
 

 

 

 

 
 
Jaarverslag verenigingsjaar 2017-2018 
 
Inleiding 
Seizoen 2017-2018 was een zwaar seizoen met veel dieptepunten.  
Een seizoen waar we moeilijke beslissingen hebben moeten nemen. Daarnaast bleven de punten van 
ons eerste elftal lang uit, zo lang dat degradatie niet meer te voorkomen was. 
 
Nadat we aan het einde van het seizoen 2016/2017 afscheid hadden genomen van Roel Nabuurs zijn 
we in eerste instantie met goede hoop gestart met de nieuwe trainer Eric Caasenbrood. Helaas heeft 
hij niet gebracht waar wij naar op zoek waren. We hebben daarom uiteindelijk het besluit moeten 
nemen om afscheid te  nemen van deze trainer. Voordat dit besluit genomen is, is goed geluisterd 
naar de meningen van de spelers van de selectie. Dit heeft, naast de uitblijvende prestaties, geleid 
tot deze moeilijke beslissing rondom de jaarwisseling. 
Vanaf dat moment is er hard gewerkt om de neuzen weer dezelfde kant uit te krijgen, om van de 
selectie weer een team te maken. Wij zijn onze trainer van het tweede elftal, Joop Faessen, dan ook 
erg erkentelijk dat hij de rest van het seizoen het trainerschap voor het eerste elftal op zich heeft 
willen nemen. Het bleek een goede keuze te zijn. Ook al werd het eerste puntje ontzettend laat in 
het seizoen gewonnen, toch is Joop erin geslaagd om weer te bouwen. Joop heeft weer een 
fundering gelegd voor de nieuwe trainer die vanaf het seizoen 2018-2019 aan het roer staat. 
   
Hoewel we het seizoen 2016-2017 afsloten met het teleurstellende nieuws dat er te weinig dames 
overbleven om een damesteam te vormen binnen DESM, zijn we blij dat de dames niet zomaar de 
handdoek in de ring gooien. Direct aan de start van het seizoen zijn er diverse dames die zich bij 
elkaar gepakt hebben en trainingen zijn gaan volgen, met dank aan William Vonken. De dames 
hebben het hele jaar getraind en diverse oefenwedstrijden gespeeld, zodat ook zij klaar waren voor 
het nieuwe seizoen! 
Trots zijn wij ook op de start van het veterinnenvoetbal binnen DESM. Sinds seizoen 2016-2017 zijn 
dames van 30 jaar en ouder actief bij de veterinnen. Chapeau dames! 
 
Een grote verandering wat dit seizoen is doorgevoerd is het gebruik van de mobiele app “Mobiel 
digitaal wedstrijdformulier”. Vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen is het verplicht van deze app 
gebruik te maken. Hoewel het gebruik hiervan in eerste instantie wel wat vragen opriep, blijkt dit in 
de praktijk uitstekend te werken. Het is een gebruiksvriendelijke app en informatie wordt op deze 
manier snel gedeeld.  
  



 
Hoewel ook DESM mee gaat (moet) met alle digitale veranderingen die er zijn, is de belangrijkste 
factor, de familiaire sfeer, de DESM cultuur, nog steeds het belangrijkste facet binnen onze club. 
DESM zijn we met zijn allen, ook al gaat het soms minder goed. Vrijwilligers, leden en supporters 
zorgen dat we op elkaar kunnen bouwen en dat de goede sfeer blijft zoals deze is. Dat is misschien 
nog wel de grootste prestatie van allemaal. In deze veranderde samenleving, de authentieke cultuur 
en goede sfeer behouden is een topprestatie! 
 
Leden, bestuur en commissies 
 
Op 1 september 2017 waren er 595 bondsleden. Vorig jaar op deze peildatum waren er 572 leden, 
een groei van 23 leden.  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van deze leden (per 
1 september 2017).  
 

