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• Opening, mededelingen en binnengekomen stukken.
• Vaststellen notulen ALV 16 januari 2017.
• Jaarverslag seizoen 2016-2017.
• Financieel jaarverslag.
• Verslag kascommissie.
• Begroting 2017-2018.
• Ontwikkelingen accommodatie.
• Bestuurssamenstelling.
• Rondvraag.
• Sluiting.
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Agenda



Door de voorzitter
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Opening, mededelingen en 
ingekomen stukken



Vaststellen notulen ALV 16 januari 2017.

Door de voorzitter
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Notulen ALV
Seizoen 2016-2017



Samenstelling
In de ALV 16 januari 2017 is:
Toegetreden tot het bestuur: - Bart Vries
Aftredend: -
Aftredend en herkozen: - Wim Steenbekkers

Gekozen tot Vrijwilliger van het jaar: Gos Versteeg.

Benoemd tot Lid van Verdienste -

Jubilarissen
25 jaar 5  leden
40 jaar 2  leden
50 jaar - leden
60 jaar -

Bijzonderheden:
Raymond Leerintveld neemt afscheid van zijn functie per medio 2016 .
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Bestuur
Jaarverslag seizoen 2016-2017



Samenstelling
8 elftallen waarvan 1 damesteams en een 7 x 7 recreanten groep

Bijzonderheden

• Trainer John Laponder op non-actief gesteld. De resterende 10 wedstrijden waargenomen 
door Lenard Weber en Jan Burg.

• Nacompetitie DSC 1. Uitgeschakeld door Herpinia en gedegradeerd naar 4 e klasse.
• DSC 2 nacompetitie voor promotie behaald, daar in de 1e ronde uitgeschakeld.
• DSC 3 Kampioen
• Afscheid genomen van Jurgen van der Kammen als trainer van DSC 2.
• Afscheid genomen van Gerard van Mook als trainer van VR 1.
• Voorbereiding wijziging digitaal wedstrijdformulier naar app op smartphone
• Voorbereiding op wijziging speeldagen kalender
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Senioren
Jaarverslag seizoen 2016-2017
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De jeugdafdeling bestaat uit
9J+2M junioren teams , 16J+3M pupillen teams, 1 Kanjer groep

Technische zaken
Jeugd Commissie

Ontwikkelingen TZ jeugd
• Samenstelling
• Door ontwikkeling opleiding spelers
• Techniektrainingen
• Keeperstrainingen
• Loop-/coördinatie-/hersteltraining

+ Rompstabiliteitstraining
• Opleiding technisch kader:
• Resultaat

– 12 kampioensteams
– Spelers uitgenodigd door de KNVB en/of BVO
– 2 Jeugdspelers bij BVO

Jeugdafdeling (1/2) 

Jaarverslag seizoen 2016-2017
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Jeugd Commissie
• Samenstelling
• Kick-off  trainers/leiders
• Kerstzaalvoetbal toernooi
• Uitzwaai toernooi
• Huldigingen Kampioenen
• Speler van het jaar
• Pupil van de week
• Digitaal wedstrijd formulier
• Spelregelbewijs

Verder
• Nieuwe benaming jeugd teams
• Invulling maatschappelijke stage
• Eerste seizoen van de samenwerking tussen Alem,  RKVSC en DSC in St SOM met twee teams
• Voorbereiding aanpassingen bij het pupillenvoetbal
• Voorbereiding wijziging digitaal wedstrijdformulier naar app op smartphone
• Voorbereiding op wijziging speeldagen kalender

Jeugdafdeling (2/2) 

Jaarverslag seizoen 2016-2017



Overzicht van activiteiten
• Sinterklaasfeest Mini - F en F- Pupillen 
• Vrijwilligersavond 2x, bestuur focust voortaan op einde seizoen
• Oud papier ophalen 3x
• Ophalen Klein Chemisch Afval proefperiode is niet gecontinueerd door de gemeente Maasdriel
• Krassen voor de club actie wegens hoge kosten niet herhaald
• Paaseieren zoeken
• DSC week
• Club van 100 

Bijzonderheden
+ Gooische Vrouwen Bingo is wederom een zeer groot succes !

