Jaarverslag DSV seizoen 2020-2021
Voorwoord jaarverslag seizoen 2020-2021
Voorwoord voorzitter
Wat een turbulent jaar hebben we achter de rug! Corona, Corona en nog
steeds Corona.
Velen hebben er direct of indirect wel mee te maken gehad of hebben dat nog
steeds. We zijn er zeker nog niet vanaf.
Controles binnen! daar hopen we snel vanaf te zijn.
In het begin nog effe kunnen voetballen en daarna niet meer. Gelukkig nu weer
wel. Ook de vrijwilligers voor de kassa en lotenverkopers staan weer in de
startblokken.
Fijn dat veel jeugdleden door mochten trainen. Complimenten voor al onze
vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat dit veilig kon. Ook de ouders van
onze jeugdleden hielden zich keurig aan de regels. De velden en ons complex
zijn steeds elke week prima onderhouden.
De regeninstallatie op veld 2 is gerealiseerd door het werk van vrijwilligers en
de club van 50 zorgde voor de financiën. Prachtig dat deze club DSV elke keer
weer ondersteund. Maar ook daar is aanvulling van leden nodig. Een oproep
van mij: Steun deze club persoonlijk voor een bedrag van 50 euro per jaar.
Het bord in de kantine laat zien waar zij voor staan en DSV steunen.
Helaas is de kantine lange tijd dicht geweest. Ook weer geen pinkstertoernooi
inkomsten. Dat zag er niet goed uit voor wat betreft de financiën. Fijn dat de
overheid/gemeente de club hier en daar hebben gesteund.
Helemaal prachtig dat iedereen toch de contributie heeft voldaan. Helemaal
geweldig dat onze sponsoren DSV zijn blijven steunen waar mogelijk. Hopelijk
zijn zij de crises ook redelijk door kunnen komen. Ook hier de oproep : steun
onze sponsoren waar mogelijk. Dat houdt Sint Tunnis leefbaar.
Voor het komende seizoen gaan we dan ook geen wasgeld rekenen.
Compliment aan Jac die ons door deze lastige financiële tijd heeft geloodst.

Het bestuur is ook door gegaan om alle landelijke overheids / knvb afspraken in
de juiste banen te leiden binnen de club. Alles op afstand natuurlijk en dat
bleek heel veel tijd te kosten van iedereen. Maar het is gelukt en iets waar we
trots op mogen zijn.
Ondanks de stille periode is er een jeugdbestuur ontstaan. Daar zijn we super
blij mee. Hierdoor komt er specifiekere aandacht voor onze jeugd waardoor we
kwalitatief en kwantitatief zeker een sprong vooruit maken. Het project mini
profs is al van start gegaan. Veel succes jeugdbestuur en de lijntjes houden we
kort. Peter en het jeugdbestuur zorgen ervoor dat dit nu en ook naar de
toekomst verbeteringen gaat opleveren. Geen o19 dat kan natuurlijk niet maar
het is wel gebeurd. Dat willen we niet nog een keer. Er is zeker nog contact met
enkele o19 spelers en we gaan ervoor dat zij snel weer terug kunnen keren.👍
Een mail naar iedereen mbt het vrijwilligerswerk binnen de club waaronder het
werk achter de bar heeft gelukkig een geweldig resultaat opgeleverd. Na een
positief gesprek met Henk en Monique heeft dit door hun extra inspanning nu
al een geweldig resultaat. De personele invulling is weer voldoende maar kan
altijd nog beter. Vele handen maken het werk licht.
Dank aan iedereen daarvoor. De kantine leeft weer volop!👏
Het bestuur ging van 6 naar 5 mensen. Helaas is Rini met bestuurswerk gestopt,
maar voor beheer etc is hij nog elke dag bezig.
Helaas gaat Roelien stoppen met het secretariaat. Maanden gezocht naar
vervanging maar helaas (nog)niet gelukt. Dat betekent nog maar 4 mensen.
Binnen het bestuur zijn de taken nu zodanig verdeeld dat Theo beheer doet en
de anderen gedeelten van de taken van Roelien gaan overnemen. Dit betekent
wel dat er keuzes gemaakt moeten worden wat wel/niet gedaan wordt. Alles
zo laten doorgaan, gaat niet lukken. Dus oproep aan iedereen: wie springt erin
en doet mee binnen het bestuur.
Gezondheid en veiligheid zijn ook belangrijke thema,s. Er is dan ook subsidie
verkregen voor de voorzichtige stappen in een rookvrij sportpark. Roken en
sporten is geen gezonde combinatie. We zullen dan ook de gesprekken
daarover binnen de club aangaan en hopen dat we hulp krijgen van iedereen,
dan wordt het een succes.
Jammer dat de aanvraag kunstgrasveld niet gelukt is maar we zijn wel
doorgegaan in verbetering van ons sportpark. De verlichting is erg slecht,
onveilig zelfs en daarom zijn we daarmee aan de slag gegaan. De led-installatie
voor alle velden staat voor de deur waarmee we voor de komende 25 jaar iets
neer zetten voor onze toekomstige- en huidige leden. We hopen tijdens de alv
op 20 oktober as, groen licht te krijgen daarvoor.

