
  

 

 

 
 

Verslag jaarvergadering 18 november 2019 

 

1. Opening  

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

van het verenigingsjaar 2018-2019.  

Afgemeld zijn John Engelen, Jac van Pol, Jos Verheijden, Jacques Prinsen. Er zijn ca. 50 

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 2018-

2019 en het verslag van de jaarvergadering van 3 december 2018.    

 

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 2018-2019 wordt vastgesteld met de opmerking dat de 

naam van onze hoofdtrainer Michel van Besel fout is gespeld.   

 

4. Benoeming bestuur 

Secretaris Willeke Heijligers is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen andere 

kandidaten gemeld dus is zij hierbij opnieuw gekozen. Joey Donkers wordt als nieuw 

bestuurslid en beoogd penningmeester voorgesteld en Stan Rademakers als bestuurslid. Stan 

zal vanaf juni/juli toetreden. Beide mensen worden met applaus door de vergadering 

aangenomen.  

 

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 2019-2020 

Ook de begroting voor 2019-2020 is nagelopen.   

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

kascommissie voor hun inbreng, werk en goedkeuring.  

 

Om financieel gezond te blijven moeten we mee met de tijd en prijsstijgingen waar we ook 

mee geconfronteerd worden. Vanaf 1 januari willen we de prijzen voor de kantine verhogen. 

De contributieprijzen worden vanaf 2020-2021 verhoogd, voor senioren met 2 euro per 

maand, voor junioren met 1 euro per maand. De prijzen voor de steunende leden blijven 

hetzelfde. Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

Het 75 jarig bestaan staat helemaal buiten de financiële middelen van de club en buiten de 

begroting.  

 

7. Benoeming kascommissie 

Jan van Lierop heeft voor het tweede jaar de kascommissie gedraaid. Herman Smits heeft 

voor het derde en tevens laatste jaar de kascommissie gedraaid. Jan mag volgend jaar ook 

nog de controle doen. Tijdens een gezellige avond heeft de kascommissie de cijfers bekeken 

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

Joey Donkers. Herman Smits geeft een korte samenvatting gegeven van de controle. Hartelijk 

dank voor de inbreng van Herman en Jan! Graag hebben we 1 of 2 personen voor het 

volgende jaar die toetreden tot de kascommissie. Ernst Jansen en Bart Halfers melden zich 

hiervoor aan, waarvoor dank.  

 

8. Verslag commissies 

PR en Sponsorcommissie 

Erwin Simons, voorzitter van deze commissie krijgt het woord. Dit jaar hebben we de 

opdracht om onze commissie te verjongen. Dit is gelukt, we hebben de Bobby Zuidwijk, 

Lennard Schreurs, Levy Göbbels en Job van Holstein toe kunnen voegen aan onze commissie. 

William Vonken is ook toegevoegd als verantwoordelijke voor de kleding. Vorig jaar stonden 

we voor de uitdaging om een aantal sponsorcontracten te verlengen. Volgens de cijfers zijn 

we ietsjes terug gelopen.  

 

Afgelopen jaar hebben we toch een aantal mooie bedragen binnen kunnen halen, zoals de 

Raboclubsupport actie, hiermee hebben we 900 euro opgehaald. Daarnaast zitten we nog 

midden in de Jumbo actie. De reclameborden zien er goed uit met dank aan de 

accommodatiecommissie. Deze worden tegenwoordig helemaal compleet besteld. De 

toekomst moet uitwijzen of dit kwalitatief beter is.  

We hebben een aantal nieuwe shirtsponsoren aangetrokken. Dit zijn Meulen Bouwbedrijf en 

Uniteq. Daarnaast hebben diverse bedrijven hun sponsoring verlengd. Dit zijn Klussenbedrijf 

Davie Coumans, Cafe de Harmonie, Cafetaria De Beemd, Bouwmans Assurantiën, Mainwork, 

Kinderpretland (inmiddels overgenomen door Laco) en de ING. 

 

Het 75 jarig bestaan geeft ons de kans om bestaande sponsoren te benaderen om iets extra’s 

te doen. We gaan ook proberen om meer Weerter bedrijven binnen onze poorten te krijgen.  

 

 



Technische Commissie 

Rolf Bonten, voorzitter van de TC geeft aan dat afgelopen jaar dat de commissie 

voetbalzaken werd gevormd. Het jaar stond dan ook o.a. in overdragen. In het jaarverslag 

staat alles goed uitgeschreven.  

De commissie bestaat uit William Maes, Johan Moonen, Peggy Peeters, William Vonken, 

Mark Salmans en Joost Philipsen.  

We hebben een aantal nieuwe trainers kunnen aantrekken voor diverse teams.  

