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VOORWOORD

Het is alweer ruim een jaar geleden dat we, met de 

confetti nog amper uit onze kleren, te maken kregen 

met een andere realiteit. De aanvankelijke intelligente 

lockdown van twee weken bleek slechts de buitenste 

laag van de toverbal aan maatregelen die tot dusverre 

getroffen zijn. Afgelopen zomer leek de situatie steeds 

gunstiger te worden en voorzichtig werd er weer aan de 

belangrijkste bijzaak ter wereld gedacht. De schoenen 

mochten zelfs weer uit het vet, maar helaas was deze 

opleving van korte duur. Zoals het er nu naar uitziet, 

is het seizoen 2020/2021 voor de senioren al vóór de 

winterstop geëindigd. 

Gelukkig zijn er wel diverse activiteiten die er voor onze 

jeugdleden georganiseerd worden, zodat zij hun energie 

lekker kwijt kunnen. 

Ook de plannen voor de spectaculaire viering ter ere van 

het 75-jarig bestaan van onze vereniging moesten terug 

de ijskast in. Helaas is er na veel overleg besloten dat er 

geen feest zal komen. We kijken dan ook al reikhalzend 

uit naar het 80-jarig bestaan van onze vereniging en de, 

naar verwachting, grootse viering hiervan!

In dit clubblad is er aandacht voor de huidige situatie, een 

doorkijk naar een mogelijke herstart van de competitie, 

nieuws van de commissies, komen er enkele leiders aan 

het woord over hun beleving van het afgelopen jaar en is 

er natuurlijk informatie over diverse aanverwante zaken.

Op dit moment zijn we fysiek wat verder van elkaar ver-

wijderd, maar DESM zit in onze collectieve gedachten en 

blijft een verbindende factor. 

Laten we hopen dat de bal snel weer gaat rollen en we 

elkaar kunnen ontmoeten op de Moeësdiêk.

“GAEL-ZWERT, ALTIÊD IN ÔS HERT!”

Redactie De Umbelder

redactie@desm.nl
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BESTUURLIJK NIEUWS

Ons doorzettingsvermogen wordt aardig op de proef 

gesteld. Al een jaar zijn we in de ban van corona. 

Vooral de afgelopen wintermaanden waren zwaar. 

Een volledige lockdown die maar voortduurde. 

Maar de lente breekt aan. Dagen worden langer, 

de temperatuur stijgt, vaccinaties worden gezet. 

Hopelijk gaat dat er voor zorgen dat we vanaf volgend 

seizoen weer “normaal” kunnen draaien. Een normale 

competitie kunnen afwerken en heerlijk op ons terras 

of in de huiskamer mogen zitten met een lekker 

drankje en een tosti. 

Ook op voetbalgebied is er natuurlijk veel veranderd. 

We zijn heel erg blij met het begrip en de medewerking 

van iedereen. Het spelen van politieagent was vaak lastig. 

Dit ligt niet in onze aard. Maar het was wel broodnodig 

om te mogen blijven voetballen. En dat was het uitgangs-

punt: zo veel mogelijk, met in achtneming van de regels, 

voetballen en trainen. Hierbij werden we goed onder-

steund door de gemeente. Als voetbalfamilie zien we het 

als onze plicht om alle leden veilig te houden, al voelde 

het soms niet goed om iemand van het park te sturen. 

Maar nogmaals: het uitgangspunt was om zoveel moge-

lijk leden te laten voetballen. 

Gelukkig is net het nieuws gekomen dat jongeren tot 27 

jaar mogen gaan sporten zonder rekening te houden met 

de 1,5 meter. Dat is in ieder geval al iets en dat stemt ons 

hoopvol. Een bijeenkomst met meerdere mensen zien 

we nog niet gebeuren. Vandaar in deze Umbelder een 

uitvoerig verslag vanuit het bestuur. Het jaarverslag van 

seizoen 2019/2020. 

Er is met man en macht gewerkt om de jeugd wel te 

kunnen laten sporten, natuurlijk met inachtneming van 

de geldende regels. De mensen achter de schermen die 

zich hiervoor ingezet hebben, die de trainingen hebben 

verzorgd, die het park en gebouw netjes hebben gehou-

den, alle mensen die op een of andere manier hebben 

gezorgd voor onze club, willen we graag heel erg bedan-

ken!  Wij hopen dat we elkaar heel snel weer mogen zien 

op onze club! 
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JAARVERGADERING 2020

We hadden alles in gereedheid gebracht voor de

jaarvergadering 2020 op 2 november, maar kort 

voor de genoemde datum konden we niet meer met 

meerdere personen bij elkaar komen in de kantine, 

waardoor we de jaarvergadering hebben moeten

annuleren. We waren en zijn nog steeds voornemens 

om zo snel als mogelijk de jaarvergadering 2020 

alsnog te organiseren. We willen dit niet digitaal doen, 

omdat we de fysieke betrokkenheid van onze mensen 

erg belangrijk vinden op deze avond en daarom 

wachten we op het moment dat we weer “open” 

kunnen. Als het moment daar is, plannen we direct 

de vergadering. Inmiddels hebben we vrijwel alles 

hiervoor gereed liggen, enkel de kascontrole dient 

nog plaats te vinden.

 

Om iedereen toch al mee te nemen in diverse zaken van 

de jaarvergadering 2020 hebben we besloten om be-

paalde zaken al met jullie te delen. Zo vinden jullie in een 

apart katern in deze Umbelder de volgende zaken:

• uitnodiging en agenda van de jaarvergadering 

• jaarverslag 2020 van de secretaris  

• verslagen 2020 van de diverse commissies 

• kort financieel verslag 2020 van de penningmeester

• bestuurssamenstelling 

Wanneer bekend wordt dat we op vertrouwde (en een 

verantwoordelijke) wijze de jaarvergadering kunnen 

organiseren zullen we zo spoedig mogelijk de oproep 

hiertoe doen.

UITNODIGING EN AGENDA
JAARVERGADERING 2020

Wanneer het weer mogelijk is, zullen wij zo snel mogelijk 

een oproep doen voor de jaarvergadering 2020 in onze 

Hoeëskamer.

De agenda ziet er dan als volgt uit:

• Opening vergadering door de voorzitter

• Vaststelling verslag vorige vergadering 

• Vaststelling jaarverslag secretaris 

• Financieel verslag afgelopen seizoen en verslag 

kascommissie

• Begroting seizoen 2020 – 2021

• Benoeming kascommissie

• Verslag commissies:

 - Sponsoring / PR commissie

 - Voetbalcommissie

 - Activiteitencommissie/Kantinecommissie

 - Scheidsrechtercommissie

 - Accommodatiecommissie

• Benoeming bestuur

 - Aftredend en niet herkiesbaar: 

    penningmeester Huub Smeets

 - Benoeming Joey Donkers tot penningmeester  

    (conform statuten)

 - Aftredend en niet herkiesbaar: 

    voorzitter Hugo Lammers

 - Benoeming Remon Moonen tot voorzitter

    (conform statuten)

• Mededelingen 

• Rondvraag en sluiting
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CONTRIBUTIE DESM

Rondom de overschrijvingsperiode heeft het bestuur 

een aantal vragen gekregen rondom het innen van 

contributie. Reden om de regels die we als DESM 

hierin hanteren nogmaals tegen het licht te houden 

en, waar nodig, te verduidelijken. In overleg met de 

voetbalcommissie hebben we tevens besloten om 

voor onze jongste jeugd (mini’s) vanaf seizoen 

2021-2022 een apart tarief te gaan hanteren. 

Het volledige overzicht van regels: 

 

Voor wat betreft de contributie voor het seizoen

2021-2022 hanteren we de volgende categorieën:

Leden die actief de voetbalsport beoefenen

• Volwassenen (19 jaar en ouder) € 192,00

• Jeugd van 15 tot en met 18 jaar € 132,00

• Jeugd van 7 tot en met 14 jaar  € 120,00

• Jeugd van 5 tot en met 6 jaar   €   96,00 

Overige leden

• Steunende leden die de voetbalsport 

niet (meer) uitoefenen  €  50,00

• Leden van verdienste, ereleden en  

erevoorzitters zijn vrijgesteld van het  

betalen van contributie

• Leiders, trainers en/of scheidsrechters 

die niet vallen onder een van 

bovenstaande categorieën  €     0,00

• De hoogte van de contributie (per categorie)  

is tevens terug te vinden op onze website.

• Tot wederopzegging van het lidmaatschap dient  

de contributie betaald te worden.

• DESM conformeert zich aan de deadline voor het 

aanvragen van de overschrijvingen van de KNVB. 

Deze deadline is elk jaar op 15 juni, om 23.59 uur. 

Indien een (jeugd)lid wordt afgemeld ná deze datum, 

dan wordt de contributie nog voor het gehele aan-

komende seizoen in rekening gebracht! Uitzondering 

zijn jeugdleden tot en met 6 jaar (mini’s), hierbij is de 

contributie maandelijks opzegbaar.

• De leeftijd bij ingang van het seizoen (peildatum: 15 

juni) is maatgevend voor het bepalen van de hoogte 

van de contributie voor het gehele seizoen. 

• DESM kent een geautomatiseerd contributiesysteem. 

Dit betekent dat bij opgave een machtigingsformu-

lier getekend dient te worden tot overschrijving van 

de contributie. 

• De contributie wordt 1x per jaar, bij de start van het 

seizoen, automatisch en in zijn geheel van uw reke-

ning afgeschreven.

• Indien u de contributie in termijnen wenst te betalen 

kunt u zich wenden tot de penningmeester. 

• Bij tussentijds aanmelden wordt direct de resterende 

contributie voor het lopende seizoen in rekening 

gebracht.

• Bij aanmelding wordt éénmalig € 5,00 administratie-

kosten in rekening gebracht.

• Bij langdurige blessures (minimaal 6 maanden) is het, 

in overleg met het dagelijks bestuur, mogelijk om 

een maatwerkafspraak te maken. Om hiervoor in aan-

merking te komen, vragen wij altijd een verklaring 

van dokter en/of fysiotherapeut.

