
JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2012-2013 

 
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 ten 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. G.Voortman, idem afd. Jeu de Boules 

Dhr  H. Koers, idem afd.Skike 

 
Het Hoofdbestuur is dit seizoen 7 x bij elkaar geweest.  

 

Dagelijks Bestuur; 

- Harry Tielbeke is het afgelopen seizoen winnaar geworden van de van Vemden bokaal. 

 

Sportcomplex; 

De plannen voor een extra kunstgrasveld en de toetreding van de tennis tot het DSC complex zijn nog 

steeds in volle gang en krijgen de steun van de gemeente Deventer. Er is bezwaar aangetekend door de 

omwonenden waardoor het onduidelijk is wanneer de plannen uitgevoerd kunnen gaan worden. 

 

Clubhuiscommissie; 

De clubhuiscommissie draait volop en heeft behoorlijke besparingen weten door te voeren op allerlei 

gebied. 

 

Midwinterloopcommissie; 

De midwinterloop is wederom goed verlopen. 

 

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

Zo is er een Playbackshow, een bingo, een darttoernooi en met Hemelvaartsdag Jeu de Boules, 

voetvolley en een fietstocht georganiseerd. Alles is prima verlopen. 

Daarnaast heeft de club van 100 dit jaar de organisatie van de nieuwjaarsreceptie op zich genomen. 

Dit met groot succes. 

 
Afdelingen: 

- Er zijn weer diverse activiteiten geweest die goed zijn verlopen, De afdelingen Volleybal en 

Badminton hebben beide het 40 jarig jubileum gevierd. 

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

de desbetreffende functies te zoeken. Zo heeft bij de afdeling badminton Evelien Scholten de 

functie van Secretaris overgenomen van Jans Hidding, Frank ter Schure heeft de functie van 

Penningmeester overgenomen van Jan Linker en Ruud Odijk is toegevoegd als 5
e
 bestuurslid.  

- Bij de afdeling Volleybal is Niek ten Hoog aangetreden als voorzitter nadat deze functie ruim 

drie jaar lang vacant was. Bij de voetbal heeft Rob Spliethof  de functie van voorzitter 

overgenomen van Paul de Groot. Henk / Trudie Garst hebben Harry Tielbeke vervangen voor 

de tafeltennis bij de vergaderingen van het HB bestuur. 

Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.  

Bij de Gymnastiek is nog steeds geen nieuwe voorzitter gevonden. 

 

Deventer, 13 oktober 2013. 

J.H.Hidding 
 

 
 