Leeftijdscategorie Man/Vrouw Totaal 1-9-2016 Totaal 1-9-2017 

Senioren  M 265 330 

Senioren  V 23 21 

JO 19 M 33 41 

JO 17 M 36 32 

JO 15 M 38 37 

JO 13 M 33 22 

JO 11 M 37 35 

JO 9 M 34 36 

JO 19 V - 1 

JO 17 V 3 5 

JO 15 V 10 8 

JO 13 V 7 5 

JO 11 V 5 5 

JO 9 V 3 1 

Mini’s  M/V 26 16 

 
Van de senioren zijn er 153 leden spelend of betrokken bij een team.  
We zien een sterke groei in leden (23 leden extra), maar een afname van jeugdleden. 1 september 
2016 waren er 265 jeugdleden, een jaar later 244. De groei is echter wel verklaarbaar. Door de start 
met het digitaal wedstrijdformulier zijn we verplicht ook de leiders/trainers op te nemen als lid, 
zodat de aanmelding van spelers door hen gedaan kan worden in het systeem. Hierdoor zijn vele 
leiders en trainers toegevoegd in het systeem. Het is noodzakelijk dat we aan het einde van het 
seizoen deze leiders en trainers ook weer af te melden indien zij stoppen als trainer/leider zodat we 
een schoon systeem houden.  
We proberen ook de jeugd te stimuleren in het vrijwilligerswerk. Zo zien we steeds meer dat de 
jeugd helpt met het trainen van jongere teams. Of de “oudere” jeugd die bij een wedstrijd als 
scheidsrechter optreden. Dit is belangrijk. Iedereen hoort bij de familie DESM, iedereen vervult 
daarin zijn of haar rol, ook op het gebied van vrijwilligerswerk. Iedereen is welkom om zijn/haar 
steentje bij te dragen.  
 
Het Dagelijks Bestuur bestaat sinds de vorige jaarvergadering, uit vier personen: Hugo Lammers, 
voorzitter; Willeke Heijligers, secretaris; Huub Smeets, penningmeester; en Remon Moonen, lid. Voor 
de vacante bestuursfunctie zijn we op zoek naar een jong lid wat graag meedenkt over de dagelijkse 
gang van zaken. Heb je interesse of wil je wat meer weten over deze functie? Wij horen het graag. 



 
Naast het DB functioneren vijf commissies waarvan de voorzitters deelnemers zijn in regulier overleg 
met het bestuur. 
Technische commissie 
PR- en Sponsorcommissie 
Accommodatie commissie 
Activiteitencommissie  
Jeugdcommissie 
Op deze wijze wordt de voortgang en het beleid van de vereniging bewaakt en kan indien nodig tijdig 
bijgestuurd worden.  
 
Technische commissie 
William Voncken  
Marc Salmans (inmiddels gestopt) 
Johan Moonen 
William Maes 
Peggy Peters  
Kris Lenaers (gestopt einde seizoen) 
Rolf Bonten 
 
Voor de TC was het een moeizaam jaar, een 1e elftal dat gedurende de gehele competitie niet wist te 
winnen en het ontslag van de hoofdtrainer, direct in januari 2018, zijn hier de belangrijkste oorzaken 
van. Het bovenstaande had zijn invloed binnen de selectie. Joop Faassen schoof door als trainer van 
het 1e elftal en Remon Moonen werd als leider toegevoegd bij het 2e. De training van het 2e elftal 
werd verzorgd door Rolf Bonten. Mede ook door de goede onderlinge verstandhoudingen tussen het 
1e en 2e elftal is er geprobeerd het 2e elftal kampioen te laten worden in haar klasse. 
Als gevolg van een minder doelsaldo leverde de gedeelde 1e plaats geen kampioenschap op. 
Via de nacompetitie werd uiteindelijk de finale bereikt, helaas was Veritas 2 hier het betere team en 
promoveerden zij naar de 1e klasse. Voor het lopende seizoen werd Michel van Bezel als trainer 
aangesteld en Mark Gelissen nam de leidersrol over van Rolf Bonten. Anton Donkers tenslotte stopte 
na het seizoen als leider bij het 1e elftal. De lagere elftallen (3 teams) de veteranen (2 teams) en de 
veterinnen (dames veteranen 30+)  hebben een regelmatige competitie gedraaid.  
 