• Verzekeringen: 

> Alle leden die actief de voetbalsport beoefenen 

zijn via de KNVB verzekerd. Dit geldt zowel voor de 

trainingen, als voor de wedstrijden en de officieel bij 

de KNVB aangemelde jeugdtoernooien. 

> Voor iedereen die vrijwilligerswerk verricht voor 

DESM is een verzekering afgesloten. 

> Voor ouders / verzorgers die spelers vervoeren 

met hun auto is het wenselijk dat er een inzittenden-

verzekering is afgesloten.

• In alle gevallen waarin dit contributiereglement niet 

voorziet, beslist het dagelijks bestuur.



JEUGDNIEUWS 

De Coronacrisis heeft ook veel impact gehad op de 

jeugdafdeling van DESM. De competitiewedstrijden 

zijn bijna volledig komen te vervallen. Hier balen 

wij als club ontzettend van, aangezien je het meeste 

leert door het spelen van ‘echte’ wedstrijden. Binnen 

de vereniging hebben we dit opgepakt middels het 

spelen van de 'Corona Cup' op de zaterdagen. Dit zijn 

wedstrijden waarin teams van verschillende leef-

tijdscategorieën gemixt tegen elkaar spelen. Zoveel 

mogelijk lijkend op de wedstrijdzaterdagen. 

 We hadden met zijn allen gehoopt dat de competities 

weer hervat zouden gaan worden na de winterstop, maar 

de cijfers laten het niet toe. Daarom zijn we ook in de 

maanden februari en maart doorgegaan met de 'Corona 

Cup 2.0'. Het concept is door de trainers, spelers en ouders 

goed ontvangen en daar zijn we als club uiteraard heel 

blij mee. Als club willen we in deze tijd ook iets extra’s 

kunnen bieden aan spelers die behoefte hebben aan 

extra trainingsmomenten. We hebben daarom de

samenwerking gezocht met Voetbalschool Weert. 

NIEUW JVOP 2021-2026 DEFINITIEF
In de laatste maanden van 2020 is de voetbalcommis-

sie druk bezig geweest met het definitief maken van het 

jeugdvoetbalopleidingsplan (JVOP) voor de aankomende 

vijf seizoenen. Binnen de jeugdafdeling willen wij een 

rode draad van opleiden creëren, zodat alle (jeugd)

spelers van DESM op dezelfde manier worden opgeleid. 

We willen dit gaan realiseren door middel van voetbal-

kaarten voor de trainers. Hierin staan enkele praktische 

trainingstips en trainingsvormen per thema. De JO10-1 

en JO12-1 worden de komende weken als pilotteams 

gebruikt alvorens we het volledig gaan toepassen aan de 

start van het voetbalseizoen 2021-2022.

Voor de geïnteresseerden komt er in april/mei een 

webinar waarin de totstandkoming van het JVOP wordt 

toegelicht door Frank van Meijl.

SAMENWERKING VOETBALSCHOOL WEERT
Voor de spelers die zich extra willen ontwikkelen buiten 

de trainingen en wedstrijden om bestaat vanaf maart de 

kans om extra te trainen op ons eigen sportcomplex. We 

hebben de samenwerking opgestart met Sandro Simons 

van Voetbalschool Weert. De trainingen zijn gestart op 

vrijdag 19 maart voor spelers tussen de 7 en 13 jaar. De 

animo blijkt hoog te zijn. De teller staat inmiddels al op 28 

aanmeldingen. 

De afgelopen maand heeft Sandro per leeftijdscategorie 

al een aantal leerzame clinics verzorgd op de club. 

TALENTEN GESPOT!
Ondanks dat er weinig wedstrijden zijn gevoetbald, zijn er 

toch een aantal jeugdspelers opgevallen bij verschillende 

BVO’s. Zo heeft Sven Gijsberts (JO10) momenteel een 

stage afgedwongen bij Fortuna Sittard. Heel veel succes 

en plezier gewenst Sven!

Bovendien heeft Mick Robben (JO11) stage mogen lopen 

bij FC Eindhoven. Julian Harrigan (JO9) en Liam Simons 

(JO10) mochten stage lopen bij PSV Eindhoven. Het was 

voor alle drie de spelers een toffe en leerzame ervaring. 

Als DESM zijn we dan ook trots op deze jongens.



OPSTART NIEUWE GROEP MINI’S 
Aan de onderkant merken we nog steeds een 

mooie groei van leden. Vanaf medio februari is er 

een nieuwe groep van 8 mini’s gestart. Drie ouders 

hebben zich beschikbaar gesteld voor het ver-

zorgen van de trainingen. De totaal instroom van 

mini’s bedraagt dit seizoen al 18 spelertjes.

VERLENGING TRAINERS JO17-JO19 
In november hebben we geëvalueerd met alle 

trainers. We hebben tijdens deze gesprekken in ieder 

geval de overeenstemming bereikt met Glenn Dierckx 

(hoofdtrainer JO19-1) en William Notté (hoofdtrainer 

JO17-1) voor de verlenging van minimaal één seizoen. 

We hopen dat Glenn en William volgend seizoen de 

kans krijgen om een volledige competitie te draaien 

met het team.

GESLAAGDE JEUGDTRAINERS
Ondanks de coronatijd zijn er ook een aantal jeugd-

trainers geslaagd voor hun KNVB juniorencursus. 

Yannick Hendrickx, Sven Maes, Mike Michiels en

William Notté hebben met goed vervolg de cursus 

afgerond en mogen zich dus nu gediplomeerd jeugd-

trainer noemen. Verder is Frank van Meijl geslaagd 

voor KNVB Hoofd Opleiding B. 

We doen er als vereniging alles aan om onze spelers 

zoveel mogelijk trainingsmomenten te bieden en 

hopen van harte dat we nog iets van competitie-

wedstrijden kunnen meepikken dit voetbalseizoen. 

We zijn verder alle trainers, ouders en spelers dank-

baar voor hun begrip in deze lastige tijd voor ons als 

vereniging. Ook de ouders hopen we snel weer te 

mogen verwelkomen op onze vereniging.



AAN- EN AFMELDBELEID 

Elk voorjaar inventariseren leiders en coördinatoren 

vroegtijdig of leden voornemens zijn om het volgend 

seizoen ook te blijven spelen bij DESM. Hiermee 

sorteren we alvast voor op de teamindeling voor het 

nieuwe seizoen. Helaas merken we steeds vaker dat 

leden zich na de uiterste overschrijvingsdatum nog 

afmelden. 

Dit is vervelend voor de leden van de voetbalcommissie, 

die veel tijd en energie steken in het samenstellen van 

de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Daarnaast is 

het ook vervelend voor de betreffende teams. Voor het 

bestuur dan ook reden om in deze Umbelder aandacht te 

vragen voor ons aan- en afmeldbeleid. 

AANMELDEN

• Jeugdleden kunnen zich aanmelden bij Jacques 

Rademakers via jeugd@desm.nl

• Senioren kunnen zich aanmelden bij Claudia Moonen 

via senioren@desm.nl

• Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 5 jaar.

• Plaatsing in een van de teams is afhankelijk van de 

groepsgrootte. In beginsel geldt voor een elftal een 

maximum van 16 spelers en voor een zevental een 

maximum van 9 spelers. De coördinator en de trai-

ners bepalen aan de hand van de specifieke situatie 

of hiervan wordt afgeweken.

• Is er geen ruimte in een van de teams, dan wordt u, 

indien gewenst, op de wachtlijst geplaatst.

• Is er wel ruimte, dan krijgt u een aanmeldingsformu-

lier en een machtigingsformulier, welke u beide  

ingevuld retour dient te sturen. Vanaf de JO13 jeugd 

(in de regel vanaf 10 jaar) is ook een pasfoto nodig. 

Deze wordt gebruikt om een voetbalpas aan te 

vragen bij de KNVB en is ook door de KNVB verplicht 

gesteld.

• (Jeugd)leden die eerder gevoetbald hebben voor een 

andere vereniging moeten een door de vorige vereni-

ging ingevuld overschrijvingsformulier overleggen.

• Nadat de gegevens retour zijn ontvangen, worden 

deze doorgegeven aan de ledenadministratie. Vervol-

gens wordt een en ander geregeld met de KNVB.

• Zodra wij van de KNVB een lidnummer ontvangen 

hebben, is de betreffende speelster of speler speel-

gerechtigd, zal hij/zij ingedeeld worden en is hij/zij 

ook verzekerd.

• Zonder lidnummer mag er niet getraind en gevoet-

bald worden! 

TUSSENTIJDS AANMELDEN

• Bent u, of is uw kind nog niet actief bij een andere 

vereniging, dan is dit in principe geen probleem.  

Er moet dan wel plaats zijn in een team, anders  

komt men op de wachtlijst (zie onder “aanmelden”).

• Voetbalt u of uw kind bij een andere vereniging en 

wil hij/zij in het lopende seizoen overstappen naar 

DESM, dan is er toestemming nodig van de voetbal-

vereniging waar u of uw kind nu actief is. 

In het algemeen zal - behoudens bijzondere omstan-

digheden - een vereniging niet meewerken aan een 

tussentijdse overschrijving. Overigens kan DESM ook 

informeren bij de huidige vereniging waarom u of 

uw zoon/dochter de tussentijdse overstap wil maken. 

Tenslotte geldt ook bij tussentijdse aanmeldingen, 

dat er plaats moet zijn in een team, anders komt men 

op de wachtlijst (zie onder “aanmelden”).

ADRESWIJZIGINGEN

Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail 

doorgegeven te worden via senioren@desm.nl  

of aan de Jeugdsecretaris via jeugd@desm.nl.



AFMELDEN

• Afmelden van (jeugd)leden kan alleen schriftelijk / 

per e-mail via de desbetreffende (jeugd)secretaris 

(jeugd@desm.nl of senioren@desm.nl).

• DESM hanteert als deadline voor het afmelden de 

officiële overschrijvingstermijn van de KNVB. Deze 

deadline ligt elk jaar op 15 juni, om 23.59 uur.

