
JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2013-2014 

 
Bestuurssamenstelling: 

Dhr. P.de Groot, Voorzitter OMNI 

Dhr. A.Peters,  penningmeester OMNI. 

Dhr. J.Hidding, secretaris OMNI, afgevaardigde afd. Badminton. 

Dhr R. Spliethof, Voorzitter Voetbal  

Mevr. R. Boomkamp, idem afd.Gymnastiek 

Dhr. N de Hoog, idem afd.Volleybal 

Dhr. B. Bomhof, idem afd.Handbal 

Dhr. H. & Mevr. T. Garst, idem afd.Tafeltennis 

Dhr. J.Berends, afgevaardigde afd. Biljart. 

Dhr. R.Blauw, idem afd. Jeu de Boules 

Dhr  H. Koers, idem afd.Skike 

 
Het Hoofdbestuur is dit seizoen 6 x bij elkaar geweest.  

 

Dagelijks Bestuur; 

- Gerrit Flierman is het afgelopen seizoen winnaar geworden van de van Vemden bokaal. 

 

Sportcomplex; 

Afgelopen seizoen zijn er vorderingen gemaakt met de herinrichting van De Zunnebargh. Het college 

van B&W van gemeente Deventer heeft budget vrijgemaakt voor een nieuwe derde veld en het 

wijzigen van het hoofdveld in een kunstgrasveld. Tevens zijn de procedures opgestart om de komst 

van tennisvereniging De Schapekolk naar De Zunnebargh mogelijk te maken. Beide verenigingen 

werken hard aan het realiseren van deze nieuwe samenwerking op één locatie.  

 

Omvorming Hof van Salland tot Kulturhus; 

Na jaren van overleg en plannen maken door de werkgroep voorzieningen Diepenveen is het het Hof 

van Salland uiteindelijk het afgelopen zomer omgevormd tot een Kulturhus. Nieuw zijn de 

bibliotheek, de wijkwinkel, buitenschoolse opvang en het jeugdhonk van de stichting 

jongerenactiviteiten Diepenveen. De omvorming tot een Kulturhus heeft voor de sport geen grote 

gevolgen.  

 

Clubhuiscommissie; 

De clubhuiscommissie draait goed, de cijfers van het afgelopen jaar nog niet ontvangen. De kantine 

heeft een opknapbeurt gehad. 

 

Midwinterloopcommissie; 

De midwinterloop is het afgelopen jaar door omstandigheden helaas niet doorgegaan. 

 

Club van honderd; Er zijn dit jaar weer een aantal activiteiten door de Club van 100 georganiseerd. 

Zo is er een Playbackshow, een paasbingo, een darttoernooi en zijn met Hemelvaartsdag tal van 

activiteiten georganiseerd. Alles is prima verlopen. 

Ook de organisatie van de nieuwjaarsreceptie is wederom goed verlopen en heeft geleid tot een grote 

opkomst. 

 
Afdelingen: 

- Er zijn weer diverse activiteiten geweest die goed zijn verlopen. 

- Enkele afdelingen hebben bestuurswisselingen ondergaan of zijn nog druk bezig mensen voor 

de desbetreffende functies te zoeken. Zo heeft bij de afdeling Jeu de Boules Rien Blauw de 

functie van voorzitter overgenomen van Gijs Voortman. Bij de afdeling Voetbal heeft Joris 

Jeurissen de functie van penningmeester overgenomen van Remco Metz. 

Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.  

 

Deventer, 13 oktober 2014. 

J.H.Hidding 


