
  

 

 

 
 

Verslag jaarvergadering 3 december 2018 

 

1. Opening  

Voorzitter Hugo opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen op de jaarvergadering 

van het verenigingsjaar 2017-2018.  

Afgemeld zijn Jacques Prinsen, John Peeters, Stan Rademakers, Ton Verschuren, Peggy en 

Henri Peeters, Michel van Bezel en enkele selectiespelers. Er zijn ca. 35 personen aanwezig. 

 

Er wordt een kort moment stilte in acht genomen voor onze overleden leden.   

 

Er wordt gelegenheid gegeven voor het doornemen van het jaarverslag van het jaar 2017-

2018 en het verslag van de jaarvergadering van 27 november 2017.    

 

2. Vaststelling verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering is zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

3. Vaststelling jaarverslag secretaris 
Ook het jaarverslag voor het seizoen 2017-2018 wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  

 

4. Benoeming bestuur 

Penningmeester Huub Smeets is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen andere 

kandidaten gemeld dus hij is hierbij opnieuw gekozen. Tijdens de vorige jaarvergadering 

hebben we aangegeven om een vijfde persoon te zoeken. Helaas is de invulling hiervan tot 

op heden niet gelukt. 

 

5. Financieel verslag afgelopen seizoen en verslag kascommissie 

Onze penningmeester Huub Smeets heeft een heldere toelichting geschreven van de 

financiële situatie, deze wordt door Henk Smits toegelicht. De financiële vastlegging gebeurt 

conform de eisen die door de KNVB, alsook door de Belastingdienst, zijn voorgeschreven. De 

kascommissie is uiterst tevreden en keurt het financieel verslag goed. 

De penningmeester wordt decharge verleend.  

  



 

6. Begroting seizoen 2018-2019 

Ook de begroting voor 2018-2019 is nagelopen.   

Hugo bedankt de penningmeester Huub Smeets, Henk Smits voor de presentatie en 

kascommissie voor hun inbreng, werk en goedkeuring.  

 

7. Benoeming kascommissie 

Herman Smits is voor het tweede jaar “werkzaam” voor de kascommissie, hij mag volgend 

jaar ook nog de controle doen. Jan van Lierop heeft dit jaar voor het eerste jaar 

deelgenomen in de kascommissie en zal volgend jaar ook aanschuiven. Hartelijk dank voor de 

inbreng van Herman en Jan! Tijdens een gezellige avond heeft de kascommissie de cijfers 

bekeken en besproken. Alle lof voor onze penningmeester Huub Smits.  

Er gaat gewerkt worden aan een meerjarenbegroting door de penningmeester zodat we 

beter kunnen anticiperen op de veranderingen in de toekomst.  

 

8. Verslag commissies 

PR en Sponsorcommissie 

Erwin Simons, voorzitter van deze commissie krijgt het woord. Voor hen was het een 

spannend jaar. Er zijn een aantal nieuwe shirtsponsoren die benaderd moesten worden. Ook 

enkele oude shirtsponsoren moesten benaderd worden aangezien de contracten afliepen. 

Ook het contract met Jako liep af. Na driftige overleggen is dit weer verlengd.  

Er is zo’n € 25.000 van ca. 120 sponsoren binnen gehaald.  

Om hen te bedanken is er vorig jaar een sponsoruitstapje georganiseerd naar München 

Gladbach, dit was zeer geslaagd. Er zijn diverse nieuwe sponsoren aangemeld.  

De borden zien er allemaal prima uit. Er zijn ook een aantal bordsponsoren bijgekomen.  

Erwin roept op dat, mochten er nog nieuwe ideeën of sponsoren zijn, dit gemeld mag 

worden bij de commissie.  

 

Technische Commissie 

Rolf Bonten, voorzitter van de TC geeft aan dat het inderdaad een moeilijk seizoen was met 

toch een aantal dieptepunten. Op sportief vlak natuurlijk de degradatie van ons eerste elftal 

en het ontslag van de hoofdtrainer.  

Dit had natuurlijk invloed binnen de selectie. Maar mede door de goede onderlinge 

verstandhouding van het eerste en tweede elftal is er geprobeerd het tweede elftal 

kampioen te laten worden in haar klasse. Als gevolg van een minder doelsaldo leverde de 

gedeelde eerste plaats geen kampioenschap op. Via de nacompetitie werd uiteindelijk de 

finale bereikt, helaas was Veritas 2 hier de betere ploeg en promoveerden naar de eerste 

klasse. De lagere elftallen hebben een regelmatige competitie gedraaid. Voor het huidige 

seizoen waren er 3 speerpunten, deze zijn succesvol afgeloten. De dames zijn nl, onder 

leiding van William Voncken en het leiderschap van Peggy Peeters en Nicole Senden, actief 

binnen de 6e klasse. We zijn blij dat we weer een damesteam aan het voetballen hebben. 

Daarnaast was een speerpunt om een extra seniorenteam te kunnen vormen vanuit de 

jeugdafdeling met jeugd die over moesten naar de senioren.  

Bij de lagere elftallen zijn 2 nieuwe teams van start gegaan, een nieuw derde elftal en een 

nieuw vierde elftal.  