• Indien een (jeugd)lid na deze deadline wordt af-

gemeld, dan bent u verplicht om voor het gehele 

seizoen de contributie over te maken!  

Uitzondering hierop zijn jeugdleden tot en met  

6 jaar (zie contributie regelement). 

• Indien een (jeugd)lid zich na afmelding wenst over 

te schrijven naar een andere vereniging dan verlenen 

wij alleen medewerking indien de contributie en 

eventuele boetes (kaarten) in zijn geheel betaald zijn.

OVERSCHRIJVING TIJDENS HET SEIZOEN 
NAAR EEN ANDERE VERENIGING

• Mocht u of uw zoon/ dochter tussentijds (na officiële 

overschrijvingstermijn van de KNVB) willen overstap-

pen naar een andere vereniging in de regio Weert, 

dan zal DESM hier in principe géén medewerking aan 

verlenen. In uitzonderlijke gevallen is afwijking van 

deze regel mogelijk. De voetbalcommissie bepaalt of 

sprake is van een uitzonderlijk geval.

• Na de 1e vrijdag van maart verleent de KNVB alleen 

overschrijving onder de beperking, dat men tot het 

nieuwe seizoen niet mag deelnemen aan bindende 

wedstrijden van de nieuwe vereniging!koffiemoment 

(met vlaai) ingepland. Ook zij zullen binnenkort hun 

wekelijkse klusmoment weer kunnen gaan oppakken. 

NIEUWS VAN DE PR- /  SPONSORCOMMISSIE

Helaas loopt het seizoen langzaam ten einde, zonder 

ons geliefde spelletje in competitieverband. Vanaf 

deze plek willen we al onze sponsoren nogmaals 

bedanken voor de steun in het afgelopen seizoen. 

Ondanks het feit dat ook veel sponsoren het moeilijk 

hebben, is de sponsoring aan DESM toch prima 

doorgelopen. Dat vinden we als Moeësdiêkers hart-

verwarmend. 

Wij proberen de sponsoren zoveel mogelijk “waar voor 

hun geld” te geven. Op dit moment gebeurt dat vooral 

via de social media. Het minste dat we hebben kunnen 

doen is het bezorgen van een flesje wijn rond de feest-

dagen. Dit gebeurde in samenwerking met onze sponsor 

Wijnhuis Weert.

Daarnaast hebben we als vereniging meegedaan aan de 

Rabo Club Support actie. Leden van de Rabobank Weer-

terland en Cranendonck hebben tijdens de stemperiode 

bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs 

ontvangen. In december mochten we een cheque in ont-

vangst nemen van ruim 700 euro. Deze cheque is besteed 

aan de nieuwe tenues van de diverse jeugdelftallen. 

We kijken uit naar het volgend seizoen en hopen dat we 

onze sponsoren weer snel mogen ontvangen op ons 

sportpark in een nieuwe, normale wereld. Vooruit plan-

nen is lastig, maar toch hebben we diverse draaiboeken 

klaarliggen voor de sponsoren voor het moment dat het 

weer echt kan. Op dit moment kunnen we de sponsoren 

alleen maar sterkte toewensen en nogmaals bedanken 

voor de steun in het verleden, in het heden en hopelijk 

ook in de toekomst. 

Namens onze commissie PR en sponsoring,

Erwin Simons
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Het was inmiddels half januari 2021 en nog steeds geen 

uitzicht op een versoepeling van de coronamaatregelen, 

dan maar weer een nieuwe challenge én een online wor-

kout op donderdagavond. Onder deskundige leiding van 

Yvette werden de deelnemende dames online, via Teams, 

een half uurtje onder handen genomen en termen als 

'Bridge', 'Mountainclimber', 'Wall sit' en 'Squat' zullen niet 

meer weg te denken zijn uit onze toekomstige warming-

ups.

Ook aan deze challenge werd en wordt door bijna 

iedereen actief deelgenomen. De ranglijst telt ruim 30 

deelnemers, dus er kan met recht gesteld worden dat de 

DESM-dames volop in beweging zijn geweest. 

Op het moment van schrijven van dit stuk is net bekend 

geworden dat er vanaf woensdag 3 maart weer groeps-

trainingen plaats mogen gaan vinden. Vanaf donderdag 

4 maart aanstaande staan we dan ook weer op het veld 

en hopen we met zijn allen dat we de coronabeperkingen 

snel achter ons kunnen laten.

 

DESM-DAMES VOLOP IN BEWEGING
IN CORONATIJD

Vol goede voornemens begonnen de twee dames-

teams van DESM in september 2020 aan de competi-

tie, helaas was het medio oktober 2020 alweer gedaan 

en volgde het lange wachten op “wanneer mogen we 

weer?” In eerste instantie werd er nog “coronaproof” 

getraind samen met de mannenselectie, maar toen 

ook dat verder aan banden werd gelegd lag het echt 

helemaal stil.

Vanuit de groep kwam er echter al snel het leuke initia-

tief om dan maar een “DESM dames challenge” te gaan 

organiseren. De 1e challenge hield in dat er individueel, 

gedurende 5 weken, 8 kilometer per week een sportieve 

activiteit plaats diende te vinden. Wandelen, rennen, fiet-

sen, skeeleren; het maakte niet uit. De prestaties werden 

netjes doorgegeven per week binnen de groepsapp en de 

ranglijst werd bijgehouden:

1. Nicole Senden  14x rennen 113,70

2. Maud Lenders  11x wandelen  102,26

3. LauraPeeters     10x rennen/wandelen 90,16

4. Naomi Warnert  14x rennen 86,43

5. Yvette Maes   13x rennen  85,71

De top 5 lukte het zelfs om de doelstelling van 40 

kilometer te verdubbelen, chapeau dames!
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AAN HET WOORD

In deze rubriek geven we drie leiders het woord. Zij 

geven ongecensureerd en in geuren en kleuren weer 

hoe zij het afgelopen jaar beleefd hebben. Voor vra-

gen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de 

betrokken personen. Eventuele klachtenbrieven kun-

nen op de laatste zaterdag van de maand gebundeld 

aan de straat gezet worden. Voor de Vlaaipunt is dit 

de derde zaterdag van de maand.

Aan het woord: Jo Broens

Ondanks zijn drukke agenda wist de opperbevel-

hebber van de 35+ 2 nog een gaatje voor het clubblad

vrij te maken. Als we hem spreken, steekt hij gelijk 

van wal.

“Ongeveer een jaar geleden kwam de wereld in de 

greep van een vreselijk virus. Gelukkig hebben we aan 

de vooravond van deze pandemie nog een mooie Vaste-

loavendj mogen beleven. Als VE 2 leverden we de prins 

van de Zweeloeere, Henrie I, zijn adjudanten Coen en Erik 

en daarnaast indirect ook stadsprins Tim I, zoon van onze 

technisch adviseur, Pierke.”

Het was een feest dat velen nog vers in het geheugen zal 

staan en de hoop is er dat heel Leuken weer geel-zwart 

zal kleuren in de toekomst.

“Helaas zijn er enkele leden van VE 1 getroffen door het 

virus. Als veteranen hebben we allemaal enorm mee-

geleefd en we zijn dan ook blij dat de heren inmiddels 

redelijk goed hersteld zijn”, vervolgt Jo zijn verhaal.

“In de nazomer waren we als veteranen op oorlogssterkte, 

met name “Hieëre 9”, waar Hennie Cuppens en ik (beter 

bekend als de kleine en de grote generaal) de scepter 

zwaaien”, aldus een lachende Jo. “Er was behoorlijk 

ingekocht; met geld uit het zwarte circuit werden maar 

liefst zes spelers van wereldformaat vastgelegd. Uiteraard 

met goedvinden van onze spits, good old Kees”, verdui-

delijkt hij. “We waren gebrand op resultaat, zouden gaan 

spelen volgens het befaamde concept “met de punt naar 

voren”, maar helaas is het bij twee gespeelde wedstrijden 

gebleven.”

Toen ging helaas alles op slot, zelfs onze hoeëskamer, 

waar de toppers van VE 2 menig Brandje blussen.

“We missen het sociale contact; het samen ballen, de 

typische kleedkamergeur (een potpourri van Midalgan, 

bier en andere exotische aroma’s), de sidderende spelers 

die vrezen voor hun basisplaats en met name de “schaele 

zeiver”. Jo weet het treffend te omschrijven. “Ondanks 

de huidige situatie, is de sfeer goed, dat blijkt wel uit 

onze groepsapp. We blijven positief en ik spreek hierbij de 

vurige wens uit dat we als Moeësdiêkfamilie weer snel bij 

elkaar mogen komen op ons sportpark en in de kantine 

van ons clubke. Daarnaast kan ik niet wachten tot we 

weer gebruik kunnen maken van het beurske van onze 

aanvalsleider. Dit zal inmiddels wel tot de nok toe gevuld 

zijn, maar laten we hopen dat hier snel verandering in 

komt”, lacht Jo.

Hij sluit af met een kort, maar krachtig, gedicht:

"Blijf gezond allemaal!  Gegroet, De Generaal."



Aan het woord: Kris Lenaers

De 33-jarige Kris Lenaers is sinds 2002 een bekend 

gezicht binnen DESM. Hij speelde bijna tien jaar in het 

eerste elftal en maakte twee kampioenschappen mee. 

In 2012 besloot hij het “rustiger” aan te gaan doen

en belandde bij DESM 3. In 2016 beleefde hij ook

hier een kampioenschap onder de bezielende leiding 

van leermeester John Engelen. Sinds 2018 is Kris zelf

Manager Voetbalzaken van DESM 3.

We spreken hem iets na 21:00. Telefonisch uiteraard, want 

het zijn roerige tijden en imagoschade is wel het laatste 

waar we als vereniging nu op zitten te wachten.

Hoe kijkt hij tegen de huidige situatie aan? “Het is natuur-

lijk erg balen dat mijn spelers momenteel stilstaan in hun 

ontwikkeling. Gelukkig is iedereen nog gezond en trainen 

wij individueel met de instructievideo’s van Jo Bonten om 

deze crisis te overwinnen”, steekt hij van wal.

