JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2014-2015
Bestuurssamenstelling:
Dhr. P.de Groot, Voorzitter OMNI
Dhr. A.Janse, interim penningmeester OMNI.
Dhr. J.Hidding, secretaris OMNI, afgevaardigde afd. Badminton.
Dhr R. Spliethof, afgevaardige Voetbal
Mevr. Marloes Nieuwenhuis, Lean Kolkman, afgevaardige afd.Gymnastiek
Dhr. N de Hoog, afgevaardige afd.Volleybal
Dhr. B. Bomhof (afgetreden juni 2015), afd.Handbal
Dhr. H. & Mevr. T. Garst, afgevaardige afd.Tafeltennis
Dhr. J.Berends, afgevaardigde afd. Biljart.
Dhr. R.Blauw, afgevaardige afd. Jeu de Boules
Dhr H. Koers, afgevaardigde afd.Skike
Het Hoofdbestuur is dit seizoen 7 x bij elkaar geweest.
Dagelijks Bestuur;
-

-

-

-

Eind 2014 heeft Arthur Janse de functie van Andre Peters overgenomen en is als interim
Penningmeester voor de OMNI aan de slag gegaan.
Het DB heeft een visie document met daarin de toekomstvisie voor DSC geschreven. Alle
afdelingen zullen tevens een 5 jaren prognose opstellen.
De Jeugdsubsidie is afgeschaft, hier zal een nieuwe vorm van subsidie voor in de plaats
komen.
Krista Hollander en Meryem Janse zullen OMNI breed als vertrouwenspersoon gaan
fungeren.
Er zullen meerdere activiteiten op de lagere scholen georganiseerd gaan worden. (Een aantal
afdelingen doet dit overigens al langer).
Sportverenigingen is gevraagd door Sportbedrijf Deventer de verenigingsmonitor in te vullen.
Hier is door 60 verenigingen gehoor aan gegeven. Uit deze 60 verenigingen is een top 10
samengesteld met verenigingen die er positief uitsprongen en DSC is een van deze
verenigingen waarin vervolgens extra geïnvesteerd zal worden. Positieve punten hierbij
waren: OMNI vereniging, goede structuur, nette velden, veel leden.
Het Kultuurhus heeft een aantal nieuwe bestuursleden gekregen. D.S.C. zal zo nu en dan
aanschuiven bij de vergaderingen, daarnaast zijn er halfjaarlijkse gesprekken met Martin. Dit
alles om de rol van D.S.C. t.a.v. het Hof meer te belichten.
Het automatisme van subsidies en sponsoring komt steeds meer te vervallen. In plaats hiervan
wordt steeds vaker een actieve inzet van de leden en bestuurders gevraagd. Zo zijn er o.a.
acties van de Rabobank en zorgverzekeraar Salland waarvoor leden moeten stemmen. De
voetbal probeert o.a. extra geld binnen te krijgen d.m.v. de vriendenloterij waarbij een bedrag
naar de sportclubs gaat. Er zijn echter meer te noemen. Probeer allen mee te doen om op deze
manier extra geld voor de vereniging binnen te halen.
Perry de Jong is het afgelopen seizoen winnaar geworden van de van Vemden bokaal.

Sportcomplex;
Het afgelopen seizoen zijn er weinig ontwikkelingen geweest met betrekking tot de herinrichting van
De Zunnebargh. Alle lichten staan op groen echter de zaak ligt op dit moment bij de Raad van State
om de bezwaren van de omwonenden te behandelen. Hopelijk is er komend jaar positief nieuws te
melden in deze.
Clubhuiscommissie;
De clubhuiscommissie draait goed, de cijfers van het afgelopen jaar zijn nog niet ontvangen.
-

Er is een nieuwe professionele vrieskast geplaatst en operationeel is de inrichting van de
voorraadruimte/berging aangepast.

Midwinterloopcommissie;
Op zondag 18 januari heeft al weer de 36e midwinterloop plaatsgevonden. Het was een prachtige dag
en er kan dan ook positief teruggekeken worden op deze dag.
Club van honderd; Er zijn dit jaar weer diverse activiteiten door de Club van 100 georganiseerd.
Alles is prima verlopen. Aangezien de opkomt de laatste jaren terugloopt zijn suggesties en ideeën
voor eventueel nieuwe activiteiten gewenst.
De organisatie van de nieuwjaarsreceptie was wederom in handen van de Club van 100 en is weer
goed verlopen en heeft geleid tot een grote opkomst.
Afdelingen:
- Er zijn het afgelopen seizoen 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 Handbal Bert Bomhof aan het eind van het seizoen zijn functie als
voorzitter beëindigd, tot op heden is er nog geen opvolger gevonden, daarnaast heeft Niek de
Hoog aangegeven zijn functie als voorzitter van de Volleybal te willen beëindigen.
Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.

Deventer, 10 October 2015.
J.H.Hidding