 

 



Jeugdcommissie 

De jeugd kijkt wel terug op een positief seizoen. In de tweede helft van het seizoen hadden 
we inclusief de mini’s 21 jeugdteams. We zien nu dat de groei wat afvlakt. Desondanks zijn 
we wel begonnen met 20 teams in het huidige seizoen.  
Alle standaardteams spelen op hoog niveau. De A zelfs hoofdklasse. Samen met de 
technische commissie wordt dit goed opgepakt en bekeken hoe we de kwaliteit hoog kunnen 
houden. Binnen de jeugdcommissie is ook activiteitencommissie (in persoon van Joeri) actief, 
er wordt geregeld iets georganiseerd zoals de sinterklaasavond, het afsluitingsweekend, een 
disco avond met boksclinic voor JO13 en JO15. 
Er is afgelopen jaar gestart met een nieuwe spelvorm. Voor de jeugd t/m 12 jaar voetbalt 
men met kinderen in dezelfde leeftijd. Het is een groot karwei geweest om hiervoor een 
goede indeling te maken.  
 
Ook de jeugd JO17 en JO19 wordt sinds dit jaar ingezet om de jongere jeugd te fluiten.  We 
ontkomen er niet aan om met meer mensen meer dingen te doen.  
 
Activiteitencommissie/kantinecommissie 

Voorzitter Lennard Gerits: 

De commissie is ongewijzigd. Naast het voetbal is ontspanning binnen de club heel 

belangrijk. Door de organisatie van andere activiteiten blijft DESM de familie die het is, ook in 

zwaardere tijden. De bekende activiteiten zijn weer georganiseerd. Kevin van Pol en Dennis 

Triepels zijn toegetreden aan de commissie vanaf dit seizoen. Tim Jacobs is niet langer meer 

actief binnen de commissie.   

We hebben geïnvesteerd in een koeling. Daar waren we het afgelopen jaar erg blij mee met 

het warme seizoen wat we gehad hebben.  

Er zijn een aantal personen die zich bezig houden met het personeel voor de bardiensten. Dit 

loopt heel prettig. Ook de poule van de leden die achter de bar staan wordt ook steeds 

groter. Sinds dit seizoen hebben we een ander systeem voor het geluid. Het 75-jarig jubileum 

lijkt nog ver weg, maar is zo daar. We gaan een start maken met de organisatie.   

Mocht iemand een leuk idee hebben voor nieuwe activiteiten zijn deze ideeen altijd welkom 

bij de commissie.   

 

Accommodatiecommissie  

Elke maandagochtend staat de “oudere garde” paraat om alles weer netjes te houden. We 

zien dat de aanwas nihil is. Het wordt moeilijker om te doen wat men wil doen door 

lichamelijke gebreken. Mensen zijn van harte welkom om mee te helpen.  

Het is belangrijk om ons park netjes te houden. Het is een idee om eens per jaar een 

werkmoment organiseren op bijv. een vrijdagavond. Zo kunnen we alle kwarweitjes met een 

paar mensen doen. Bijv, de goals afwassen, verven, schuren, kantjes van de velden enz. Dit 

wordt positief ontvangen.  

 

9. Mededelingen:  

- Met beide trainers is overeen gekomen om nog een seizoen door te gaan 

- De vrijwilligersavond is op 15 december. Alle vrijwilligers zijn van harte welkom.  

- Nieuwjaarsreceptie zal op 5 januari gehouden worden. Ook hier is iedereen natuurlijk 

van harte welkom.  

- Vele mensen geven aan om te stoppen binnen verschillende commissies. Dan is het best 

lastig om vervanging te vinden. Hiervoor is een wervingscommissie gevormd. Deze wordt 

bemand door Kevin Meijer, Joeri Teeuwen, Claire Deben, Kris Lenaerts en Willeke 



Peeters. Deze commissie gaat het huidige organigram bekijken en eventueel aanpassen. 

Daarnaast gaan zij ook op zoek naar geschikte kandidaten. Getracht wordt om de 

invulling bij mensen in een jongere leeftijdsklasse (25-40 jaar) te zoeken om de toekomst 

veilig te stellen en een nieuwe, frisse wind te creëren.   

 

10. Rondvraag 

- Jan van Lierop geeft aan dat hij het leuk vinden om een mosselavond te organiseren 

(zoals vroeger op de Koekoek ook georganiseerd werd). Ook om de omzet in de kantine 

te verhogen. De activiteitencommissie neemt dit mee.  

- Eddy Hove: kwalificatie is bekend. “We” moeten voor de kwalificatie tegen Duitsland. 

Voorgesteld wordt om de wedstrijd met zijn allen te kijken in de kantine. Ook dit wordt 

opgenomen door de activiteitencommissie.  

- Ton Boelaars: in hoeverre is het haalbaar om een pinautomaat te hebben. Hier zijn we 

mee bezig. Het duurt alleen wat langer vanuit de bank.  

- Kevin Meijer: er is onvrede geweest over de douches. Hugo geeft aan dat dit, als het 

goed is, opgelost is. Naar alle waarschijnlijkheid heeft WML de waterdruk weer 

opgevoerd. Het is lang onduidelijk geweest waar het probleem lag.  

Indien de douches toch nog niet goed werken, graag even aangeven.   

- Joop pleit om het verhaal van May (over de karweiend dag) ook bij de selectie neer te 

leggen. May geeft aan dat het een clubbreed verhaal wordt, dus ook selectie.  

- Eric Lenders geeft een presentatie rondom Alpe d’HuZes.  

Hugo bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng, maar vooral voor alle medewerking in het afgelopen 

jaar en wenst iedereen nog een fijne avond.  

Hiermee wordt de vergadering gesloten.  

Opgemaakt door Willeke Peeters-Heijligers 
December 2018 
 

 


