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Jaarverslag verenigingsjaar 2020-2021 
 

Algemeen 
 
Na het eerste jaar pandemie, staat ook het seizoen 2020-2021 in het teken van Corona en wordt de 
verwijdering van de club steeds groter. Waar het vorige seizoen het gemis nog groot was, is er nu 
een bepaalde berusting. Velen hebben andere, meer solistische, activiteiten gevonden in plaats van 
voetbal (kijken). De sociale en maatschappelijke kring is kleiner geworden. Door de gewenning wordt 
de verwijdering groter. Een logisch gevolg van een aantal dramatische jaren, maar waardoor onze 
cultuur onder druk komt te staan. De uitdaging om vrijwilligers te krijgen/behouden is nog groter. 
Het DESM-gevoel, waar ook supporters voor zorgen, is verminderd door de lange sluiting van de 
kantine en het spelen van wedstrijden zonder toeschouwers of het helemaal niet spelen van 
wedstrijden. Waar DESM eerder een verankerd item was in onze gedachte én ons ritme houden we 
ons nu bezig met een heleboel andere zaken. Hopelijk kunnen we aankomend seizoen weer gaan 
bouwen. Bouwen om de DESM cultuur te verstevigen en op het oude niveau terug te krijgen. En dat 
gaat lukken, daar ben ik van overtuigd. De fundering is ontzettend stevig. De bouw is wellicht een 
beetje aangetast, maar de mens kan zich goed aanpassen. En vooral in onze DESM familie zal 
iedereen weer snel terugvallen in het oude patroon. Normaal gesproken wellicht niet een positieve 
uitspraak, maar in dit geval wel degelijk een hele welkome uitspraak.  
  
Met de start van het seizoen in 2020 hebben we nog enkele wedstrijden mogen voetballen en zelfs 
mogen kijken als supporter. Helaas kwam hier midden oktober weer een einde aan en heeft alles 
wederom lange tijd stil gelegen. Ook dit jaar geen prins, niet van DESM, niet van de stad of de 
Zweeloeere. Waar we vorig jaar nog hoopte ons 75 jarig jubileum dit jaar te mogen vieren, werd al 
snel duidelijk dat dat feest ook niet door zou gaan.  
Gelukkig werd er wel direct getraind bij positief bericht vanuit het RIVM en de overheid. Wat betreft 
flexibiliteit, opschalen, afschalen, aanpassen en oppassen hebben we heel wat bijgeleerd.  
 
Natuurlijk hebben we ook financieel een uitdaging gehad om gezond te blijven. Er is weer aanspraak 
gemaakt op de financiële regelingen vanuit de overheid, gemeente en KNVB. Nog steeds zijn we 
kritisch op bepaalde uitgaven. En leden, de basis van ons bestaan, zijn ons trouw gebleven. Dank 
daarvoor!  
Als je na lange tijd op het sportpark komt lijkt het of er niets is veranderd. En dat is geheel te danken 
aan onze onderhoudsploeg. Doordat het terrein weinig gebruikt werd, zou het onderhoud versloft 
kunnen raken. Dit is duidelijk niet het geval. Alle complimenten en dank aan deze geweldige groep 
mensen!  
 
Daarnaast willen we graag alle vrijwilligers bedanken die het afgelopen seizoen, op welke manier dan 
ook, vrijwillig zijn of haar diensten heeft aangeboden aan de club. In een jaar van verwijdering en 
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weinig sociale en gezellige bijeenkomsten is dit een nog grotere prestatie waarvoor een grote 
dankbaarheid op zijn plaats is.  
 

Leden, bestuur en commissies 
 
Op 1 september 2020 waren er 584 leden. Vorig jaar op deze peildatum waren er 599 leden, een 
vermindering van 15 leden.  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van deze leden 
(per 1 september 2020).  
 

Leeftijdscategorie Man/Vrouw 
Totaal 1-9-
2019 

Totaal 1-9-
2020 

Senioren  M 343 331 
Senioren  V 28 33 
JO 19 M 29 25 
JO 17 M 34 34 
JO 15 M 28 29 
JO 13 M 20 17 
JO12 M 16 15 
JO 11 M 16 15 
JO10 M 15 18 
JO 9 M 18 10 
JO8 M 9 16 
JO 19 V 5 5 
JO 17 V 7 7 
JO 15 V 7 4 
JO 13 V 5 4 
JO12 V - - 
JO 11 V - 2 
JO10 V - - 
JO 9 V 4 3 
JO8 V - - 
Mini’s  M/V 11 15 
Kinderen 4 jaar en 
jonger M/V 

1 1 

 
Van de senioren zijn er 197 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) en 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 functioneerde dit seizoen vijf commissies waarvan de voorzitters deelnemers zijn in 
regulier overleg met het bestuur. 
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Voetbal commissie (voorheen technische commissie en jeugd commissie) 
PR- en Sponsorcommissie 
Accommodatie commissie 
Activiteitencommissie  
Scheidsrechter commissie 
 
Op deze wijze wordt de voortgang en het beleid van de vereniging bewaakt en kan indien nodig tijdig 
bijgestuurd worden.  
 