Overigens is de teamspirit meer dan goed. Zo heeft Stan 

Rademakers vlak voor de lockdown een spannende 

speurtocht georganiseerd in de Houtsberg. Een aanrader. 

Voor uitleg is Stan uiteraard te bereiken via de Faceboo-

kpagina van DESM 3. “Verder hebben we samen als team 

de verjaardag van Tim van Hattum gevierd via Skype. 

Zo blijven we toch nog betrokken”, vertelt Kris, zijn stem 

duidelijk overslaand van emotie.

De toekomst ziet hij positief tegemoet. “Ik hoop dat we 

snel weer aan de bak kunnen. En ik ben dan ook zeer blij 

dat Kevin van Pol en Tom Reijnders na de versoepeling 

van de coronamaatregelen vanaf deze week weer mogen 

trainen. Ik wens ze veel succes! Als we straks allemaal 

weer mogen, hoop ik dat we de titelaspiraties kunnen 

voortzetten, maar dat zal mede afhangen van de corona-

kilo’s van het spelersmateriaal...”

We sluiten het gesprek af om 21:24 uur, want Kris wordt 

verwacht bij een sanitaire noodsituatie, veroorzaakt door 

zoonlief. Kris, bedankt!



Aan het woord: Marco Groet

Marco kwam als klein jochie uit het verre Zaandam 

naar Weert. Hij woonde op Leuken en werd al snel lid 

van DESM. Hier speelde hij enkele jaren in de jeugd, 

maar besloot toen zijn kicksen vroegtijdig met 

pensioen te sturen. Op latere leeftijd begon het toch 

weer te kriebelen en sloot hij zich aan bij onze over-

buren op de Graswinkel. Hier was hij tot voor kort 

binnen de lijnen en in de kantine te bewonderen.

Toen Marco echter de vacature voor coach van DESM 5 op 

LinkedIn voorbij zag komen, twijfelde hij geen moment. 

Hij kwam als beste uit de bus tijdens de selectieprocedure 

en ging vol goede moed aan de slag. “Als nieuwe coach 

wil je graag het team leren kennen en lekker gaan ballen. 

We begonnen op een voor DESM 5 unieke wijze, ongesla-

gen in de beker!”

Helaas was de competitie na een paar wedstrijden al 

ten einde door de maatregelen die ons kabinet noodge-

dwongen moest treffen. “Erg jammer, want we hadden 

er veel zin in. Je mist nu toch ook het sociale aspect, de 

saamhorigheid en de gezelligheid voor en na de wed-

strijd. Ik voel me prima op mijn plek bij de club en na deze 

periode gaan we dan ook alles dubbel en dwars inhalen”, 

laat Marco enthousiast optekenen.

“Zodra het allemaal weer kan, gaan we verder bouwen 

aan het elftal. Er is genoeg potentie op sportief gebied 

en de onderlinge verhoudingen zijn top. Ik hoop dat we 

veel gezellige zondagen op de Moeësdiêk mogen gaan 

beleven. Een volle kantine, een hapje en een drankje erbij; 

wie doet je wat!”



HERINNERINGSMOMENT 75 JAAR DESM

Geen feestweek, maar toch werd er tijdens een korte 

viering stilgestaan bij dit mooie moment. Op vrijdag 

25 september werd in kleine kring, geheel volgens het 

corona-protocol, stilgestaan bij dit heuglijke feit. Dat 

gebeurde in onze kantine. Gemeente Weert, de KNVB, 

Weerter voetbalclubs en Leuker verenigingen waren 

hiervoor uitgenodigd. 

Twee jubilarissen, Toon van Geneygen en Pierre Verstap-

pen, werden thuis al verrast door het bestuur met hun 

75-jarig jubileum. Als verrassing mocht ons eerste erelid, 

Pierre Verstappen, de prachtige tijdlijn openen in de gang 

van ons sportcomplex. Met mooie foto’s en korte teksten 

werd onze rijke historie getoond. 

Daarna werd in onze kantine het feestje voortgezet. 

We werden gefeliciteerd door de Weerter voetbalver-

enigingen en de Leuker verenigingen. Wethouder Tessa 

Geelen van de gemeente Weert overhandigde onze club 

de penning van verdienste van de gemeente. Ook de 

KNVB was, in de persoon van Jacques Verlaek, vertegen-

woordigd. Hij feliciteerde onze prachtige club en memo-

reerde vooral het feit dat onze vele trouwe vrijwilligers dit 

allemaal mogelijk hebben gemaakt. DESM is een sterke 

club, die het goed voor elkaar heeft. 

Hierna volgde nog een zeer bijzonder en verrassend 

moment. Wethouder Tessa Geelen verraste Cor Scheepers. 

Hij werd voor zijn vele verdiensten voor onze club terecht 

beloond met een Koninklijke Onderscheiding. 

Na deze verrassing werd de bijeenkomst officieel 

afgesloten en werd er nog gezellig nagepraat. Intussen 

werd er op ons kunstgrasveld een afscheidswedstrijd

gespeeld voor Kevin Meijer. Hij stopte na vele jaren als 

selectiespeler en deed een stapje terug naar de lagere 

teams. Velen gaven acte de présence als speler of toe-

schouwer. Op deze wijze werd er op een waardige manier 

afscheid genomen van Kevin als selectiespeler. 
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VIERING JUBILEUM 75 JAAR DESM
DEFINITIEF VAN DE BAAN

De werkgroep was er helemaal klaar voor om in

juni 2020 het 75-jarig bestaan van DESM met een 

knallend feest te vieren. We hadden een prachtig 

programma bedacht met daarin voor ieder wat wils. 

Wij en velen met ons hadden onze agenda’s in de

periode 5 t/m 14 juni 2020 “schoongeveegd”. 

En toen kwam corona… 

Medio maart 2020 werd duidelijk dat juni 2020 niet haal-

baar zou zijn. We dachten toen nog aan een verplaatsing 

naar september of oktober. Tevergeefs. Het bleek niet te 

kunnen. Per slot van rekening gaat gezondheid boven 

een feestje. 

Inmiddels zijn we in maart 2021 aanbeland en een jaar 

verder. Vele virologen, waaronder Marc Bonten, vertellen 

ons wat de status is van het virus met al haar opkomende 

varianten en wat we daar tegen kunnen of moeten doen, 

of laten. Tijdens de vele persconferenties geeft onze rege-

ring aan wat de maatregelen zijn en hoe we ons moeten 

gedragen wil er op “enig moment” weer licht komen aan 

het eind van de tunnel. En dat er licht komt, dat is duide-

lijk. Vaccineren is daarbij het toverwoord. 

Op 1 juli 2021 bestaat DESM 76 jaar. De vraag die de werk-

groep bezighoudt, is of we ons 75-jarig bestaan dit jaar 

nog kunnen vieren, op wat voor manier dan ook. Heeft 

dat nog zin? We weten inmiddels dat diverse evenemen-

ten al weer zijn afgelast, zoals het OLS en de Vierdaagse. 

De gemeente Weert is in de wachtstand gegaan voor 

wat betreft het afgeven van vergunningen. Daarnaast 

worden er wel proefevenementen georganiseerd, waar 

op beperkte schaal bezoekers welkom zijn. Deze bezoe-

kers dienen vooraf een negatieve uitslag van een sneltest 

te overleggen. Deze opzet zou belangrijke informatie 

kunnen opleveren, waardoor mogelijk in de loop van 

2021 meer evenementen zouden kunnen plaatsvinden. 

De vraag is echter of dit ook voor DESM mogelijkheden 

biedt. Krijgen mensen die geen negatieve uitslag hebben 

dan geen toegang? 

Het vaccinatieproces is in volle gang. Voordat er sprake 

is van groepsimmuniteit dienen vele miljoenen mensen 

gevaccineerd te zijn. Pas dan ontstaat een situatie 

waarbinnen weer wat mogelijk is. Maar dan zitten we, als 

alles goed gaat, tegen het einde van het derde kwartaal. 

De werkgroep is van mening dat, gelet op het voor-

gaande, het jubileumfeest ook in 2021 niet kan worden 

gevierd. Dat zou betekenen dat je dan al zou moeten kij-

ken naar 2022. Wij hebben daarom, in samenspraak met 

het bestuur, besloten dat het jubileumfeest definitief niet 

meer doorgaat. Op naar het 80-jarig jubileum!

Mocht er in de loop van 2021 weer “ruimte” ontstaan, dan 

zal wellicht op kleine schaal iets kunnen worden georga-

niseerd. Zoals we het nu zien, zal dat enkel voor DESM-

leden zijn. Veilig en anders niet. Laten we op de eerste 

plaats de hoop uitspreken dat we elkaar snel weer fysiek 

(op 1,5 meter) mogen ontmoeten. Dat zou al een mooi 

begin zijn. Het is voor iedereen belangrijk dat er zicht 

komt op ontspanning. 

Blijf gezond allemaal en hopelijk tot gauw!    

Werkgroep jubileumfeest 75 jaar DESM      
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JUBILARISSEN

Normaliter vindt de huldiging van de jubilarissen 

plaats tijdens de Nieuwjaarsinstuif. Vanwege corona 

lukte dat deze keer helaas niet. Daarom ging het 

bestuur op huisbezoek. Zoals eerder vermeld in ons 

vorige clubblad werden Pierre Verstappen en Toon 

van Geneygen al met een bezoek verrast. Zij zijn al 

vanaf de oprichting van onze vereniging (75 jaar) lid.

De jubileumjaren waar aandacht aan wordt besteed, 

zijn 25, 40, 50, 60 en 75 jaar lid. Ter ere van deze jubilea 

wordt aan de jubilaris een herinneringsteken uitgereikt. 