Met een 3e en 4e plaats voor resp. het vierde en het vijfde en een hoge score voor de veterinnen, 
hier wordt echter geen eindranglijst bijgehouden. De trainingen werden verzorgd door Rick Aquarius 
en Kris Lenaers. Het damesteam heeft niet mee kunnen doen aan de competitie, hier werd 
gedurende 1 seizoen alleen getraind. De standaard jeugdteams hebben (< 19 jr/< 17 jr / < 15 jr) 
hebben prima gepresteerd in de eerste klasse. Zonder kampioen te worden is onze < 19 jaar 
gepromoveerd naar de hoofdklasse. 
 
Voor het nieuwe seizoen (huidige seizoen 2018-2019) is het speerpunt van de commissie om te 
komen tot een damesteam en daarnaast het proberen een extra seniorenteam te vormen uit de vele 
jeugdspelers die de aankomende seizoen vanuit de jeugdafdeling naar de senioren komen. 
Tot nu toe zijn beide speerpunten zijn succesvol afgesloten.  
 
Jeugdcommissie  
 
Groei DESM 
De voorbije jaren groeide DESM gestaag. In de tweede helft van het seizoen 2017-2018 hadden we 
inclusief de mini’s maar liefst 21 jeugdteams. Inmiddels zijn we in een situatie beland dat de groei 
afvlakt. De uitstroom van jeugdspelers is per einde van het seizoen per saldo groter geweest dan de 



instroom. Desondanks spelen zijn we in het seizoen 2018-2019  weer begonnen met maar liefst 20 
teams. 
 
Nieuwe indeling spelers en spelvormen KNVB pupillen 
Het afgelopen seizoen zijn er ingrijpende wijzigingen in de indeling van de pupillen en  spelvormen 
voor de pupillen ingevoerd, die als zeer positief ervaren worden.  Zo zijn de veldverhoudingen, de 
spelersaantallen per team ( 6- of 8-tallen) en de spelregels ingrijpend gewijzigd. Ook worden in de 
JO8 en JO9 geen standen meer bijgehouden. Dit om al te fanatiek gedrag van ouders of trainers te 
beperken. Verder spelen de teams JO8 tot en met JO13 enkel met spelers van hetzelfde 
geboortejaar. Positief is dat hierdoor de  fysieke verschillen tussen spelers onderling kleiner zijn. 
Maar deze wijze van samenstellen van de teams levert tegelijkertijd heel wat hoofdbrekens op voor 
de jeugdcommissie bij de overgang van 8-tallen (JO-12) naar 11-tallen (JO-13) . 
 
Niveau 
In het seizoen 2017-2018 speelden alle standaardteams vanaf de JO15-1 in de eerste klasse. 
Dit conform het streven van de TC en Jeugdcommissie. Ook de andere teams worden op niveau – in 
ieder geval niet te laag– ingedeeld. In de leeftijdsklasse JO17 en JO19 zijn we afgelopen seizoen bij 
wijze van proef gestart met een selectie JO17-1/2 en een selectie JO19-1/2.  Spelers worden daarbij 
niet van tevoren ingedeeld maar krijgen alle kans om zich gedurende het seizoen te bewijzen. Omdat 
de ervaringen zeer positief zijn heeft dit voor het seizoen 2018-2019 een vervolg gekregen. 
 