Ook mbt duurzaamheid is het een geweldige stap. Het verbruik van 4 velden
dan, is dan 30% minder dan voor 3 velden nu!
Dan hebben we echt een sportpark voor de toekomst.
We wensen dan ook iedereen een sportief seizoen toe. Zeker ook een goede
gezondheid voor iedereen toegewenst. Specifiek voor enkele leden van onze
club houden we de duim omhoog en wensen ze heelveel beterschap.💪👍❤️
Met vriendelijke en sportieve groet
Voorzitter
Chris Arts

Bestuur
Het afgelopen seizoen zag het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken
Jeugd
Beheer
Sponsoring

Chris Arts
Roelien Verstegen
Jac Bergman
Peter van de Goor
Theo Broeks
Theo Broeks
Jac Bergmans

Technische Commissie
Het seizoen 2020-2021 stond in het teken van Corona. Na een aantal
wedstrijden gespeeld te hebben
ging Nederland op slot en werden de competities gestaakt. Ook het trainen
werd stilgelegd.
Als DSV zijn we continu blijven kijken naar de mogelijkheden die de overheid
bood om toch te
kunnen sporten. Onze trainers en vrijwilligers stonden klaar zodra
versoepelingen het trainen weer
enigszins toelieten. Met name het trainen voor spelers tot 27 jaar op 1,5 meter
afstand had redelijk
wat voeten in aarde. Maar ook hier zijn we met slimme oplossingen tot een
verantwoord resultaat
gekomen.
Tegen de zomer startte voor de jeugd de regio-cup. Eindelijk weer eens echte
wedstrijden voor alle

jeugdteams. De meeste seniorenteams hebben langer doorgetraind dan
normaal. De selectie speelde
samen met de JO19 een aantal onderlinge wedstrijden in toernooi vorm.
De coronatijd heeft wel een aantal effecten gehad voor ons ledenbestand. Het
aantal aanmeldingen
voor de mini’s was lager dan normaal (is inmiddels weer aardig bijgetrokken)
en ook bij de 15-2 en
19-1 werden we geconfronteerd met een aantal late afmeldingen. De 15-2
hebben uiteindelijk in
competitie kunnen houden voor de JO19-1 is dat helaas niet gelukt.
Daarentegen is er een derde
selectie-elftal geformeerd waardoor we de jongere senioren meer perspectief
kunnen bieden.
Bij Dames 1 kondigde Ron Engels al vroegtijdig aan zijn trainerscarrière even in
de ijskast te gaan
zetten. In de persoon van Frans van der Wal hebben we een opvolger
gevonden. Die met veel
enthousiasme en passie aan de slag is gegaan met het team
Verder is John Beenhakker gedurende het seizoen toegetreden tot de TC.
Vanuit het jeugdbestuur,
waarin John ook actief, wordt er ook gekeken naar de reilen en zeilen bij de
diverse teams.
Binnenkort zit de TC samen met het jeugdbestuur om tafel om naar de
structuur en de toekomst te
kijken.

Verslag Sponsor Commissie
De sponsor commissie was het afgelopen jaar krap bemenst met Hans van den
Akker, Eric Aben en Jac Bergman. Vanwege Corona was het niet eenvoudig om
nieuwe sponsoren te vinden, er zijn derhalve slechts een paar nieuwe
bordsponsoren gevonden. Daarnaast hebben we met de bestaande sponsoren
overlegd of er een vorm van compensatie nodig was i.v.m. Corona. Voor het
seizoen 21/22 is er een nieuwe shirtsponsor nodig voor een jeugdteam, daar is
de commissie nog mee bezig. Alle sponsoren hebben het aanbod gehad om
voor het seizoen 21/22 de helft van het normale bedrag te betalen. Enkele
sponsoren hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Gelukkig zijn er aan het
begin van het seizoen 3 nieuwe leden bij de sponsorcommissie aangetreden:
Evert Sommers, Ben van Benthum en Walter Bongarts. We verwachten met de
nieuwe commissie voor het einde van het jaar 2022 alle witte borden rond het
hoofdveld gevuld te hebben.