Het 75-jarige lidmaatschap wordt met een speciale

herinnering herdacht. De volgende leden werden thuis 

verrast door het bestuur; zodra het mogelijk is worden 

deze jubilarissen uitgebreider gefeliciteerd: 

JAN VAN LIEROP (60 JAAR LID)
Hij was jarenlang aanvoerder en stopperspil van ons 

eerste elftal en zette zich daarnaast in als scheidsrechter, 

(jeugd)leider/-trainer, oprichter en uitvoerder van de club 

van 50 en 100. Ook was hij (samen met echtgenote Tonny) 

organisator van de kaartavonden, ruim 25 jaar lid en 

kartrekker van onze onderhoudsgroep en oprichter van 

“de Oldies”. Jan is altijd zeer betrokken en actief geweest 

bij onze club. Een terecht lid van verdienste.

HENNIE MOONEN (50 JAAR LID)
Als jeugdlid is Hennie bij onze club gestart. Hij was lange 

tijd selectiespeler en steunpilaar van ons eerste elftal, 

waarmee hij het kampioenschap in 1990 behaalde. 

Een stevige en degelijke laatste man, ook later bij de 

veteranen. Jarenlang was hij actief bij onze technische 

commissie. Als er bouwkundig gezien iets moest 

gebeuren kon de club altijd een beroep op hem doen. 

PAUL VAESSEN (40 JAAR LID)
Iemand met een groot hart voor de club. Paul was

jarenlang een positief lid van onze selectie, attent en 

met veel waardering had voor de mensen, die hem in 

zijn voetballoopbaan hebben begeleid. Hij is verder 

lid van onze jeugdcommissie geweest, jeugdleider en 

redacteur van ons clubblad. Daarnaast mogen we zijn 

zangtalent bij de Sauna Boys en zijn prinsschap bij zijn 

Moeësdiêk natuurlijk niet vergeten.



Roermondseweg 115, 6004 AR WEERT
Telefoon 0495 548969

___________________________________

www.cafe-de-moesdijk.nl

Graafschap Hornelaan 140 Weert • T 0495 769015

W W W. V H A L E G A L . N L

Biest 55a, 6001 AP Weert
tel. (0495) 45 01 22 - fax (0495) 45 01 26
info@bonten-advies.nl - www.bonten-advies.nl



THEO VAN DER SLUISZEN (40 JAAR LID)
In 1980 begon Theo als bestuurslid, waarna hij in januari 

1981 al secretaris werd. Het wedstrijdsecretariaat deed

hij er jarenlang bij. Hij was jarenlang jeugdtrainer en 

-leider, scheidsrechter bij jeugd- en seniorenwedstrijden. 

Theo heeft heel veel tijd en inzet besteed aan onze

vereniging. Op dit moment is hij ook weer actief als 

scheidsrechter bij de lagere teams en meedenkend als 

hem dat wordt gevraagd.

HERMAN SMITS (40 JAAR LID)
Als jong broekie kwam hij in 1980 vanuit Husseve naar 

onze selectie. Na 3 jaar werd hij bestuurslid en dat bleef 

hij 30 jaar lang. Hij was 20 jaar vicevoorzitter en boven-

dien mede-kartrekker van ons nieuwe sportpark, voetbal-

ler, trainer, jeugdleider/-trainer, begeleider en trainer van 

seniorenteams, lid van meerdere jubileumwerkgroepen, 

mede-kartrekker van de voetbalweek, lid van ons vastela-

ovendjcomité en de eerste prins van de Moeësdiêk. 

Op dit moment is Herman nog steeds lid van onze

sponsorcommissie. 

BEN STEIJNTJES (25 JAAR LID)
Ben was lange tijd speler van ons eerste elftal en 

nadrukkelijk als linkspoot aanwezig binnen de lijnen. 

Hij vervulde de rol van interim-coach van onze selectie, 

is hoofdsponsor van onze club en altijd bereid om onze 

club te ondersteunen. Het liefst doet hij dit onopgemerkt. 

Ben is shirtsponsor en een zeer trouwe, meelevende 

supporter van ons eerste elftal. Op de donderdagavond 

en zondag was hij daarnaast een trouwe gast in onze 

kantine. 

STAN RADEMAKERS (25 JAAR LID) 
Jarenlang was hij een dragende kracht van ons eerste 

elftal; hij ging altijd voorop in de strijd op een positieve 

manier. Stan is de kartrekker van de Moeësdiêk Meister 

Cup en speelt nu in de lagere teams. Hij is erg betrokken 

bij onze club en heeft een echt DESM-hart. Sinds een jaar 

is hij lid van het bestuur. 
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JAARVERSLAG
EN JAARVERGADERING

 2020



JAARVERSLAG 2020 SECRETARIS

Startende aan dit jaarverslag realiseer ik me dat dit een uitzon-
derlijk jaarverslag wordt, na een uitzonderlijk seizoen. Vooral het 
jaar 2020 zal de boeken in gaan als een jaar waarin een grote 
aanslag gepleegd werd op ons aanpassingsvermogen, op alle 
gebieden. Ik had gehoopt een mooi verhaal te kunnen schrijven 
over ons 75-jarig jubileum, waar we samen hadden gefeest zoals 
DESM dat zo goed kan. Waar we connecties gevormd zouden 
hebben met andere verenigingen, de wijk en onze stad Weert. 
Corona heeft er echter voor gezorgd dat onze maatschappij stil 
staat. Het heeft impact op alle lagen van de bevolking over de 
gehele wereld. De meeste bedrijven en organisaties staan in de 
overlevingsstand, waar enkele andere bedrijven juist floreren. 
Maar persoonlijk en zakelijk heeft deze pandemie een impact op 
iedereen, zo ook op onze vereniging. 

Aan de start van het seizoen in 2019 keken we vooral uit naar 
ons 75-jarig jubileum. Werd er met man en macht gewerkt aan 
een mooie feestweek “Proost op Oost”. De vernieuwde com-
missies waren bezig om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
en verdere professionalisering. De jeugd en senioren waren 
het seizoen gestart en pikten, zoals gewoonlijk, elke week een 
wedstrijdje mee, waarbij ze aangemoedigd werden door vele 
toeschouwers (dat waren nog eens tijden). Onze trainer, Michel 
van Bezel stond aan het roer bij ons eerste elftal en elke week 
werd er hard gewerkt om punten binnen te halen. Voor het 
seizoen 2019-2020 kwamen we uit in de vierde klasse E. In totaal 
heeft ons eerste elftal dit seizoen 17 wedstrijden gespeeld. Hier-
van hebben we er 4 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 8 verloren. 
We zijn op een 11e plek geëindigd. Uiteraard is hier niets van te 
zeggen aangezien het seizoen niet uitgespeeld is. 

In januari en februari hebben we nog mogen genieten van onze 
prinsen. Prins Henrie (Peeters) I van De Zweeloeere samen met 
zijn adjudanten Coen Teeuwen en Eric Lenders en het jeugd-
prinsenpaar prins Thijmen Jamlean en prinses Iris Koppen zijn 
ons voorgegaan op Leuken. En ook in de stad was er een heel 
hoog DESM-gehalte. Onze Stadsprins Tim (Jacobs) I van Stads-
vastelaovendjvereniging de Rogstaekers met zijn adjudanten 
Rik Zentjens, Jasper Bocken, Frank van Meijl en Tim van Hattum, 
een geel-zwart ensemble. Met zijn allen hebben we genoten 
van een mooi DESM-bal bij Jonas waar onze eigen prins Daniel 
(van Galen) I werd uitgeroepen. Wie had kunnen denken dat dit 
het laatste feest van het jaar zou zijn voor DESM? 

In februari kwamen al voorzichtige berichten uit het verre 
China over het coronavirus. Voor ons allen een “ver-van-mijn-
bed-show”. Maar in maart werd het toch een ander verhaal. De 
berichten en adviezen volgden elkaar in korte tijd op en het 
ging van kwaad tot erger. Van “handen wassen en in je elleboog 
niezen” tot een intelligente lockdown. Voor onze vereniging 
heeft dit ook verregaande consequenties:

• Op 12 maart 2020 hebben we het sportpark volledig  
moeten sluiten. Er mocht niet getraind worden en alle  
wedstrijden waren afgelast. Ook een pilsje drinken zat er 
niet in. In eerste instantie werd aangekondigd dat dit tot  
6 april 2020 zou duren. 

• Op 1 april 2020 werd echter al duidelijk dat de competitie 
niet uitgespeeld zou worden. Ook duidelijk was dat ons 
jubileumfeest “Proost op Oost” niet door zou gaan. Dit is 
verplaatst naar het volgend jaar. 

• Op 4 mei 2020 was er een kleine stip op de horizon: de 
jeugd onder de 12 jaar mocht weer gaan trainen. 

• Vanaf 18 mei 2020 werden ook de trainingen voor de jeugd 
onder de 19 hervat.

• Op 1 juni 2020 mochten ook de senioren weer gaan trai-
nen. 

Hoewel het voor iedereen natuurlijk heerlijk was om weer op 
het sportpark bezig te zijn, ging dit niet zonder slag of stoot. 
Door de overheid, gevoed door het RIVM, werden constant 
regels opgelegd waar we als club zo goed mogelijk mee hebben 
gewerkt. Er is al heel snel een “coronawerkgroep” in het leven 
geroepen onder leiding van Kevin Meijer. En wat een werk 
hebben zij verzet! De coronaprotocollen vlogen ons om de oren 
en werden constant bijgesteld. Er werd gezorgd voor desinfec-
tiemateriaal en vrijwilligers die een oogje in het zeil hielden en 
zorgden dat iedereen de handen waste na een training. Alles 
vanuit de belangrijke stelling “gezondheid boven alles”. 

Onze regio is hard getroffen door corona. Vele mensen hebben 
dit niet overleefd. En ook bij onze club zijn diverse leden ziek 
geweest, de ene erger dan een ander. We hebben ons erg veel 
zorgen gemaakt over enkele leden, die door een enorm zware 
tijd zijn gegaan. Gelukkig zijn ons tot op vandaag (nog) geen le-
den van onze club ontvallen aan de gevolgen van corona. Daar 
zijn we erg dankbaar voor. 

