt. Er moet meer geïnvesteerd worden in 

de jeugd, zij zijn de toekomst en zijn ook een visitekaartje van 

DESS. Naast het feit dat het boardingveldje nu een jaar wordt 

uitgesteld, hebben zij ook een aantal keer op het B-veld moeten 

spelen terwijl het A-veld vrij was. (Er stonden toen 

beregeningsbuizen op het A-veld of de lijnen waren niet getrokken). 

Sita Smit geeft aan het jammer te vinden dat de jeugd soms op het 

B-veld speelt, vanuit de kantine en het terras kun je dan geen 

voetbal kijken. Jelle van IJperen vult aan dat je als coach/trainer 

soms aan de tegenpartij moet uitleggen waarom je op het B-veld 

moet spelen, terwijl de complimenten worden gegeven dat het A-

veld er mooi bij ligt. Dat is soms ook best vervelend.  

 

14.  Rondvraag 

� Erik Appel vraagt of er misschien nog een nieuwe muziekinstallatie komt, 

aangezien deze niet meer echt voldoet. Afra Appel geeft aan dat het idee is 

om met de opbrengsten van de voetbalweek 2015 te investeren in een nieuwe 

muziekinstallatie. 

� Remco Bouwma vraagt waarom er niet fondsen worden aangeschreven ten 

behoeve van het opknappen van de kleedkamers en het boardingveldje. Tom 

Beuker houdt zich hier inmiddels al mee bezig. 

� Ron de Boer geeft aan begrepen te hebben van Cor Vlaar dat DESS misschien 

het oude hekwerk zou krijgen van Asonia. MOC heeft de zonnepanelen van 

Asonia gekregen en bij het verwijderen schijnt het hekwerk ook te zijn 

aangereden. Johnny Jacobs geeft aan dat de gemeente zou inventariseren 

hoeveel goede palen er zouden staan om die te mogen krijgen.  

� Cor Vlaar vult aan dat de gemeente heeft toegezegd om alle palen die slecht 

zijn bij DESS, te vernieuwen en zelf te plaatsen met oude palen vanuit Asonia. 

DESS heeft nu de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente gelegd. 
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� Wiegert Kistemaker merkt op dat er weinig (jeugd)leden aanwezig zijn, zijn er 

leden die zich hebben afgemeld? Johnny Jacobs geeft aan dat alleen Marcel 

Reus zich officieel heeft afgemeld.  Ook vraagt Wiegert Kistemaker of het 

duidelijk is dat de B-junioren een spelregeltoets moeten maken voor het 

nieuwe jaar. Afra Appel geeft aan dat Roland Bontekoning zich hiermee bezig 

houdt samen met Maickel de Boer. Tot slot geeft Wiegert Kistemaker aan dat 

dit zijn laatste seizoen zal zijn als scheidsrechter bij DESS.  

� Sita Smit oppert het idee om naast de Odessa, ook vrijwilligertaken in de 

Dorpskrant te publiceren of misschien een aparte folder voor te maken en te 

verspreiden. Om het alleen in de Odessa te publiceren worden alleen de leden 

bereikt, en niet de mensen die geen lid zijn van de vereniging maar misschien 

wel iets zouden willen doen. Het bestuur neemt dit idee mee en wordt in de 

eerstvolgende bestuursvergadering besproken. 

� Afra Appel vraagt aan de aanwezige leden van de herenselectie of de kantine 

op zondag tot 18:00 uur open moet blijven op de zondagen dat zij uit spelen. 

Bijvoorkeur wel. 

 

15. Sluiting 

Johnny Jacobs sluit de vergadering om 23:28 uur. 

 

 

Notulen Buitengewone Ledenvergadering S.V. DESS 

Opening: 

Aangezien er geen 2/3 van de leden aanwezig is, is na de JALV de Buitengewone 

Ledenvergadering geopend om het Huishoudelijk reglement goedgekeurd te krijgen. 

Goedkeuring: 

Na de wijzigingen te hebben doorgenomen met de aanwezige leden is het HHR 

goedgekeurd.  

Sluiting:  

Johnny Jacobs sluit de vergadering om 23:30 uur en bedankt de aanwezige leden voor 

het bijwonen van de vergadering. 
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Benningbroek / Sijbekarspel 

 

Beste sportvriend, 

 

Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.  

DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en 

Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje. 

Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de 

‘Vrienden van DESS’.  

Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te 

stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en 

vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20 

per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw 

bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en 

bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft. 

Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze hartelijke 

dank. 

U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51, 

1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw 

bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320  o.v.v. ‘Vrienden van 

DESS’. 

 

PS Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie  

het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
  