Resultaten seizoen afgelopen jaar  
Alle teams hebben een prima seizoen gedraaid. Of zij nu eerste of laatste zijn geëindigd, het 
belangrijkste is dat ze veel leren, plezier hebben en dat er binnen en buiten teams vriendschappen 
ontstaan die ontzettend waardevol zijn. Dit is mede te danken aan de geweldige inzet van ons 
jeugdkader. Waarvoor dank! Hoewel het voetbalplezier voorop staat is het natuurlijk ook geweldig 
als er door teams aansprekende resultaten behaald worden.  Kampioenschappen waren er afgelopen 
seizoen echter nauwelijks. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de teams op een relatief 
hoog niveau acteerden en ook met de nieuwe spelvormen voor de jeugd. Bij de jongste jeugd 
worden namelijk geen standen meer bijgehouden. We konden daardoor helaas maar een kampioen 
feliciteren. Dat was de JO17-2. Proficiat! 
 
Activiteiten 
Wederom werd er een scala aan al dan niet voetbal gerelateerde jeugdactiviteiten georganiseerd. 
Denk onder andere aan de organisatie van lotenverkoop, speler van de week, spelregelavond, 
het chocomeltoernooi, Sinterklaasavond en een afsluitingsweekend met een bezoek aan 
kinderpretland (JO9), een bowlingmiddag (JO11) of een overnachting inclusief voetbal, boksclinic en 
disco (JO13/15). Helaas waren we genoodzaakt om ons normaal gesproken zeer succesvolle 
JO9/JO11 toernooi af tegelasten. Als gevolg van de nieuwe (verlengde) wedstrijdkalenders van de 
KNVB kregen we veel te weinig aanmeldingen. Hopelijk gaat het ons wel lukken om in het seizoen 
2018-2019 van het jeugdtoernooi een succes te maken.  
 
WVZ 
Voor de jeugd is ook de werkgroep voetbalzaken actief.  Deze groep probeert de algehele kwaliteit 
van de jeugdopleidingen te versterken. Afgelopen jaar is dat onder meer gebeurd door de aandacht 
te vestigen op circuittrainingen en  
-het organiseren van de trainingskampioen, 
-het aanbieden van cursussen van de KNVB en minicursussen bij VVV  
-het organiseren van infoavonden voor het jeugdkader 
  



Fluiten jeugdteams 
Met het oog op de oplopende tekorten aan scheidsrechters is na de adoptie van jeugdteams door 
seniorenteams ook de adoptie van jeugdteams door de JO19 en JO17 in het seizoen 2017-2018 in  
gang gezet. Deze jeugdteams zijn verantwoordelijk voor het fluiten van de jeugdteams JO11 en JO12. 
Over het algemeen zijn de ervaringen zeer positief. 
 
Sponsorcommissie 
Het afgelopen jaar stond in het teken van de aflopende sponsorcontracten van een groot deel van 
onze shirtsponsoren. Het was best wel spannend of we deze sponsoren weer aan ons konden 
verbinden voor een nieuwe periode.  
Met onze commissie, Herman, Jos, Perry, en Hans met daaraan toegevoegd Claudia (website) en Wil 
Voncken (kleding), hebben we de nieuwe ronde goed voorbereid. Uiteindelijk hebben onze 
sponsoren ons massaal gesteund en hebben we zelfs enkele subsponsoren aan de shirtsponsoren per 
team kunnen toevoegen. Ook hebben we een aantal sponsoren nog in de wachtkamer zitten. Dit jaar 
hebben we de volgende nieuwe contracten met shirtsponsoren gesloten. Ben Steijntjes plus De 
Moesdijk, De Brouwer, Wieger en Mark Frenken, Spine Sport, Aod Bosseve, ANB plus Jonas, LTT plus 
Bonten plus Harry van den Heuvel plus DHZ, Café De Moesdijk. Volgend seizoen proberen we de 
overige sponsoren met aflopende contracten weer aan ons te binden en zal met name de nadruk op 
de jeugdsponsoren liggen. 
 