Activiteiten niet door de Activiteiten Commissie georganiseerd
• AED/BLS herhalingstraining
• Nieuwjaarsreceptie
• Kantine feest 3 x
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Activiteiten
Jaarverslag seizoen 2016-2017



Bordsponsoren 98, stabiel, veel vernieuwd rond het hoofdveld !
Tenue- en kledingsponsoren 39, +3, opstart nieuw kledingcontract, inmiddels gekozen 

voor de combinatie van Kurz ism Uhl teamsport
Hoofdsponsoren 3, 
Hoofdsponsoren Jeugdplan DSC 4, seizoen 17-18 toename tot 6, 
Businessclubleden 18,
Partnersponsoren 4, -1, 
Doeksponsoren 3, voorheen 1 x 3e veld, nu nieuw, 2 x hoofdveld, 

in het nieuwe seizoen weer een extra doeksponsor 
Baniersponsoren 3, nieuw

Bijzonderheden:
+ Rabobank ClubKasActie inkomsten weer iets toegenomen !
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Sponsoring
Jaarverslag seizoen 2016-2017
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Communicatie
Jaarverslag seizoen 2016-2017

Uitgevoerde werkzaamheden

- Wifi in kantine en jeugdbestuurskamer verbeterd
- Tablets voor scheidsrechters
- Verbeteren website
- Communicatie over activiteiten

Toekomst:
- Centraal fotoarchief
- Verbeteren communicatieplan



Uitgevoerde werkzaamheden

+ onderzoek vernieuwen en uitbreiding kleed-, facilitaire- en vergaderruimte > gestart met 
inventarisatie m2 en functies

+ tribune opknappen > nog af te ronden
+ verhogen ballenvanger 3e veld bij tennisvereniging > gereed
+ kunstgras gerelateerde werkzaamheden rondom hoofdveld mbt reclame uitingen > gereed
+ transportroute naar 2e veld vanuit Kromsteeg > gereed
+ tractor tbv onderhoud gras- en kunstgrasvelden > proef in januari 18
+ geluidboxen en versterker clubhuis vervangen > gereed

Bijzonderheden:
- Contractuele relatie met gemeente en Stichting SESAM per 1 jan 2017, startkapitaal 90k > 

operationeel !
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Accommodatie
Jaarverslag seizoen 2016-2017



Doelen 2017-2018

+ schilderen  buitenzijde clubhuis > nog te starten
+ onderzoek vernieuwen en uitbreiding kleed-, facilitaire- en vergaderruimte > vervolgen
+ tribune opknappen > afronden
+ kiezen tractor tbv onderhoud gras- en kunstgrasvelden > proef in januari 18 
+ wasmachine vervangen > uitgevoerd
+ koelkast bestuurskamer vervangen > uitgevoerd
+ wifi verbeteren > uitgevoerd
+ doekframes plaatsen > uitgevoerd
+ baniermasten plaatsen > uitgevoerd
+ van der Haar groep verplaatsen > in uitvoering
+ bossages hoek kaasboer Remijn opheffen en vervangen door gras > uitgevoerd
+ pomp beregeningsinstallatie veld 2 herstellen > uitgevoerd
+ deur jeugdbestuurskamer vervangen
+ draadloze microfoon > uitgevoerd

Bijzonderheden:
- DSC maakt deel uit van de KNVB pilot ‘De Groene Club’ om als 1 van de 30 verenigingen meer 

duurzaam te worden. Oa gratis onderzoek en advies ! 13

Accommodatie
Jaarverslag seizoen 2016-2017
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Toelichting 
Door de Penningmeester

Kort samengevat:
dankwoord financiële commissie
exploitatie sluitend met overschot maar wel lager !!
Investeringen rondom kunstgras afgerond
Vergoedingen weten te verlagen (advies kascommissie) er wordt verder 
naar gekeken
nog veel wensen/te doen qua onderhoud
bijdragen van gemeente lopen terug  alternatieven (subsidies, potjes etc)

Financieel jaarverslag 
Jaarverslag seizoen 2016-2017
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Bevindingen kascommissie 27 december ‘17

Verslag wordt uitgebracht door:
Gerard Lentjes en Arno Verhoeven

Samenstelling Kascommissie:
Gerard Lentjes (nog 1 jaar).
Arno Verhoeven (laatste jaar) . Nieuw kascontrole commissie lid is nodig !
Reservelid is Johan Vissers.
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Verslag kascommissie (1/3)

Jaarverslag seizoen 2016-2017



Verslag kascommissie (2/3)
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Jaarverslag seizoen 2016-2017



Verslag kascommissie (2/3)
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Jaarverslag seizoen 2016-2017



Verslag kascommissie (3/3)

Verklaring kascommissie 27 december ‘17
Geacht bestuur en beste leden,

A.J. Verhoeven
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Jaarverslag seizoen 2016-2017
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Begroting 2017-2018 (1/2)



Begroting 2017-2018(2/2)

Toelichting 
Kort samengevat: 
exploitatie rond de 0-lijn
kantine inkomsten onder druk, dit heeft een impuls nodig !
Exploitatie erg afhankelijk van sponsoring (koesteren en uitbouwen)
kosten onderhoud verschuiven naar de club
inkomsten vasthouden en kosten niet op laten lopen is een hele uitdaging !!

