
JAARVERSLAG SECRETARIS D.S.C. SEIZOEN 2021-2022 
 
Bestuurssamenstelling:  
Dhr. Paul de Groot, voorzitter OMNI 
Dhr. Wilfred Legebeke, penningmeester OMNI. 
Dhr. Jans Hidding, secretaris OMNI. 
Dhr. Jan Willem Wesselink, afgevaardigde afd. Badminton. 
Dhr. Jan Berends, afgevaardigde afd. Biljart 
Mevr. Lean Kolkman, Mevr. Meryem Janse,  afgevaardigde afd. Gymnastiek 
Dhr. Bert Middeldorp, afgevaardigde afd. Handbal 
Mevr. Heintje Egberts, afgevaardigde afd. Jeu de Boules  
Dhr. Otto Cazemier, Dhr. Peter Jansen afgevaardigde afd. Nordic 
Dhr. Henk Garst, afgevaardigde afd. Tafeltennis 
Dhr. Harry Nieuwenhuis, Mevr. Marieke Arts, afgevaardigde afd. Voetbal 
Mevr. Marjolein Orie, afgevaardigde afd. Volleybal 
Dhr. Piet Hendriks, afgevaardigde Clubhuis 
Dhr. Harry Tielbeke, afgevaardigde Bouwcommissie 
 
Het Hoofdbestuur heeft dit seizoen 7 x vergaderd. 
 
Dagelijks Bestuur; 
 

- Tijdens een feestelijke bijeenkomst, mede georganiseerd als vervanging voor de 
nieuwjaarsreceptie is voor de afgelopen twee jaar de van Van Vemdenbokaal (vrijwilliger prijs) 
uitgereikt. Sander de Casparis heeft de van Van Vemdenbokaal voor 2020 gewonnen voor 
zijn vele verdiensten als vrijwilliger door de jaren heen en voor de Corona aanpak in het 
bijzonder en Andre Peters is de winnaar van 2021 geworden voor zijn inzet voor de handbal, 
waaronder bestuursfuncties, de organisatie potgrondactie, daarnaast hij heeft er mede voor 
gezorgd dat er in 2021 beach volleybalvelden zijn aangelegd. Verder brede inzet voor Omni 
(Midwinterloop/verbouwing clubhuis). 

- Aanpassing huishoudelijk reglement t.a.v. WBTR is bekrachtigd tijdens de ALV2021. 
 

Clubhuiscommissie; 
 

- Alle voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de renovatie zijn afgerond en op 
maandag 2 mei vond de feestelijke aftrap voor de start van de verbouwing plaats samen met 
genodigden waaronder de aannemers. 

- Na enig wikken en wegen zijn uiteindelijk alle afdelingen akkoord gegaan met het door Paul 
en Wilfred opgestelde renovatieplan. Uit een aantal voorgestelde scenario’s is uiteindelijk 
“plan E” goedgekeurd om tot uitvoering over te gaan, 

- Harry Nieuwenhuis en Bert Middeldorp hebben samen met een groep mensen om zich heen 
een loterij georganiseerd om extra geld binnen te halen voor het clubhuis. De loten waren 
zeer snel verkocht. 

- Paul en Wilfred zijn zeer actief geweest met het binnenhalen van subsidies voor de 
verbouwing. Zo hebben Paul en Wilfred een subsidie van €100.000 weten binnen te halen, 
deze subsidie is ook bedoeld om het sporten van ouderen te stimuleren en bevorderen. 
Daarnaast hebben we dankzij een subsidie van de Rabobank zonnepanelen kunnen 
plaatsten. 

- Dankzij het obligatieplan hoeft er geen geld van de bank geleend worden. Er is rond de 
€160.000 binnen gehaald, een heel mooi resultaat. 

- De kosten voor de renovatie zijn binnen de begroting gebleven, ondanks dat de offertes door 
de ongunstige marktomstandigheden een stuk hoger uitvielen, werd dit gecompenseerd door 
de ontvangen subsidies. 

 
Corona; 
 

- Door de Coronamaatregelen kon het afgelopen seizoen wederom helaas een periode niet 
gesport worden Gelukkig konden diverse sporten toch doorgang vinden door de inventiviteit 
van de diverse afdelingen. 

- Evenals in het afgelopen seizoen heeft DSC met dank aan de penningmeester diverse 
bedragen voor o.a. de huur van o.a. het Kulturhus en andere zaken terug kunnen krijgen. 

- Tijdens het oktoberfeest kreeg DSC te maken met het checken van QR-codes. 
 

 
Midwinterloopcommissie; 



- I.v.m. de Corona kon er wederom geen midwinterloop georganiseerd worden. Er is nog 
geprobeerd dit later in het jaar te organiseren, maar dit bleek helaas niet mogelijk. 
 

Vrienden van DSC;  
- De vrienden van DSC hebben samen met het clubhuis en de voetbal diverse thema-avonden 

georganiseerd om geld binnen te halen voor de renovatie van het clubhuis. Dit met groot 
succes. 
 

Afdelingen: 
- Er zijn het afgelopen seizoen diverse activiteiten niet doorgegaan of niet georganiseerd i.v.m. 

de onduidelijkheid over de Corona maatregelen. Wel heeft de afdeling Nordic een rolski- en 
cross-skate marathon georganiseerd met een goede opkomst. Op 10 oktober 2021 is het 10 
jarig bestaan gevierd. Er is clubkleding ontworpen en door een groot deel van de leden 
aangeschaft. Het was een succesvol jaar voor de Nordic met een geleidelijke leden groei. 

- Bij de Voetbal zijn de competities redelijk normaal afgewerkt. De jeugd is weer op kamp 
geweest. Daarnaast was er weer een damesteam actief in de competitie. 

- Bij de Gymnastiek zijn in het voorjaar de clubkampioenschappen weer gehouden. 
- Enkele afdelingen hebben bestuurswisselingen ondergaan of zijn nog druk bezig mensen voor 

de desbetreffende functies te zoeken. Lean Kolkman is per 1-1-2022 gestopt als voorzitter 
voor de afdeling Gymnastiek, daarnaast heeft ook Melanie van den Beld haar bestuursfunctie 
neergelegd. Otto Cazemier is voor een beperkte periode tot een jaar herkozen als voorzitter, 
er wordt naar een nieuwe kandidaat gezocht. Martin Rorije is als algemeen bestuurslid 
vervangen door Johan Visschedijk. 
 

Alle bestuurders bedankt voor al jullie jaren inzet.  
 
Deventer, 11 oktober 2022 
Jans Hidding 