Maar ook in deze moeilijke, onwerkelijke, uitzichtloze tijd waarin 
we elkaar minder hebben kunnen en mogen zien, waarin 
we geen feesten hebben mogen houden, waarin niets meer 
“normaal” is, blijft DESM een club om trots op te zijn. Samen 
hebben we ervoor gezorgd dat we een familie blijven. We zijn, 
voor zover dat kon, met elkaar in contact gebleven. Er werd 
meegeleefd met de mensen in het ziekenhuis en hun familie. 
We hebben elkaar gesteund voor zover dat kon, uiteraard met in 
acht neming van de geldende regels. Ook dat is DESM. 



Als bestuur hebben we er alles aan gedaan om financieel
 gezond te blijven. Dit was best een uitdaging. We hebben 
gebruik gemaakt van diverse financiële regelingen vanuit de 
overheid, gemeente en KNVB. We hebben maatwerkafspraken 
met leveranciers kunnen maken en zijn kritisch geweest op 
bepaalde uitgaven. Ook vrijwilligers, leden en kader zijn ons 
(financieel) tegemoet gekomen. Hierdoor is het gelukt om een 
positievere financiële uitkomst te hebben dan we in eerste 
instantie verwacht hadden. We zijn vooral heel dankbaar voor 
het meewerken van vrijwilligers en kader om de club (financieel) 
te helpen! 

Hoewel het sportpark geruime tijd dicht is geweest, hebben 
enkele leden er voor gezorgd dat het er toch netjes bij lag. 
Door corona was er ruimte voor wat grotere onderhouds-
klussen. In die stille tijd heeft het onkruid gelukkig niet tot 
kniehoogte kunnen komen en werd er met zorg en liefde 
gewerkt. Chapeau! Graag willen we als bestuur iedereen 
bedanken die afgelopen seizoen op welke manier dan ook een 
steentje heeft bijgedragen aan de club, in het bijzonder de 
coronawerkgroep

Leden, bestuur en commissies

Op 1 september 2019 waren er 596 leden. Vorig jaar op deze 
peildatum waren er 599 leden. Een vermindering van 3 leden 
dus. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling 
van deze leden (per 1 september 2019). 

 Man/Vrouw Totaal  Totaal  

   01/09/2018 01/09/2018

Senioren    M  301  343

Senioren     V  33  28

JO 19   M  33  29

JO 17   M  28  34

JO 15   M  34  28

JO 13   M  17  20

JO12   M  11  16

JO 11   M  19  16

JO10   M  22  15

JO 9   M  11  18

JO8   M  20  9

JO 19    V  2  5

JO 17    V   5  7

JO 15    V  6  7

JO 13    V  4  5

JO12    V  1  -

JO 11    V  3  -

JO10    V  1  -

JO 9    V  2  4

JO8    V  1  -

Mini’s    M/V  39  11

Kinderen     < 4 jaar  M/V 6  1

Van de senioren zijn er 198 leden spelend of betrokken bij een team. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel nog uit zes personen: 
• Hugo Lammers, (voorzitter, aftredend) 
• Willeke Heijligers (secretaris)
• Huub Smeets, (penningmeester, aftredend) 
• Remon Moonen (beoogd voorzitter) 
• Joey Donkers (beoogd penningmeester)  
• Stan Rademakers (lid). 

Mocht je onderwerpen of vragen hebben die je graag met het 
dagelijks bestuur zou willen bespreken dan staan we hiervoor 
open en nodigen we je graag uit om eens aan te sluiten om 
jouw onderwerp te bespreken. 

Naast het DB functioneerden er dit seizoen vijf commissies, 

waarvan de voorzitters deelnemers zijn in regulier overleg met 

het bestuur:

• Voetbalcommissie (voorheen technische commissie en 

jeugdcommissie)

• PR- en Sponsorcommissie

• Accommodatiecommissie

• Activiteitencommissie 

• Scheidsrechterscommissie

Op deze wijze wordt de voortgang en het beleid van de vereni-

ging bewaakt en kan, indien nodig, tijdig bijgestuurd worden. 

Voetbalcommissie

De nieuwe voetbalcommissie is in juni 2019 ontstaan uit een 
samenvoeging van de jeugdcommissie en de technische com-
missie, met als doel voetbal in de breedste zin van het woord 
te behartigen. Na het wegvallen van een aantal oudgedienden, 
zijn er gelukkig een aantal nieuwe mensen bereid gevonden om 
het voetbaltechnische beleid van DESM uit te voeren. Samen 
met een aantal oude leden wordt bewaakt dat het goede werk 
van voorgaande commissies wordt voortgezet.

In de eerste periode van de voetbalcommissie ligt de focus op 
het organiseren en regelen van zaken, zoals die door de vorige 
commissies zijn uitgevoerd. Dit is een gewenningsperiode 
waarin iedereen toch zijn nieuwe plekje moet gaan vinden.



De grootste ontwikkeling vindt plaats op gebied van het jeugd-
voetbalbeleid. Door het aanstellen van een Hoofd Jeugd-
opleiding (Frank van Meijl, HJO) wordt het dit jaar aflopende 
jeugdvoetbalbeleidsplan opnieuw geschreven. Dit gebeurt 
''conform de standaarden die gelden binnen de KNVB. De voet-
balbond houdt DESM de spiegel voor met de centrale vraag: 
waar staat DESM voor, wat zijn haar kernwaarden? Wat is haar 
missie? Wat is haar visie? Aan de hand daarvan kan een voetbal-
technisch beleid worden geschreven. Omdat de kernwaarden, 
missie en visie niet zijn vastgelegd is de werkgroep daarmee 
begonnen en is dit in de loop van het seizoen nader uitgewerkt. 
Aan de hand van onze clubkenmerken wordt er vervolgens 
beleid uitgewerkt voor de periode 2021-2025.

Selectie

De selectie heeft een moeizaam jaar gehad. Zij stond voor het 
tweede jaar onder leiding van Michel van Bezel, het tweede 
staat al geruime tijd onder leiding van Joop Faessen. In novem-
ber is besloten om de samenwerking met hoofdtrainer Michel 
van Bezel aan het eind van het seizoen te beëindigen. Er was 
geen basis voor samenwerking voor een 3e seizoen. De samen-
werking met Joop is verlengd tot het einde van het seizoen 
2021-2022.

Naarmate het seizoen vorderde, sprokkelde het 1e de punten bij 
elkaar. Het tweede draaide een stabieler seizoen en bivakkeerde 
gedurende het seizoen in de middenmoot. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie is de nieuwe hoofdtrainer bekend gemaakt: Paul 
van de Moosdijk is bij ingang van het nieuwe voetbalseizoen 
de trainer van onze selectie. In het verleden is Paul reeds trainer 
geweest van de B1.

Recreatief voetbal

Tot het recreatieve voetbal behoren onze elftallen 3 tot en met 
6, de 35+ teams en Dames 1. De teams zijn allen ruim bezet, 
mede doordat er een team minder is ingeschreven voor de 
competitie. Ons 5e en Dames 1 hebben dit seizoen geruime 
tijd bovenaan gestaan, de overige resultaten waren wisselend. 

Onder leiding van Rick Aquarius, Ralph Wulms (3 tot en met 6), 
Ton Boelaars (35+) en Rolf Bonten (dames) werden de trainingen 
ingevuld gedurende het seizoen. Bij ons dameselftal is er een 
grote aanwas van nieuwe dames. Voor het nieuwe seizoen
kunnen er twee teams worden geformeerd.

Jeugd

In onze jeugdafdeling hebben bij de hogere elftallen wisse-
lingen in de begeleiding plaatsgevonden. Bij JO19-1 is Peter 
Schellekens gestart als trainer (oud-trainer DESM 2), JO17-1 
wordt getraind door Glenn Dierx en bij JO15-1 verzorgen Sven 
Maes en Mike Michiels de trainingen en wedstrijdbegeleiding. 
Bij onze overige hogere jeugdteams (JO19-2, JO17-2 en JO15-2) 
begeleiden bekende oude gezichten de elftallen. De jongste 
jeugd wordt begeleid door een mix van reeds betrokken vrijwil-
ligers en nieuwe trainers en leiders. Het seizoen is gestart met 
de volgende teams: 2x JO19, 2x JO17, 2x JO15, 2x JO13, 1x JO12, 
2x JO11, 2x JO10, 2x JO9, 2x JO8 en een miniteam. In de win-
terstop is vanwege een aantal nieuwe aanmeldingen een extra 
JO9 ingeschreven. De resultaten waren divers: JO19-1 en JO17-1 
hadden grote moeite in de hoofdklasse, JO8–1 is officieus kam-
pioen geworden in de najaarsreeks.

In maart 2020 zijn diverse juniorentrainers gestart met een 
trainerscursus vanuit de KNVB. Deze wordt op ons sportpark 
georganiseerd en hier zijn ook trainers van andere verenigingen 
bij betrokken. De opleiding wordt door DESM aangeboden aan 
haar trainers en leiders.

Begin oktober werd DESM opgeschrikt door het nieuws dat Mat 
Swagten met hersenletsel is overgebracht naar het ziekenhuis 
van Nijmegen. Op 14 oktober is Mat hieraan overleden. 
We hebben als DESM een zeer gewaardeerd vrijwilliger verloren. 
Dit seizoen was Mat trainer van de JO15-2. Het siert onze ver-
eniging dat er veel belangstelling was voor zijn uitvaart en dat 
ouders van dit elftal zijn taken voor DESM hebben waargeno-
men gedurende de rest van het seizoen.
 
Corona

En toen kwam Corona. In het weekend van 7 en 8 maart zijn de 
laatste wedstrijden op ons sportpark gespeeld van dit seizoen. 
Na een periode van absolute stilte op De Moeësdiêk is er vanaf 
mei weer enige activiteit op voetbalgebied. Langzamerhand 
is er gelegenheid geboden om weer te gaan trainen; eerst de 
jongste jeugd, vervolgens de oudere jeugd en ten slotte de 
senioren. 

Zo sluiten we een bijzonder voetbaljaar af. Het was de aftrap van 
de nieuwe voetbalcommissie, er is een start gemaakt met een 
voetbaltechnische ontwikkeling van onze jeugdafdeling, er was 
geen kampioenschapsfeestje van bijvoorbeeld ons 5e of Dames 
1 en er waren ook geen degradatietranen. De KNVB heeft 
terecht de competitiestanden nietig verklaard. In het seizoen 
2020-2021 start iedereen weer vanaf 0. 



