JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2015-2016
Bestuurssamenstelling:
Dhr. Paul de Groot, Voorzitter OMNI
Dhr. Arthur Janse, penningmeester OMNI.
Dhr. Jans Hidding, secretaris OMNI, afgevaardigde afd. Badminton.
Dhr Rob Spliethof, afgevaardigde Voetbal
Mevr. Marloes Nieuwenhuis, afgevaardigde afd. Gymnastiek
Dhr. Niek de Hoog, afgevaardigde afd. Volleybal
Dhr. Bert Middeldorp, afgevaardigde afd. Handbal
Dhr. Henk Garst, afgevaardigde afd. Tafeltennis
Dhr. Jan Berends, afgevaardigde afd. Biljart.
Dhr. Rien Blauw, afgevaardigde afd. Jeu de Boules (aftredend)
Dhr Hans Koers, Menno Faber, afgevaardigde afd. Skike
Dhr Harry Tielbeke, afgevaardigde Clubhuis
Het Hoofdbestuur is dit seizoen 7 x bij elkaar geweest.
Dagelijks Bestuur;
-

Er zijn voor diverse bestuursleden, trainers en begeleiders Verklaringen Omtrent Gedrag
(VOG) aangevraagd.
Annelies Huttinga van Vemden is het afgelopen seizoen winnaar geworden van de van
Vemden bokaal.
Er is een nieuw bestuur aangetreden bij het Kulturhus.
In het Hof van Salland is een nieuwe sportvloer geplaatst.
De OMNI heeft een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leden in de vorm van een
enquête. Hier kwam een ruime 7 uit naar voren.

Sportcomplex;
- Aangezien het terrein van TC Slagvaardig vrij kwam nadat de vereniging door een
teruglopend ledental had besloten zichzelf te heffen is na jaren van vergaderingen en overleg
het samengaan van DSC met TC De Schapekolk op het laatste moment toch niet doorgegaan.
De Schapekolk is ondertussen actief op het terrein in Borgele.
- Het extra kunstgrasveld zal er wel komen.
Clubhuiscommissie;
- In het afgelopen seizoen zijn in het clubhuis diverse noodzakelijke verbeteringen aangebracht
w.o. een nieuw vloercoating voor de speelzaal, een nieuwe vouwwand, een nieuwe friteuse en
een nieuw kassasysteem.
- De Clubhuiscommissie heeft een vaste beheerder aangesteld voor het clubhuis, dit op basis
van een vrijwilligersvergoeding.
- Na offerteaanvraag bij 4 bedrijven is gekozen voor Horesca Lieferink uit Apeldoorn als
nieuwe leverancier voor het gehele assortiment van de kantine.
- Het boekjaar 2015-2016 is afgesloten met een positief resultaat.
- De Clubhuiscommissie heeft middels een notitie het Hoofdbestuur gevraagd na te denken
over de (nabije) toekomst van het clubgebouw (renovatie/uitbreiding – nieuwbouw –
financiering/exploitatie)
Midwinterloopcommissie;
- Op zondag 17 januari heeft al weer de 38e midwinterloop plaatsgevonden. Het was een
prachtige dag en er kan dan ook positief teruggekeken worden op deze dag.
Club van honderd;
- Door de perikelen met de gelden welke door de voorzitter aan de kas zijn onttrokken, is er het
afgelopen jaar geen geld voor activiteiten aan de afdelingen uitgekeerd. Er is een document
getekend waarin is bepaald dat de verduisterde gelden binnen 3 jaar terugbetaald zullen
worden.

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 Middeldorp de functie van Bert Bomhof als voorzitter
overgenomen.
- De afdeling Nordic Sports is behoorlijk gegroeid en ook het aantal jeugdleden bij de Handbal
is toegenomen, helaas loopt het aantal leden OMNI breed terug. Het ledental bedroeg eind
2015: 1169 leden.
- De afdeling Gymnastiek is gestart met een nieuwe activiteit voor jonge leden waarbij ze
kennis kunnen maken met diverse aspecten van het sporten.
Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.
Deventer, 14 October 2016.
J.H.Hidding

