JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2016-2017
Bestuurssamenstelling:
Dhr. Paul de Groot, voorzitter OMNI
Dhr. Arthur Janse, Dhr Wilfred Legebeke, penningmeester OMNI.
Dhr. Jans Hidding, secretaris OMNI, afgevaardigde afd. Badminton.
Dhr Rob Spliethof, afgevaardigde afd. Voetbal
Mevr. Marloes Nieuwenhuis, afgevaardigde afd. Gymnastiek
Dhr. Niek de Hoog, Mevr. Marjolein Orie, afgevaardigde afd. Volleybal
Dhr. Bert Middeldorp, afgevaardigde afd. Handbal
Dhr. Henk Garst, afgevaardigde afd. Tafeltennis
Dhr. Jan Berends, afgevaardigde afd. Biljart
Dhr. Rien Blauw, mevr. Heintje Egberts afgevaardigde afd. Jeu de Boules
Dhr Hans Koers, afgevaardigde afd. Skike
Dhr Harry Tielbeke, afgevaardigde Clubhuis
Het Hoofdbestuur is dit seizoen 6 x bij elkaar geweest.
Dagelijks Bestuur;
-

Heintje Egberts is het afgelopen seizoen winnaar geworden van de van Vemden bokaal.
Er wordt gewerkt aan een digitaal dorpsplein om de verbinding tussen verenigingen te
bewerkstelligen / verbeteren. DSC is gesprekspartner.

Sportcomplex;
- Na jaren van overleg, is DSC net voordat het nieuwe seizoen begon twee prachtige
kunstgrasvelden rijker geworden. Daarnaast is het sport complex o.a. voorzien van nieuwe
lichtmasten. Tijdens een goed bezochte feestelijke opening, compleet met parachutisten, kon
de aftrap voor de eerste wedstrijd plaats vinden op het nieuwe hoofdveld. Dit is mede
mogelijk geworden door de inzet van vele vrijwilligers.
- Er zijn klachten geweest over geluidsoverlast van enkele buren. Hierover zijn gesprekken
gevoerd. Er zullen regels opgehangen worden bij het betreden van de velden.
Clubhuiscommissie;
- De aanstelling van een vaste beheerder heeft in het afgelopen seizoen zijn nut bewezen. Het
heeft o.a. geresulteerd in een beter kantinebeheer, meer service naar de gebruikers, een beter
voorraadbeheer en een scherpere inkoop.
- De invulling van de bardiensten vanuit het ontwikkelde vrijwilligersbeleid loopt zeer
moeizaam. Gevolg: meer inzet nodig van betaalde jongeren.
- Het onderhoud van het gebouw is een continue zorg en een substantiële kostenpost. In het
afgelopen seizoen is o.a. de dakbedekking op de platte daken vernieuwd en zijn
noodreparaties uitgevoerd aan de schuine daken. De staat van deze golfplaten is slecht.
Binnen afzienbare tijd is groot onderhoud hieraan onvermijdelijk.
Positief in deze is, dat het schilderwerk aan de plafonds in de kleedkamers en de
terrasoverkapping, inclusief het vernieuwen van de dakplaten, door een groep vrijwilligers is
uitgevoerd.
- Ondanks een scherpere inkoop en een financieel succesvol Gerritstoernooi, is het seizoen
2016-2017 afgesloten met een pover positief resultaat van ca. € 600. Met name de
gerealiseerde omzet van ca. € 60.000 versus een begrootte omzet van € 74.000 was zeer
teleurstellend.
De dalende lijn in de omzetontwikkeling is een punt van zorg en zal met de betrokken
afdelingen worden besproken.
- In het afgelopen seizoen is extra aandacht besteed aan de opstelling van een “Legionella
Preventieplan” en het aanscherpen en naleven van het alcoholbeleid en het
schoonmaakregiem.
- In het nieuwe seizoen kan ook in het clubhuis met de PIN worden betaald.
- De AED is gestolen uit het clubhuis, er is een nieuw exemplaar aangeschaft door het DB. De
AED is verplaatste van de kleedkamers naar achter de bar.

Midwinterloopcommissie;
- Op zondag 15 januari heeft al weer de 40e midwinterloop plaatsgevonden. Ter gelegenheid
van de 40e editie hebben alle deelnemers een prachtige muts gekregen. Het was een mooie dag
en er kan dan ook positief teruggekeken worden op deze dag. Er zijn drie nieuwe
bestuursleden toegetreden. Ronnie Boomkamp voor de PR, Juul Wiggers voor de kidsrun en
Jans Hidding voor het secretariaat
Vrienden van DSC;
- De Club van 100 is verder gegaan onder de naam vrienden van DSC. Het ledental zit in de lift.
- Er gaan weer een aantal activiteiten plaatsvinden, daarnaast kunnen de afdelingen weer
aanvragen doen..
Afdelingen:
- Er zijn het afgelopen seizoen weer diverse activiteiten geweest die goed zijn verlopen.
- De jeugdleden van de Volleybal trainen verder onder de Avio vlag aangezien het ledental te
ver terug was gelopen.
- Enkele afdelingen hebben bestuurswisselingen ondergaan of zijn nog druk bezig mensen voor
de desbetreffende functies te zoeken.
Zo heeft bij de afdeling Gymnastiek Marjolein Orie de functie van Niek de Hoog
overgenomen, Heintje Egberts de functie van Rien Blauw bij de Jeu de Boules en Fred
Schutte de functie van Gijs Voortman bij de Jeu de Boules. Daarnaast heeft Wilfred Legebeke
de functie van Penningmeester overgenomen van Arthur Jansse.
Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.
Deventer, 29 October 2017.
J.H.Hidding