Voetbalcommissie 
 
Het vorige jaarverslag werd gesproken over het voortijdig beëindigen van de competitie en dat in het 
nieuwe seizoen iedereen weer vanaf 0 mocht gaan beginnen. In de aanloop naar het seizoen hebben 
we gelukkig voetbal kunnen aanbieden op ons sportpark. In augustus zijn we op een enigszins 
normale manier van start kunnen gaan. 
Onze teams zijn gestart in de beker en vervolgens is de competitie van start gegaan. In de eerste 
wedstrijden van het seizoen was het voor de Moeësdiêkers nog mogelijk om wedstrijden te komen 
bezoeken. Na een aantal wedstrijden werd dit door de overheid verboden en na vier speelronden 
werd helaas de competitie stilgelegd.  
In de periode na het stilleggen van de competities zijn er veel wijzigingen geweest op het gebied van 
de regelgeving. Teams mochten trainen onder bepaalde voorwaarden, de spelers en trainers hebben 
zich maandelijks moeten aanpassen aan de geldende regelgeving van dat moment. Voor onze jongste 
jeugd waren er op het grootste gedeelte van het seizoen geen beperkingen, deze hebben door 
kunnen trainen. Voor onze oudere jeugd (JO19) was het een vreemd seizoen. De ene helft mocht niet 
trainen, vervolgens mocht de ene helft wél komen trainen op 1,5e meter terwijl de rest zonder 
restricties mocht trainen. Onze senioren hebben het grootste gedeelte van het seizoen stilgelegen, in 
groepjes van 4 of van 2 trainen was op den duur niet meer te doen.  
Naarmate het trainingsseizoen vorderde kon er gelukkig weer meer gevoetbald worden. Onderlinge 
partijtjes in het weekend werden regelmatig georganiseerd en door de KNVB is er op het eind van 
het seizoen nog de Regio Cup georganiseerd. Onze jeugdteams van JO17 en jonger hebben hier nog 
aan deelgenomen. 
 
Selectie 
Onze selectie is dit jaar gestart onder een nieuwe hoofdtrainer, Paul van de Moosdijk. Samen met de 
overige begeleiding heeft hij gezorgd voor een frisse wind bij ons vaandelelftal en het tweede. In een 
vroegtijdig stadium is de samenwerking met de trainers van de selectie verlengd voor het seizoen 
2021-2022. 
 
Recreatief voetbal 
Tot het recreatieve voetbal behoren onze elftallen 3 t/m 6, de 35+ teams en Dames 1 en 2. Het 
tweede damesteam is nieuw binnen DESM. Onder leiding van Rick Aquarius, Ralph Wulms (3 t/m 6), 
Ton Boelaars (35+) en Rolf Bonten (dames, ondersteund door diverse hulpkrachten) werden de 
trainingen ingevuld gedurende het seizoen.  
 
Jeugd 
De begeleiding van onze jeugdteams is voornamelijk door bekende vrijwilligers en trainers begeleid. 
Het seizoen is gestart met de volgende teams: 2x JO19, 2x JO17, 2x JO15, 1x JO13, 2x JO12, 2x JO11, 
2x JO10, 2x JO9, 3x JO8 en een miniteam. Na de winterstop is er een extra miniteam gevormd. 
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In de winterstop is het nieuwe JVOP gereed gemaakt zodat het gebruikt kan worden. In het voorjaar 
is de werkwijze bij proef toegepast bij een aantal teams. In het nieuwe seizoen gaat de hele jeugd 
daarmee werken en kunnen we de komende 5 jaar vooruit. 
Al met al was het weer een bijzonder jaar. Op gebied van competitievoetbal een jaar om snel te 
vergeten. We mogen ons gelukkig prijzen met al onze vrijwilligers die iedereen binnen DESM aan het 
voetballen hebben kunnen houden. Binnen de geldende maatregelen hebben we geprobeerd alle 
teams zoveel mogelijk aan de gang te houden. Op naar een beter 2021-2022! 
 

