
JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2019-2020 
 
Bestuurssamenstelling: 
Dhr. Paul de Groot, voorzitter OMNI 
Dhr. Wilfred Legebeke, penningmeester OMNI. 
Dhr. Jans Hidding, secretaris OMNI, afgevaardigde afd. Badminton. 
Dhr. Bart den Dulk, Mevr. Marieke Arts, afgevaardigde afd. Voetbal  
Mevr. Lean Kolkman, Mevr. Carolien Panhuis afgevaardigde afd. Gymnastiek 
Mevr. Marjolein Orie, afgevaardigde afd. Volleybal 
Dhr. Bert Middeldorp, afgevaardigde afd. Handbal 
Dhr. Henk Garst, Dhr. Hans Boomkamp afgevaardigde afd. Tafeltennis 
Dhr. Jan Berends, afgevaardigde afd. Biljart 
Mevr. Heintje Egberts, afgevaardigde afd. Jeu de Boules  
Dhr. Otto Cazemier, Dhr. Peter Jansen  afgevaardigde afd. Nordic 
Dhr Piet Hendriks afgevaardigde Clubhuis 
 
Het Hoofdbestuur is dit seizoen 5 x bij elkaar geweest.  
 
Dagelijks Bestuur; 

- Henk Garst  is het afgelopen seizoen winnaar geworden van de van Vemden bokaal. 

- Rookbeleid: Het afgelopen seizoen heeft het hoofdbestuur ingestemd om het gehele DSC 
terrein rookvrij te maken. Hoofddoel is om kinderen niet met roken in aanraking te laten 
komen. Er zal alleen nog gerookt mogen worden op een daarvoor op de parkeerplek 
ingerichte rookplek. 

- Op de zaterdagen mag daarnaast tot 15:00 uur geen alcohol geschonken worden aangezien 
tot die tijd de jeugd voetbalt. 

- Hans Koers heeft de OMNI website opnieuw opgezet en niet gebruikte mail adressen zijn 
geschrapt. Dit levert een financieel voordeel op. 

- Harry Tielbeke is als erelid benoemd. 

 
Clubhuiscommissie; 

- Het clubhuis heeft een moeilijk jaar gehad door de Corona, hierdoor zijn alle inkomsten stil 
komen te liggen. De OMNI heeft 10k overgemaakt om de liquiditeit van de afdelingen op te 
vangen, daarnaast kon er aanspraak gemaakt worden een aantal tegemoetkomingen / 
subsidies van de overheid. 

- De plannen voor nieuwbouw van het clubhuis zijn van de baan en die voor verbouw zijn in de 
ijskast gezet. Er zal onderzocht worden welke werkzaamheden dringend nodig zijn en wat de 
kosten daarvoor zijn. Dit betreft b.v. de vervanging van de daken, daarnaast is er al nieuwe 
boiler geplaatst. Er wordt nagedacht over een andere opzet voor de clubhuiscommissie 
aangezien zowel nieuwbouw als verbouwen niet doorgaan. 

- Er is een camera geplaatst in de kantine. Er worden geen beelden opgeslagen of bewaard. 
Wel kan live meegekeken worden op een scherm. 

- Het clubhuis heeft nieuwe stoelen en vloer. 
- Gas en elektra verbruik is tijdens de corona uitbraak sterk gedaald door uitzetten apparatuur. 

 
Corona; 

- Sander de Casparis heeft de coördinatie op zich genomen om alles omtrent de Corona 
richtlijnen te stroomlijnen en heeft dit met verve opgepakt. Mede hierdoor hebben diverse 
afdelingen de binnensport na de versoepelingen buiten op de sportvelden op kunnen pakken. 

 
Midwinterloopcommissie; 

- Op zondag 20 januari heeft de midwinterloop plaatsgevonden. Het was een prachtige dag en 
er kan dan ook positief teruggekeken worden op deze dag. Het aantal deelnemers was wat 
minder dan het jaar daarvoor, mede doordat Daventria op deze dag ook een loop 
georganiseerd had. Hier is contract over geweest. 

- Ronnie Boomkamp heeft de functie als voorzitter overgenomen van Heintje Egberts. 
Daarnaast is Roelof Koelewijn en Andre Peters tot het bestuur toegetreden. 
 

Vrienden van DSC;  
- Er zijn weer een aantal activiteiten georganiseerd, echter door de Corona is dit halverwege het 

seizoen stil komen te liggen. De vrienden van DSC hebben de nieuwjaarsreceptie weer tot in 
de puntjes verzorgd tezamen met de Nieuwjaars wedstrijd. 

- Het gaat financieel goed met de Vrienden van Diepenveen (voorheen club van 100). 
  

 



 
Afdelingen: 

- Er zijn het afgelopen seizoen weer diverse activiteiten geweest die goed zijn verlopen, de 
jaarlijkse marathon van de afdeling Nordic trekt elk jaar meer deelnemers. Ook hier hebben 
door de Corona helaas geen doorgang kunnen vinden. 

- De afdeling Handbal heeft het afgelopen jaar de Beach handbalvelden gerealiseerd. 
- Er is een nieuw materiaalhok bij het Beach handbalveld gekomen, daarnaast is het terras 

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

de desbetreffende functies te zoeken. Pim, Henk en Harry zwaaiden af bij de club 
huiscommissie. George en Koen Spikker hebben aangegeven te willen stoppen. Koen is te 
druk met zijn bedrijf. / Gerben de Jong is de nieuwe penningmeester bij de Volleybal. Ellen 
Lont is gestopt met de ledenadministratie bij de Gymnastiek. Harrie Nieuwenhuis is de nieuwe 

voorzitter van de voetbal en neemt de functie over van Paul de Groot / daarnaast neemt 
Sander de Casparis de werkzaamheden voor de technische commissie over van Peter Traas. 

Bij de handbal is Arthur Janse de nieuwe penningmeester 
 
Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.  
 
Deventer, 28 oktober 2020. 
Jans.Hidding 