De grootte van onze vereniging

Met de bezetting in dit seizoen én de groei in het komend 
seizoen bereiken we als vereniging onze maximale capaciteit. 
Op het gebied van kleedlokalen, veldbezetting, scheidsrechters 
en andere vrijwilligers moeten we de grenzen opzoeken om 
alles rond te krijgen. We zullen kritisch moeten kijken naar de 
grootte van ons vrijwilligersbestand, trainings- en wedstrijdda-
gen moeten evalueren en bij de gemeente moeten kijken wat 
de mogelijkheden zijn.

Sponsorcommissie

Het afgelopen jaar zou volledig in het teken van ons jubileum 
staan. Totdat we in april definitief moesten besluiten dat het 
jubileumfeest uitgesteld werd in verband met COVID-19.
Desondanks was het een goede keuze om onze commissie fors 
uit te breiden. 

De commissie bestaat nu uit de volgende leden: Herman Smits, 
Jos Maes, Perry Smits, Hans Moonen, Erwin Simons, Bobby Zuid-
wijk, Lennard Schreurs, Levy Göbbels, William Voncken en Job 
van Holstein. Ieder pakt zijn eigen rol.

Om in deze tijd DESM toch “in the picture” te houden moet je 
vol inzetten op de social media. Ik denk dat dit ons aardig lukt 
op dit moment. Ook afgelopen augustus heeft er weer een suc-
cesvolle kledingverkoopdag plaatsgevonden.

Onze website wordt op dit moment gemoderniseerd in samen-
werking met onze sponsor Digibit. Ook dit jaar hebben we aan 
de Rabo Club Support actie meegedaan, waardoor iedere Rabo 
rekeninghouder kon stemmen op DESM. Hoe meer stemmen, 
hoe meer dit oplevert voor DESM. 

De reclameborden zien er goed uit, met dank aan de onder-
houdsploeg. Inmiddels hebben we bijna alle teams op de foto 
gezet, zodat we ze met hun sponsoren op de site kunnen zetten.
We hebben daarnaast een aantal nieuwe (shirt)sponsoren aan-
getrokken. Bouwmans Assurantiën sponsort het tweede dames-
team. De ING heeft aangegeven ook weer drie jaar te sponsoren. 
Wat betreft de jeugdteams, hebben we ervoor gekozen om een 
groot aantal teams in het nieuw te steken. We gaan op zoek naar 
een aantal sponsoren, die gezamenlijk “vrienden van de DESM-
jeugd” kunnen worden.

We hadden ons van dit jaar iets totaal anders voorgesteld en 
hopen dat het virus in 2021 onder controle is, zodat we alsnog 
ons jubileum mogen vieren.

Activiteitencommissie

DESM staat bekend als een voetbalclub waar sport en gezellig-
heid sterk voorop staan en een onderdeel zijn van onze cultuur. 
De cohesie binnen de club en de wijk wordt gestimuleerd door 
de activiteiten die de club organiseert. De Activiteiten-/Kantine-

commissie draagt zorg voor de organisatie van deze activiteiten. 
Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de Sinterklaasavond, de 
nieuwjaarsreceptie, het Carnavalsbal, de toernooien en de bier- 
en wijnproeverij. 

Het jaar 2020 zou een belangrijk jaar worden. Hét jubileumjaar. 
Verschillende mensen waren enorm hard aan het werk om een 
onvergetelijke feestweek te organiseren. Helaas was het Carna-
valsbal de laatste fysieke activiteit. Een mooie vermelding nog is 
het aantal aanmeldingen die we hadden voor de activiteit “wal-
king dinner”: meer dan 100 aanmeldingen! Helaas is deze ook 
niet door mogen gaan vanwege de geldende maatregelen. Tom 
Lenders is de gelederen van de Activiteitencommissie komen 
versterken in 2020. Corona heeft roet in het eten gegooid voor 
vele, vrijwel alle, activiteiten. We hopen volgend seizoen weer 
mooie feesten te mogen organiseren. 

Tot slot

We kijken terug op een bijzonder seizoen. De hoop is dat we 
in het seizoen 2020-2021 zoveel mogelijk wedstrijden kunnen 
voetballen. Waarin de jeugd mag en kan groeien. Maar de groot-
ste hoop wereldwijd is op een medicijn of vaccin waardoor we 
eindelijk weer een “normaal” leven kunnen hebben. Waarin we 
ons 75+1-jarig jubileum toch nog mogen vieren en we samen 
in de hoeëskamer weer een pilsje (of wijntje) mogen drinken 
na een wedstrijd of training. De hoop is dat we ons hier samen 
gezond doorheen mogen slaan en een gezonde club blijven. 

Maar hier zijn we op dit moment nog niet. Op het moment van 
schrijven is het aantal mensen, dat met corona in het ziekenhuis 
belandt, weer op aan het lopen. De cijfers liegen er niet om en 
de competitie is weer stil komen te liggen. Vooralsnog mag de 
jeugd onder de 18 jaar wel blijven trainen. Met de belangrijke 
stelling “gezondheid boven alles” bekijken we wat wel en niet 
mag en proberen we hier op een goede manier mee om te 
gaan. Maar we moeten de boodschap niet uit het oog verliezen: 
gezondheid boven alles! 

De maatschappij verhardt. Vele mensen zijn het niet eens met 
de regels en het uitzichtloze gevoel resulteert erin dat we 
minder streng met de regels omgaan. Het is belangrijk om hier 
waakzaam voor te zijn. Wij zijn geen artsen en geen landelijke 
beleidsmakers. We kunnen dan ook alleen maar de adviezen 
en regels van de regering en het RIVM opvolgen. Dit doen we 
voor de veiligheid van onszelf en anderen. En als de regels het 
toestaan zullen we hier natuurlijk op anticiperen. Maar dit willen 
we op een goede, gezonde en gedegen manier doen. 
Dat kan alleen als iedereen de voorwaarden goed in acht neemt. 
Hiervoor doen we een beroep op iedereen. 
Want vooral hier geldt: 
DOOR EENDRACHT STAAN WE SAMEN STERK! 

Willeke Heijligers, secretaris
Oktober 2020



AANVULLENDE INFORMATIE
JAARVERGADERING

Financiën 2019-2020

In de jaarvergadering behandelen we de gehele financiële situ-
atie van de vereniging over het afgelopen jaar. Wanneer we de 
jaarvergadering houden zal dat uiteraard ook weer gebeuren 
maar nu willen we jullie al meenemen in een beknopt deel van 
de presentatie die we dan geven.

Het coronavirus heeft een grote impact op de financiën van 
veel verenigingen. Ter ondersteuning van de amateursport zijn 
er mede door de overheid diverse financiële regelingen in het 
leven geroepen. Zo kan genoemd worden de "Tegemoetkoming 
Amateur Sport Organisaties" (TASO) en de "Tegemoetkoming 
Verhuurders Sportaccommodaties" (TVS).

In de op 18 november 2019 gehouden algemene ledenvergade-
ring is de begroting voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld. 
De totale opbrengsten zijn begroot op € 121.000 en de
totale kosten op € 132.000, hetgeen neerkomt op een begroot 
negatief exploitatiesaldo van € 11.000.

De in het seizoen 2019-2020 gerealiseerde opbrengsten 
bedragen € 104.000, dat is € 17.000 minder dan begroot. Deze 
mindere opbrengsten zijn voor een bedrag van € 12.000 te 
wijten aan mindere kantine-opbrengsten. Mede op grond van 
dit omzetverlies heeft de rijksoverheid een subsidie verleend 
van € 4.000. (TASO regeling).

De in het seizoen 2019-2020 gemaakte kosten bedragen in 
beginsel per saldo € 132.000. Dat is gelijk aan de begrote kosten. 
Echter de technische staf heeft over de maanden april, mei en
juni 2020 afgezien van hun salaris, wat een kostenreductie 
oplevert van bijna € 10.000. Daarnaast heeft de gemeente 
Weert, in de hoedanigheid van verhuurder van de sportaccom-
modatie, daartoe in de gelegenheid gesteld door de TVS-
regeling, de huur over een drietal maanden kwijtgescholden.
De kostenreductie bedraagt in dat geval € 8.000. De totaal netto 
betaalde kosten bedragen dan € 114.000, zijnde € 132.000 
minus € 10.000 minus € 8000. 

Gelet op de inkomende en de uitgaande geldstromen is zeker 
op korte termijn geen liquiditeitsprobleem te verwachten.

Er wordt ook altijd een begroting voor het volgende seizoen, in 
dit geval 2020-2021 gemaakt. Deze is gemaakt, echter vanwege 
de Corona is deze al niet meer reëel en zullen we tijdens de 
jaarvergadering een nieuwe presenteren. We hebben er in ieder 
geval met heel wat mensen naar toe gewerkt om ervoor te 
zorgen dat onze club kan blijven bestaan en dat we straks ook 
weer met zijn allen kunnen gaan voetballen, competitie spelen, 
de kantine bezoeken en gewoon weer samen kunnen zijn.
De kantine-inkomsten zijn nihil, diverse kosten blijven komen en 
gelukkig hebben onze leden massaal hun contributie voldaan 
en ook de sponsoren zijn hun financiële afspraken nagekomen.
FANTASTISCH, dank namens bestuur en commissies.



Bestuurssamenstelling

Ten tijde van de jaarvergadering was de samenstelling 
van het bestuur als volgt:
• Hugo Lammers  Voorzitter
• Huub Smeets   Penningmeester
• Willeke Peeters-Heijligers Secretaris
• Remon Moonen       Vicevoorzitter en beoogd voorzitter
• Joey Donkers           Bestuurslid en beoogd penningmeester
• Stan Rademakers  Bestuurslid

Op de jaarvergadering was het de bedoeling om Remon Moo-
nen en Joey Donkers officieel te benoemen tot respectievelijk 
voorzitter en penningmeester, zoals dat in de statuten staat 
omschreven. Dit blijft uiteraard op de agenda staan, maar in de 
tussentijd hebben we als bestuur wel al enkele aanpassingen 
ten aanzien van de werkzaamheden doorgevoerd, waardoor de 
overdracht makkelijker en sneller verloopt.