Let op! Reeds aangenomen in ALV nov 2015 : Contributieverhoging per 1 juli 2017
€ 10,- per jaar voor spelende leden. Dekking extra onderhoudskosten accommodatie. 
€ 2,- per jaar voor niet spelende leden.

Bijzonderheden
+ onderzoeken hoe meer ruimte te creëren voor besprekingen, kleedruimte en facilitaire 

voorzieningen en tegen welke investeringen
+ bewaken wat ontwikkeling ST SOM voor DSC betekent
+ belonings- en waarderingsstructuur aanpassen en doorontwikkelen 23



Voortgang
In de Raadsvergadering van 5 november 2015 heeft de gemeente ingestemd met het investeren in een 
extra kunstgrasveld bij DSC. Dit is inmiddels aangelegd !
Als gevolg van dit besluit heeft de gemeente aangegeven dat verwacht wordt dat verplaatsing de 
komende ca 10 jaar niet aan de orde zal zijn.
DSC zal daarom naast de aanleg van het extra kunstgrasveld ook een plan maken voor de rest van de 
accommodatie (kleedkamers, facilitaire ruimten en clubhuis). De 1e aanzet is gemaakt dmv het opstellen 
van een Programma van Eisen en 1e ontwerpschets.
DSC zal het enige grasveld op de accommodatie per seizoen 2016-2017 (ingangsdatum 1 januari 2017) zelf 
moeten onderhouden en krijgt daar een kleine tegemoetkoming voor  van de gemeente. 1e jaar 50%, 2e

jaar 25% en dan volgt evaluatie  over hoe het verder moet.
Vastgesteld is dat de 2 oude kunstgrasvelden nog maar beperkte levensduur hebben (2 a 3 jaar). DSC heeft 
bij wethouder verzocht budget vast te leggen voor vervanging van deze velden in zomerstop 2019 of 2020.

Bijzonderheden
+ nieuwe huurovereenkomst agv de aanleg van het extra KG veld met huurverhoging gaat in per 1 jan 2017. 

De duur van de overeenkomst is 2 jaar, met een evaluatie aansluitend om te bepalen of bestaansrecht 
verenigingen niet in het geding is !

+ gemeente wil BTW op investering terugvorderen. Daartoe is Stichting SESAM opgericht die met de 
verenigingen gebruiksovereenkomst aangaat. Gemeente ‘voedt’ SESAM met in 1e instantie € 90.000,-. Agv 
de Stichting kan ook BTW teruggevorderd worden op alles wat aan het gebruik van de velden gerelateerd 
is, zoals maaien, onderhouden, verlichten, besproeien, etc. Daardoor kunnen de kosten afnemen die DSC 
moet betalen. Kantoor van Herwaarden ondersteunt SESAM vrijwillig ! Bestuur SESAM bestaat uit 2 DSC-
gezinden en 1 JvA gezind bestuurslid, te weten Ko Hooijmans (vz) , Gerard van der Meijden (secr) en Kees 
Poland (penningmstr)

+ Gemeente is verantwoordelijk voor afspraken met de Belastingdienst, dit is positief afgerond ! 24

Ontwikkelingen accommodatie



Voordracht om toe te treden tot het bestuur -

Herkiesbaar Harald Zomers en Geran Vogel

Teruggetreden 
Per einde vorig seizoen Raymond Leerintveld

Procedure:

- Schriftelijke stemming
- Aanstellen voorzitter ‘stemburo’ 

(Bestuurslid en 2 aanwezige leden)
- Stemming
- Telling stemmen en tevens pauze 

- Verslaglegging uitslag stemming door ‘stemburo’
- Aantreden door de gekozen en eventueel herkozen bestuursleden.
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Bestuurssamenstelling



Stemformulier ALV 8 jan 2018
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Rondvraag



Dank voor uw aanwezigheid en inbreng !
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Sluiting