Sponsorcommissie 
 
Nu we Corona langzamerhand onder controle lijken te krijgen kunnen we ons ook weer gaan richten 
op de werving van sponsoren. Het afgelopen jaar was het nog onzekerheid troef en mogen we ons 
gelukkig prijzen dat het gros van onze sponsoren trouw aan DESM zijn gebleven, ook al hadden 
sommige sponsoren het moeilijk.   

We hebben de sponsoren voor Kerstmis 2020 een attentie gebracht, met behulp van onze nieuwe 
sponsor Wijnhuis Moesel, waarbij een aantal sponsoren op de foto zijn gezet. Deze foto’s zijn ook op 
onze site gezet. Ons 75-jarig jubileum was natuurlijk een mooie gelegenheid geweest om de 
sponsoring op een nog hoger niveau te brengen, maar ondanks het niet doorgaan daarvan hebben 
we onze sponsorinkomsten redelijk op niveau kunnen houden. 

De commissie bestaat uit de volgende leden: Herman Smits, Jos Maes, Hans Moonen, Erwin 
Simons, Bobby Zuidwijk, Lennard Schreurs, Levy Göbbels, William Voncken, Perry Smits  en Job 
van Holstein. Perry Smits zal voor het komende seizoen terugtreden. Ieder pakt zijn eigen rol. 
 
In de achterliggende seizoenen hebben we ons kunnen bewijzen op social media gebied. 
We scoren goed op Facebook en Instagram. Het volgende project dat we nu oppakken is het 
opfrissen van onze website. Op 4 september jl. heeft er weer een succesvolle kleding 
verkoopdag plaatsgevonden. Een tegenvaller was dat de groots opgezette Regioloterij niet is 
doorgegaan. Daarentegen hebben we een drie-jarig sponsorcontract met de Heerschap Groep 
gesloten, dat erg lucratief voor DESM kan worden.  
  
De reclameborden zien er goed uit, met dank aan de onderhoudsploeg. Een aantal borden 
zullen komend seizoen vernieuwd worden. We zijn hierover in contact met de sponsoren. 
We zullen aan de start van het seizoen weer alle teams op de foto gaan zetten, zodat we de 
teams met hun sponsoren op de site kunnen zetten. 
  
De shirt sponsoren hebben nog doorlopende contracten, waardoor alle teams er weer keurig 
opstaan komend seizoen.  
 
Recent hebben we de volgende sponsoren kunnen vastleggen: 

- XXL Traffic 
- Wijnhuis Moesel 
- EHS Communications 
- MG Dakbedekking 
- Peeters Duurzaam 

 
Hopelijk kunnen we onze leden aansporen om nieuwe mogelijkheden van sponsoring bij ons 
aan te kaarten. Wat betreft de jeugdteams, is er vorig seizoen al voor gekozen om een groot 
aantal teams in het nieuw te steken. We zullen voor het komend seizoen op zoek gaan naar 
een aantal sponsoren, die gezamenlijk “vrienden van de DESM jeugd” kunnen worden. 
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Tenslotte willen we al onze sponsoren bedanken voor het blijven steunen van onze vereniging. 
Als club willen we graag komend seizoen een sponsorbijeenkomst organiseren, als dank voor 
ieders betrokkenheid. 
 