We hebben net als vorig jaar ca € 25.000 sponsorgeld binnen gekregen. De borden zien er goed uit, 
met dank aan de onderhoudsploeg. We hebben weer enkele nieuwe kunnen toevoegen, nl. Evers 
Bestratingen en FMT. 
 
We hebben afgelopen seizoen weer een sponsoruitje georganiseerd. Dit keer zijn we naar De 
wedstrijd Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin gaan kijken met een hapje en een drankje 
als afsluiting. Was zeer geslaagd. 
 
Tenslotte zullen we komend seizoen een sponsorpodium bieden aan Alpe d’Huzes Team Claudia. De 
familie Göbbels heeft in juli haar dierbare Claudia verloren. Dat is het symbool geworden om in de 
strijd tegen kanker naar de top van de Alpe d’Huzes te gaan. Een grote groep Moeesdiekers 
(wandelaars, runners, fietsers, vrijwilligers) gaan deze berg beklimmen op 6 juni 2019. Alle sponsoren 
hebben een brief van Desm ontvangen om deze activiteit te sponsoren. Onze club-saamhorigheid zal 
ongetwijfeld het goede doel in het algemeen en de familie Göbbels in het bijzonder van harte 
steunen. 
 
Activiteiten- kantine commissie 
De activiteiten/kantine commissie draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van diverse 
activiteiten. De activiteiten die worden georganiseerd zijn o.a. sinterklaasavond, diverse thema-
avonden, de nieuwjaarsreceptie, carnavalsbal en toernooien. Deze goed bezochte activiteiten 
bepalen ook de cultuur van onze club. Nevenactiviteiten (het voetbal staat immers voorop) dragen 
bij aan de cohesie en verbondenheid van de club.  
 
Tot besluit 
We kijken terug op een moeilijk seizoen, zoals al aangegeven.  
Ook op bestuurlijk niveau gaat het niet altijd makkelijk. We hebben natuurlijk te maken met externe 
partijen waar we nauwelijks invloed op uit kunnen oefenen. Zo wordt in de gemeenteraad en in het 
College van burgemeester en wethouders niet altijd gunstig besloten voor de Weerter verenigingen, 
zoals DESM. Hier hebben we mee te dealen en dat proberen we uiteraard zo goed mogelijk.  
  



 
Nog steeds zijn de velden allemaal vol bezet.  
Om te kunnen voldoen aan deze groei is het belangrijk alle trainingsfaciliteiten te kunnen gebruiken, 
ook in de donkere wintermaanden. Om hier gehoor aan te geven is vorig jaar gestart met de 
aanvraag bij de gemeente voor uitbreiding van de verlichting. Het is uiteindelijk, na een langere 
termijn aangezien er bezwaar was ingediend, gelukt. De lichtmasten worden nu flink gebruikt.  
Ook hebben alle leden, zoals aangekondigd, een algemene infogids gekregen. Hierdoor is het voor 
iedereen duidelijk wat onze regels en gebruiken zijn.  
 
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal leden. Zij gaan erg gemist worden. 
Maar we zullen aan hen met een lach en een traan terugdenken. Zij zijn voor altijd verbonden aan 
onze mooie club.  
 
Hoewel we heel veel vrijwilligers hebben, zijn er altijd nog werkzaamheden waarvoor we nog meer 
vrijwilligers kunnen gebruiken. Vaak zijn het dezelfde groep mensen die dit oppakken. Graag zouden 
we hierbij een oproep willen doen aan al onze leden, want: vele handen maken licht werk. Ook de 
jeugd is natuurlijk welkom! 
 
Graag wil ik, namens het bestuur, iedereen die op wat voor manier dan ook, zijn steentje heeft 
bijgedragen in het seizoen 2017-2018 hartelijk danken!! Zonder vrijwilligers zijn wij nergens! 
 
Tot slot wens ik namens het Bestuur iedereen veel sportieve successen toe in het nieuwe seizoen in 
goede gezondheid. 
 
Willeke Heijligers 
Secretaris 
December 2019 