Barcommissie
Voor de barcommissie was 20/21 een moeilijk seizoen. Aan het einde van het
seizoen 19/20 zijn relatief veel leden van de barcommissie gestopt, en is het
alleen in een enkel geval gelukt om vervanging te vinden. Hierdoor werd de
belasting van de overgebleven leden erg hoog. Vervolgens ging de kantine aan
het begin van seizoen 20/21 weer open, maar met allerlei corona beperkingen
wat het er niet makkelijker op maakte. Na een paar weken ging de kantine
weer dicht en kon pas weer open in de laatste paar weken van het seizoen.
Gelukkig is er aan het begin van het seizoen de situatie sterk verbetert. Om te
beginnen is Henk Jans weer terug, hij gaat samen Linda Franssen, Maria Barten
en Hilde Verhoeven de organisatie van de kantine activiteiten op zich nemen.
In het voetspoor van Henk hebben zich 9 nieuwe leden bij de commissie
aangemeld. De kantine is weer open en we hebben een praktische manier
gevonden om aan onze verplichting om op corona te controleren te voldoen.
De Donderdagavonden zijn weer als vanouds. 2021/22 gaat derhalve een mooi
seizoen worden voor de kantine commissie

Commissie Beheer DSV Jaarverslag 2020-2021
Ondanks dat er het gehele seizoen rekening gehouden moest worden met de
geldende coronaregels is het de beheergroep toch gelukt om onze
accommodatie op orde te houden. Onder leiding van Riny Arts hebben de
vrijwilligers voor zover dit mogelijk was op maandagmiddag en vrijdagmorgen
doorgewerkt binnen de geldende coronaregels. De natuur houdt geen rekening
met corona, en dus moest er toch her en der gesnoeid en gemaaid worden
rondom de velden. Aangezien de jeugd wel zo veel mogelijk heeft door
getraind was er genoeg veldonderhoud nodig. De douches werden niet
gebruikt echter, het water moet dan toch regelmatig even doorlopen en alles
moet toch schoon blijven. De sproei-installatie op veld 2 is in zijn geheel
vernieuwd en kan nu dus automatisch worden bediend, hierdoor is de haspel
verleden tijd. Bij veld 3 is het tegelpad wat langer en ruimer geworden rondom
het veld. Bij veld 4 zijn er weer 2 dug-outs geplaatst. Hopelijk kunnen wij het
komende seizoen weer zonder coronabeperkingen verder gaan met het
onderhoud van de velden.
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet.

Notulen Jaarvergadering 2020
Te houden op dinsdag 29 september 2020 om 19.30 uur in clubhuis “De Laan”
Afgemeld: Gijs Verhoeven, Martien van Dommelen
Aangemeld: Sjaak Arts, Dianne, Maarten en Jelle Vloet, Patrick Verhoeven, Gerard Joosten,
Theo Aben, Stefan Kremers, Miranda Sommers, Jeroen de Vesters; Ben van Benthum, Gijs
Naus, Jos van Dommelen
Verder aanwezig: Stephan van de Hoogenhoff, Tars van de Broek,
1. Opening: 1 minuut stilte voor de leden, vrijwilligers die overleden zijn.
Felicitatie voor Dianne Vloet
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 25-9-2019: geen opmerkingen vastgesteld
3. Vaststellen jaarverslag 2019-2020: dubbele tekst verwijderen,
4. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Riny Arts, we gaan kijken of nieuw bestuurslid voor nu
nodig is of dat we voor twee nieuwe bestuursleden gaan volgend jaar vanuit een
andere leeftijdsgroep.
Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Roelien Verstegen Akkoord vanuit de
vereniging.
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit tot 24 uur
voor aanvang van de jaarvergadering schriftelijk melden bij de secretaris ( R.
Verstegen) Deze aanmelding moet ondersteund worden door de handtekening van
tenminste 5 leden van DSV.
5. Financieel verslag 2019-2020
Jac vraagt of het goed is om het financiële gedeelte net als andere jaren te bespreken.
Jac geeft uitgebreid verslag van de inkomsten en uitgaven van afgelopen jaar. Met her
en der wat meer uitleg. Ook het Solvissysteem wordt benoemd vanuit de
jaarvergadering van vorige jaarvergadering. Opmerking Walter vanuit de
vergadering: waarom is bewassing hoger terwijl we minder gevoetbald hebben. Vraag
van Dianne: als kleding niet gewassen worden waar ligt de fout: dit kunnen meerdere
oorzaken zijn. Opmerking van Gijs: als er iets niet klopt aangeven op de
donderdagavond bij leidersoverleg aan Gijs. Hij zorgt er voor dat dit bij het bestuur
komt.
Financieel jaarverslag wordt uitgelegd.
6. Verslag kascontrolecommissie
Er is tussentijdse controle geweest. Kantineresultaat is teruggelopen. Resultaat is
acceptabel, aandachtspunt is de liquiditeit van de vereniging. Aandacht voor
sponsoring en de verduurzaamheid van het solvissysteem. Volgend jaar weer
tussentijdse evaluatie. Kascontrolecommissie geeft het bestuur decharge van de
financiën.
Aftredend Ben van Benthum, Stefan Verberk nieuw commissielid. Ben bedankt voor
jouw inzet van afgelopen twee jaar.
7. Vaststellen van de begroting voor 2020-2021
Contributie blijft hetzelfde uit coulance van het afgelopen seizoen die eerder is
afgelopen. Vanuit de vergadering komt naar voren dat we toch willen dat de

