
JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2017-2018 

 

Bestuurssamenstelling: 

Dhr. Paul de Groot, voorzitter OMNI 

Dhr Wilfred Legebeke, penningmeester OMNI. 

Dhr. Jans Hidding, secretaris OMNI, afgevaardigde afd. Badminton. 

Dhr Bart den Dulk, Rob Spliethof, afgevaardigde afd. Voetbal  

Mevr. Lean Kolkman, Marloes Nieuwenhuis, afgevaardigde afd. Gymnastiek 

Mevr. Marjolein Orie, afgevaardigde afd. Volleybal 

Dhr. Bert Middeldorp, afgevaardigde afd. Handbal 

Dhr. Henk Garst, afgevaardigde afd. Tafeltennis 

Dhr. Jan Berends, afgevaardigde afd. Biljart 

Mevr. Heintje Egberts, afgevaardigde afd. Jeu de Boules  

Dhr Gilles van den Berg, Hans Koers, afgevaardigde afd. Skike 

Dhr Harry Tielbeke, 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. 

- Het HB is bezig met het verder uitwerken van de privacywetgeving welke het afgelopen jaar actueel is 

geworden. Een paar afdelingen is hier al ver mee. Voor de afdelingen welke hier nog niet aan gewerkt 

hebben heeft het HB dit opgepakt, echter dit is nog niet afgerond. 

 

Clubhuiscommissie; 

- Het clubhuis heeft een goed jaar gedraaid. Ondanks enkele forse tegenvallers in het onderhoud aan de 

technische installaties, is het begrootte negatief resultaat omgezet in een (bescheiden) positief resultaat 

van ca. € 1100,-. Dit is te danken aan een onverwacht hoge omzet, mede veroorzaakt door het 

openingsweekend van de nieuwe kunstgrasvelden en een scherpe inkoop. 

- Na inzet van vele jaren, hebben twee leden afscheid genomen van de Clubhuiscommissie. Daarnaast 

hebben nog enkele leden aangegeven te willen stoppen. De Clubhuiscommissie is dus op zoek naar 

nieuwe krachten. 

- Een en ander is mede aanleiding geweest om de organisatiestructuur enigszins te wijzigen. 

- Met ingang van het nieuwe seizoen is het Bestuur, de Horecacommissie en de Gebouwencommissie 

geclusterd in één commissie: De Clubhuiscommissie 

 
Midwinterloopcommissie; 

- Op zondag 21 januari heeft de midwinterloop plaatsgevonden. Het was een prachtige dag en er kan dan 

ook positief teruggekeken worden op deze dag.  

 

Vrienden van DSC;  

- Er hebben weer een groot aantal activiteiten plaatsgevonden zoals de Kerstbingo, Club Kwizz, 

Volleybal en Penalty toernooien en klaverjasavonden. Daarnaast hebben de vrienden van DSC de 

nieuwjaarsreceptie weer tot in de puntjes verzorgd tezamen met de Nieuwjaars wedstrijd. 

  

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.  

Bij de afdeling Nordic heeft Otto Kasemir de functie Penningmeester van Hans Koers overgenomen. 

Gilles van den Berg zal de HB-vergaderingen gaan bijwonen. Rob Spliethof heeft zijn functie als 

voorzitter van de Voetbal neergelegd. Er wordt nog gezocht naar een vervanger. Bart den Dulk zal de 

HB-vergaderingen bijwonen. Bij de afdeling Gymnastiek heeft Lean Kolkman de functie Voorzitter van 

Marloes Nieuwenhuis overgenomen. Marieke Arts heeft bij de voetbal de portefeuille jeugd op zich 

genomen. 

 

 

Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.  

 

Deventer, 13 november 2018. 

J.H.Hidding 