Activiteiten commissie 
 
DESM staat bekend als een voetbalclub waar sport en gezelligheid sterk voorop staat en een 
onderdeel is van onze cultuur. Zo staat het al 75 jaar bekend, weekend in, weekend uit. Het is altijd 
feest geweest op Sportpark de Koekoek en Sportpark de Moeësdiêk. Dat was het alles behalve 
afgelopen seizoen! De stoelen in de kantine stonden op de tafel, het geluid stond uit en de tap was 
ontkoppeld, er was niks te doen in onze kantine 1,5 jaar! Voortdurend hopende op betere tijden, die 
er helaas afgelopen seizoen vanwege corona niet gekomen zijn.   
Door corona is er niks live georganiseerd. Als commissie konden we het echter niet verkroppen en 
hebben we DESM letterlijk en figuurlijk alsnog de huiskamers ingebracht bij de leden en de rest van 
Weert. In november 2020 zijn we live gegaan met een eigen gemaakte DESM – Thuis voor de Buis 
Quiz. Thuis zorgde dit voor veel pret en konden we voor 1 avond het DESM-gevoel thuis brengen bij 
de mensen. Helaas door nog strengere maatregelen zoals de volledige lockdown en 
avondklokmaatregelen zijn we er niet in geslaagd om hier een volgende editie aan te geven.  
In het jubileumjaar 2019-2020 zou in juni een prachtige feestweek “Proost op Oost” plaatsvinden. 
Toen hebben we al moesten besluiten om dit richting juni 2021 te verplaatsen. Ook deze verplaatste 
editie is helaas geannuleerd en hebben we als commissie besloten om e.e.a. door te schuiven naar 
het 80-jarig jubileum in 2025!  
Einde van seizoen 2019-2020 namen onze vaste Kantinebeheerders Wil & Annie Berben afscheid van 
onze commissie. Via deze weg wil ik hun dan nogmaals ontzettend bedanken voor al de inzet, drive 
en betrokkenheid! Het was ongekend wat Wil & Annie deden voor onze club. Er is vanaf seizoen 
2020-2021 een nieuwe kantine-werkgroep opgericht die dat onder toeziend oog van de AC het 
kantinebeheer op zich zullen nemen. Dit zijn: Henri Peeters, Eric Lenders, Cor Scheepers en Peter 
Wulms waarvan Eric Lenders als afgevaardigde van de werkgroep aansluit bij de reguliere overleggen 
van de Activiteitencommissie.  
Ook willen wij een grote dank uitspreken naar Mart Overmans. Onze Mart, wie kent hem niet, stopt 
dit seizoen met de Activiteitencommissie. Mart zorgde bij ieder jaargetijde voor de juiste aankleding 
en uitstraling van de kantine, bij iedere activiteit voor de juiste attributen en was een sparringpartner 
puur sang! Kortom: Mart is een ontzettend gewaardeerde vrijwilliger die we enorm binnen onze 
commissie gaan missen. Mart bedankt!  
De commissie ziet er nu als volgt uit: Sanne Moonen, Silvie Wijnen-Scheepers, Tom Lenders, Eric 
Lenders, Dennis Triepels, Kevin van Pol en Joeri Teeuwen.  
Voor de eerste keer zou ik als Voorzitter van de Activiteitencommissie jullie tijdens een 
jaarvergadering mogen toespreken, dat het met deze boodschap moest had ik echter niet verwacht 
en gehoopt. We gaan met goede hoop, enthousiasme en ontzettend veel energie naar seizoen 2021-
2022. Daar staan al een aantal mooie activiteiten voor gepland! We hopen je op een gezonde, 
verantwoorde en feestelijke manier snel weer te zien in onze Hoeëskamer of op één van onze 
activiteiten!   
 

Tot besluit 
 
Wederom niet het seizoen waar we op hoopte. Maar met goede moed kijken we vooral vooruit. We 
zijn al een stap dichter bij een betere toekomst dan vorig jaar. Waar we toen nog hoopte op een 
vaccin, is er dat nu. Uiteraard moet dit nog uitgebalanceerd worden en bekeken worden wat het op 
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de langere termijn betekent, maar het is een stap in de goede richting. Een stap naar dat “normale” 
leven met dat pilsje na een wedstrijd of training.  
 
Belangrijk hierbij is het respect voor iedereen. Respect voor de keuzes die we maken, ook al zijn we 
het soms niet eens met elkaar. En natuurlijk het respect naar elkaar als voetballer, teamlid, clublid en 
mens.  
 
Mijn wens is dat ik volgend jaar een redelijk “normaal” jaarverslag mag schrijven. Waar ik weer, met 
lichte irritatie, op zoek mag naar de uitslagen van het betreffende seizoen. De uitslagen waarmee ik 
altijd moeite heb deze te vinden voor alle teams.  
Waar ik mag schrijven over die verdomde kater die ik had na het geweldige moesdiekbal met die 
sjieke prins(es) met zijn of haar adjudanten. Waar ik mag klagen dat het zo lang duurt voordat ik mijn 
drinken kon bestellen omdat het zo druk was in de kantine dat er geen doorkomen aan was. Dat we 
echt een probleem hebben wat betreft het aantal teams en velden. Dat we een uitdaging hebben om 
de velden weer op orde te krijgen omdat ze “kapot” gespeeld zijn door de vele wedstrijden!  
Wat zou dat mooi zijn…. 
We kunnen vooralsnog alleen maar hopen dat dat gaat lukken aankomend seizoen. Nog steeds is 
hierbij de belangrijkste stelling “gezondheid boven alles”.  
 
Laten we er samen een mooi jaar van maken, een jaar waar we hopelijk met een goed gevoel op 
terug kijken. Waar we elkaar weer mogen terug vinden en waar we weer mogen bouwen aan onze 
vereniging.  
Graag wil ik ook een oproep doen aan onze jeugd(ige) leden: sta op, laat jezelf horen en zien. De club 
is jouw toekomst, maak er samen iets moois van. Er is altijd wel iets wat je kunt doen! 
 
 
Willeke Heijligers 
Secretaris 
September 2021 
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