contributieverhoging door gaat om het negatieve resultaat te voorkomen. Wasgeld
verhogen zodat het dekkend wordt.
Tip: om het kopje overig de volgende keer meer uitdiepen wat daar onder valt.
Respect vanuit de vergadering om het zo draaiende te houden.
Begroting is vastgesteld en vergadering is akkoord.
8. Commissies: stand van zaken
•
•

•
•

•

Beheer: met de vrijwilligers komen we maandag en vrijdag bij elkaar. Er zijn
enkele vrijwilligers bij gekomen. Het loopt lekker.
Technische Commissie: weinig kampioenen dit jaar, veel uitval gedurende het
seizoen en in de zomerperiode. Weinig aanmeldingen van de mini’s, maar die
lopen nu wel binnen. Komend voorjaar met andere clubs praten om te gaan praten
om teams vol te krijgen. Peter vraagt om ondersteuning om hierover mee te
denken.
Jeugd commissie: Amaryllusactie, sinterklaas is geweest en verder gingen
activiteiten niet door. Afwachten hoe het verdere seizoen gaat verlopen.
Sponsor- en kledingcommissie: afgelopen jaar druk doende geweest met het
plaatsen van nieuwe borden. Twee van de vijf leden zijn gestopt binnen de
commissie omdat zij andere taken binnen de vereniging zijn gaan doen.
Kledingcommissie: redelijk verlopen, weinig teams in het nieuw moeten steken.
Communicatie met Tars loopt goed, communicatie met van Neerven ook.
Kantine commissie:
Toenemende druk op de vaste vrijwilligers omdat er ook vrijwilligers gestopt zijn.
Het is lastig om nieuwe commissieleden te vinden. Met het verminderen van de
leden krijg je ook minder bezetting vanuit de borg. Nieuw koffiezetapparaat.
Pinautomaat draait op WIFI, we gaan dit overzetten op GPS, dit is meer
betrouwbaar wat moet gaan leiden tot minder storing.
Bezetting van vaste commissielid tijdens de weekenden wordt minder en wordt er
een groter beroep gedaan op de eigen leden. Kritisch kijken naar het
puntensysteem, hoeveel diensten iemand moet houden. Jeroen komt met een idee
over betaald iemand vinden voor de kantine.
Sjors Cornelissen navragen of hij iets kan betekenen voor de Grote Clubactie

9. Mededelingen
- later ingekomen zaken

10. Rondvraag
Miranda: Grote Clubactie
Gijs: hoe dicht is de kantine? De kantine is volledig dicht.
Jelle: hoe kunnen we het scheidsrechterprobleem oplossen: Gijs geeft antwoord: Marc
Groot wil graag aansluiten voor het opleiden van scheidsrechters.
Ben: televisie geen mogelijkheid voor voetbal. Waar ligt het probleem.
Kantinecommissie weet ook niet waar het aan ligt. Math Verhoeven gaat hier naar
kijken.
Walter: amaryllusactie hoe gaan we dit jaar het organiseren. We gaan langs de deur.
Tars: applaus voor Riny.
Corona: we hebben het goed voor elkaar, afspraken zijn helder. Helaas houden
toeschouwers en leden zich niet aan de afspraken. Gemeente heeft DSV
gewaarschuwd. Vanuit bestuur zullen er acties uitgezet worden. Uitleg over gebruik
van kantine, geen publiek langs de lijn. Alleen ouders die moeten rijden voor
kinderen. Indien nodig ingrijpen, en coördinator aanstellen
Dianne: richtlijnen aanpassen en daarin de link van Sportlink benoemen.
11. Sluiting
Aansluitend Happy Hour