Zo is het takenpakket van de voorzitter kritisch doorgenomen 
en zijn bepaalde werkzaamheden herverdeeld. Zo is Stan 
Rademakers gestart met het overnemen van alle gemeentelijke 
aangelegenheden en is Remon al volledig gestart met voorzit-
terstaken onder begeleiding van Hugo. Ook Joey heeft de taken 
van het penningmeesterschap opgestart onder begeleiding van 
Huub. Hugo en Huub zijn mede beslissingsbevoegd tot aan de 
jaarvergadering en treden momenteel op als adviseurs van het 
bestuur.

Overleggen DESM en Gemeente Weert  

In de afgelopen maanden hebben we als DESM veelvuldig met 
de Gemeente gepraat over diverse zaken die bij ons en ook bij 
hen spelen. Remon, Stan, Huub en Hugo hebben de diverse 
gesprekken gevoerd waarbij het belang van en voor onze club 
hoog in het vaandel stond.

De volgende zaken zijn aan bod gekomen:

Verduurzaming en nieuwe huurovereenkomst

Zoals bekend zijn er door de gemeente in 2019 zonnepanelen 
geplaatst op de kleedaccommodatie en de materiaalopslag 
(beiden eigendom van de gemeente) in het kader van verduur-
zamen van verschillende sportaccommodaties. 

De investering met aftrek van de subsidie is door de gemeente 
geregeld en met DESM is er gesproken over een nieuwe huur-
overeenkomst waarbij rekening is gehouden met de oude af-
spraken in de huurovereenkomst ten aanzien van energiekosten 
en is er verder uitvoerig gesproken over aanvullende afspraken 
met betrekking tot de energiekosten.

Een en ander heeft geresulteerd in een nieuwe huurovereen-
komst die loopt van 2020 tot en met 2034 waarin onder andere 
de volgende zaken zijn vastgelegd:

• de huur van de accommodatie wordt opgehoogd en zal 
niet worden geïndexeerd

• gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud en  
vervanging van de zonnepanelen

• de opbrengsten van de panelen zijn voor de vereniging
• aanpassingen aan de berekening en verrekening van de 

energiekosten
• gezamenlijke kosten en verdeling hiervan zijn opnieuw 

vastgesteld
• DESM kan een eigen energiecontract afsluiten met een 

leverancier, waarbij ook een terugleverovereenkomst van 
toepassing is

Inmiddels heeft DESM met ENRO Energy, Roy Willekens,
tevens ook sponsor van onze club, samen gezeten en een 
goed contract afgesloten waarbij meteen diverse aanpassingen 
aan de meters hebben plaatsgevonden.



Kantplanken hoofdveld

Op de eerste plaats willen we als bestuur onze excuses aan de 
leden, vrijwilligers, sponsoren, vrienden en toeschouwers aan-
bieden voor de FOEILELIJKE kantplanken die noodgedwongen 
en zonder goed overleg door de gemeente om ons hoofdveld 
zijn geplaatst. Het is een verschrikking en een mooi sportpark 
als het onze onwaardig.

“Door regelgeving zijn we genoodzaakt om op het hoofdveld 
(kunstgrasveld) kantplanken aan te brengen”, is de uitleg van de 
gemeente. We hebben hier te maken met een proces dat elders 
in Nederland gespeeld heeft, omdat de kunststofkorrels buiten 
het veld komen en zo “schending van de zorgplicht als bedoeld 
in artikel 13 van de Wet Bodembescherming” plaatsvindt.
Hierdoor kreeg de eigenaar van het kunstgrasveld een enorme 
boete en dat wil de gemeente niet hebben met de diverse 
kunstgrasvelden in Weert.

Het gaat te ver om de gehele correspondentie met jullie te 
delen maar enkele zaken die aan bod kwamen zijn:
• Gemeente kiest voor de meest goedkope oplossing
• Kleurstelling (zwart maken) gaat men niet doen, het ver-

kleurt wel
• Sponsorborden hebben we hierdoor omhoog moeten 

plaatsen
• In het begin vonden we diverse schroeven en stukken hout 

op het veld die gevaarlijk zijn voor de sporters
• De veiligheid voor de sporters met deze planken komt 

zeker in het gedrang vinden wij
• Bij blessures, opgelopen door de planken, alsmede het 

mogelijk beschadigen van de sponsorborden of kapot gaan 
van de ballen zullen direct met de gemeente besproken 
worden. Wij hebben hen op hun aansprakelijkheid gewezen.

Trainingsveld 

Al sinds de opening van ons sportcomplex hebben we proble-
men met de kwaliteit van ons trainingsveld. Zelfs het huidige, 
beperkte gebruik tijdens de “lockdown” tast de bespeelbaarheid 
van het veld dusdanig aan dat wij ons zorgen maken voor de 
aankomende periode. We zijn hierover dan ook in gesprek met 
de gemeente. De gemeente heeft toegezegd om over te gaan 
tot actie. De komende periode wordt het drainagesysteem 
gecontroleerd en, waar nodig, hersteld. We blijven dit als 
bestuur kritisch volgen en ondernemen, indien nodig, actie. 

Onderzoek toekomst voetbal in Weert

Gemeente Weert heeft opdracht gegeven aan een onafhankelijk 
onderzoeksbureau, Synarchis, om een onderzoek uit te voeren 
naar de toekomst van de voetbalsport in Weert. Met dit onder-
zoek wil de gemeente in beeld krijgen of de huidige structuur, 
met negen voetbalverenigingen, ook in de toekomst houdbaar 
is. Het onderzoek geeft een advies over wat er in de toekomst 
mogelijk dient te veranderen en wat dit betekent voor vereni-
gingen en accommodaties. 

In december 2020 hebben bestuur en voetbalcommissie een 
presentatie gegeven aan het onderzoeksbureau. Hierin hebben 
we onze vereniging toegelicht voor wat betreft organisatie, 
sportieve ambities en financiën. Ook hebben we aangegeven 
dat we als vereniging, door het groeiende aantal leden, tegen 
de grenzen van onze capaciteit (qua veld en accommodatie) 
aanlopen. Medio maart presenteert het onderzoeksbureau haar 
eerste resultaten. Wij houden u op de hoogte van de vorderin-
gen en bevindingen.

Schoonmaakovereenkomst

De gemeente heeft eind 2020 een 4-jarig contract afgesloten 
voor de schoonmaak van een groot aantal panden die eigen-
dom zijn van de gemeente, waaronder de sportaccommodaties. 
Het werk is gegund aan Balanz Facilitair uit Hoensbroek; 
zij hebben de Europese aanbesteding gewonnen en gaan
samenwerken met Blankers Schoon uit Weert. Voor onze 
accommodatie (het gemeentedeel) zal er een voorstel komen 
voor wat betreft de schoonmaak. In overleg met de gemeente 
en met onze interieurverzorgsters zal er gekeken worden naar 
wat het beste is voor DESM en of we het bestaande schoon-
maakcontract aan gaan passen.



WIST U DAT...? 

…Corona mooie beelden en verhalen oplevert? 

Zo speelde ons eerste elftal op 10 oktober de eerste 

thuiswedstrijd zonder publiek. Het had zomaar één van 

de eerste en hopelijk laatste thuiswedstrijden kunnen 

zijn, die Pierre Verstappen, ons erelid met zijn 75-jarig 

lidmaatschap, zou missen. Niet dus! “De misschien laatste 

fase van mijn leven, moeten ze mij de voetbalclub niet 

ontnemen. Dat doet pijn”, aldus Pierre. Hij wist toch nog 

te supporteren. Zij het op afstand, getuige de foto die de 

voorpagina van ons clubblad siert.

…Jacques Verlaek ons in september kwam

feliciteren met ons jubileum namens de KNVB? 

Enkele maanden geleden kregen we het bericht dat hij 

was overleden. 

Een zeer sociale en fijne kerel, die vooral veel voor 

Leveroy heeft betekend.

...Mart Overmans afscheid nam van de

activiteitencommissie? 

Jarenlang heeft hij hier zijn beste beentje voor gezet. 

Daarvoor een dikke merci. Uiteraard hopen we dat Mart 

nog volop betrokken blijft bij onze onderhoudswerk-

groep, zodra deze weer aan de slag mag.

…we Jan Nuyens beterschap toewensen? 

Hij heeft pittige operaties moeten ondergaan en is op dit 

moment herstellende.

 

…we niet kunnen beloven wanneer een volgende 

uitgave van ons clubblad in de bus valt? 

Samen met u hopen we op betere tijden. Die komen

er zeker, maar tot die tijd moeten we geduldig zijn.

Op onze site kunt u altijd terecht voor het actuele nieuws. 

IN MEMORIAM

Helaas ontvielen ons de afgelopen periode enkele 

personen, die de club een warm hart toe hebben

gedragen:

 

COR EVERAERS 
Samen met echtgenote Nelly heeft Cor jarenlang onze 

kantine op de Koekoeksweg gerund. Samen hadden

ze alles voor onze club over. Hij overleed op 88-jarige 

leeftijd.

JOS WEEKERS
Vader van Emiel Weekers en supporter bij de teams, 

waarin zijn zoon speelde.

GUUS SNELS
De vader van Frans Snels en opa van Orry Snels. Hij kwam 

graag kijken naar de wedstrijden van zijn kleinzoon.  

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.



En dat is nu precies waarom SmitsVandenBroek al meer dan 25 jaar 

aan de bal is! Onze specialisten zorgen ervoor dat ze continu op de 

hoogte blijven van de laatste wetswijzigingen. Op deze manier zijn 

wij de tegenstander steeds te slim af en zorgen we ervoor dat u kunt 

blíjven scoren!

Johan Cruijff 

 Je gaat het pas zien 
     als je het doorhebt!

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
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