
JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2020-2021 
 
Bestuurssamenstelling: 
Dhr. Paul de Groot, voorzitter OMNI 
Dhr. Wilfred Legebeke, penningmeester OMNI. 
Dhr. Jans Hidding, secretaris OMNI, afgevaardigde afd. Badminton. 
Dhr. Harry Nieuwenhuis, Mevr. Marieke Arts, afgevaardigde afd. Voetbal  
Mevr. Lean Kolkman, Mevr. Carolien Panhuis afgevaardigde afd. Gymnastiek 
Mevr. Marjolein Orie, afgevaardigde afd. Volleybal 
Dhr. Bert Middeldorp, afgevaardigde afd. Handbal 
Dhr. Henk Garst, Dhr. Hans Boomkamp afgevaardigde afd. Tafeltennis 
Dhr. Jan Berends, afgevaardigde afd. Biljart 
Mevr. Heintje Egberts, afgevaardigde afd. Jeu de Boules  
Dhr. Otto Cazemier, Dhr. Peter Jansen  afgevaardigde afd. Nordic 
Dhr Piet Hendriks afgevaardigde Clubhuis 
 
Het Hoofdbestuur heeft dit seizoen 9 x vergaderd. 
 
Dagelijks Bestuur; 
 

- Er was het afgelopen seizoen geen uitreiking van de van Vemden bokaal. 
- De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is van kracht geworden. Deze wet is 

bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Hiervoor is een 
protocol geschreven met richtlijnen voor de bestuurders van DSC. Ook is er een aanpassing 
op het huishoudelijk reglement gekomen. De statuten zullen binnen 5 jaar moeten worden 
aangepast m.b.t. deze nieuwe wetgeving. 

 
Clubhuiscommissie; 
 

- Er zijn veel technische zaken die aangepakt moeten worden. Daarnaast zal e.e.a. moeten 
gebeuren aan het energiezuinig maken van het clubhuis. Ook richtlijnen t.a.v. de kleedruimtes 
zullen opgepakt moeten worden. 

- De clubhuiscommissie heeft een prioriteitenlijst opgesteld t.a.v. de wensen en noodzakelijke 
aanpassingen voor het clubhuis. 

- Paul en Wilfred zijn druk bezig geweest met het maken van een renovatieplan. Hier zijn 
diverse scenario's voor gemaakt welke zijn besproken binnen een aantal (extra) HB 
vergaderingen. Er is de nodige discussie geweest over de financiering van de plannen en als 
gevolg hiervan zijn de scenario's zodanig aangepast om zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan de verschillende wensen van de afdelingen. 

- Er is een energiescan uitgevoerd door de Groene Club. De Groene club is opgericht door de 
KNVB om sportverenigingen te verduurzamen. DSC zal gebruik maken van hun expertise. 

 
Corona; 
 

- Door de Coronamaatregelen kon er het afgelopen seizoen voor een groot deel helaas niet 
gesport worden  

- De penningmeester van de OMNI heeft diverse subsidies binnen weten te halen i.v.m. de 
Corona maatregelen en de daardoor gemiste inkomsten. Daarnaast zijn bedragen 
teruggestort i.v.m. het niet gebruik kunnen maken van de zalen. 

- De nieuwjaarsreceptie is niet doorgegaan i.v.m. de Corona maatregelen. Daarnaast zijn vele 
andere activiteiten zoals het Gerritstoernooi en voetbalkamp niet doorgegaan. De marathon 
van de Nordic kon bv net voor de lockdown wel doorgang vinden. 

- Vergaderingen zijn hoofdzakelijk online gehouden 
- T.a.v. terugbetaling contributie heeft het HB 4 basis principes afgesproken: 

• Het hoofdbestuur heeft uitgesproken niet principieel tegen contributieverlaging c.q.-
teruggave te zijn  
• Dit zal dan maatwerk per afdeling of zelfs groep zijn, dat uitlegbaar is aan de leden en 
passend in de financiële situatie  
• Er zal door het afdelingsbestuur helder en duidelijk over worden gecommuniceerd naar de 
leden  
• Het mag niet leiden tot een negatief exploitatieresultaat. Met het oog op financiering van de 
renovatie van het clubhuis wil DSC als OMNI goede financiële resultaten kunnen laten zien.  

 
 

  



Midwinterloopcommissie; 
- I.v.m. de Corona kon er geen midwinterloop georganiseerd worden.  
- Er zijn aanpassingen gemaakt in een aantal routes zodat de 15 km niet meer een deel van de 

route 2 keer hoeft te lopen. De aangegeven afstanden komen tevens beter overeen met de te 
lopen afstanden 
 

Vrienden van DSC;  
- Door de Corona maatregelen hebben er geen activiteiten plaatsgevonden dit jaar. 

 
Afdelingen: 

- Er zijn het afgelopen seizoen weer diverse activiteiten geweest die goed zijn verlopen, de 
jaarlijkse marathon van de afdeling Nordic trekt elk jaar meer deelnemers. Ook hier hebben 
door de Corona helaas geen doorgang kunnen vinden. 

- Enkele afdelingen hebben bestuurswisselingen ondergaan of zijn nog druk bezig mensen voor 
de desbetreffende functies te zoeken. Juul heeft de functie secretaris overgenomen van Audry 
bij de Volleybal.  
 

Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.  
 
Deventer, 29 oktober 2021 
Jans.Hidding 