Afgelopen jaar was er vaak een tekort aan spelers bij diverse teams. Voor dit jaar is gekozen 

voor een ruimere bemanning voor de teams zodat we dit probleem minder zullen hebben. 

We hebben nog steeds 2 veteranenteams, dit is een vaste groep van zo’n 40 voetballers. 

Deze spelers worden natuurlijk allemaal jonger, terwijl we vaak tegen teams spelen die 

steeds jonger worden. Hier dient aandacht voor te zijn. De veteranen worden getraind door 

Ton Boelaars.   

De dames hebben vorig jaar een doorstart gemaakt en deze groep wordt alleen maar groter.  

 

Rolf wordt namens het dagelijks bestuur bedankt voor zijn inzet als voorzitter van de TC van 

de afgelopen jaren.  

Jeugdcommissie 
Voorzitter Ernst Jansen staat stil bij het feit dat 2018-2019 voor de jeugdcommissie haar 

allerlaatste seizoen was. Hij wil daarom de leden van de jeugdcommissie even nadrukkelijk 

benoemen: Anton Donkers, Coen Teeuwen, Ton Verschuren, Eddy van Hove, Henrie Peeters, 

Thijs Caris, Kevin Meijer, Diana Salmans en Wil Berben en hen hartelijk bedanken voor hun 

jarenlange toewijding en inzet. Mede hierdoor was het ook nu weer een geslaagd seizoen.  In 

het seizoen zelf zijn weinig vernieuwende initiatieven ontplooid en is met het oog op de 

aankomende nieuwe organisatie vooral op de winkel gepast. Toch werden er weer tal van 

activiteiten georganiseerd. Speciaal wordt de aandacht gevestigd op de jeugd-afsluitingsdag. 

Met kartrekker Joeri Teeuwen en met dank aan de hulp van velen wordt er ieder jaar weer 

een andere zeer bijzondere dag van gemaakt. Op voetbalgebied springt eruit dat in het 

afgelopen seizoen van JO12-1 t/m JO19-1 alle standaardteams minimaal in de eerste klasse 

speelden. Een streven dat we als JC/TC een aantal jaren geleden als doelstelling 

geformuleerd hebben. We hopen dat we dit op de lange termijn haalbaar blijft maar hier 

moet met gezond realisme naar gekeken worden. 

Namens alle leden van de jeugdcommissie wil hij iedereen bedanken voor het vertrouwen, 
de hulp de samenwerking en het plezier dat zij mochten ervaren. Hij wenst de nieuwe 
commissies heel veel succes toe.  

Ernst wordt namens het dagelijks bestuur bedankt voor zijn inzet als voorzitter van de 

jeugdcommissie van de afgelopen jaren.  

 

Activiteitencommissie/kantinecommissie 

Voorzitter Lennard Gerits: 

De kantine inkomsten zijn wat minder geworden, dat ligt ook aan de mindere opkomst van 

de activiteiten. De jeugd is wat moeilijker bereikbaar. De standaardactiviteiten, zoals 

sinterklaas, moeesdiekbal, wijn- en bierproeverij en de afsluitingsdag zijn weer 

georganiseerd. Daarnaast zijn er ook wat nieuwere activiteiten georganiseerd zoals het 

walking dinner en het bezoek aan de brand brouwerij.  

 



Lennard wordt namens het dagelijks bestuur bedankt voor zijn inzet als voorzitter van de 

activiteitencommissie van de afgelopen jaren.  

 

Accommodatiecommissie  

May van Nieuwenhoven treedt op als woordvoerder van de mensen. Op de maandagmorgen 

zit onze bestuurskamer wekelijks helemaal vol met de mensen die onze accommodatie zo 

netjes onderhouden. Zowel binnen als buiten wordt alles gepoetst en schoongemaakt. 

Wekelijks worden een aantal vaste werkzaamheden uitgevoerd en op het einde van de 

morgen ligt alles er weer pico bello bij. 

De conclusie is dat we een mooi sportpark hebben en dat ook zo willen houden. May noemt 

ook graag het goede werk van onze interieurverzorgers die op de maandagmorgen 

kleedlokalen en kantine poetsen. Buiten ligt alles er keurig bij. De grasvelden worden jaarlijks 

beter. De reclameborden zijn ook een vast punt op het werkrooster. Hopelijk zorgen de 

nieuwe borden ervoor dat alles gemakkelijker is bij te houden.  

Verrassingen blijven zich ook voordoen. Zo is men er achter gekomen dat de pomp van de 

sproei-installatie verkeerd is aangesloten. Hierdoor waren er regelmatig problemen met de 

sproeiers en met de waterdruk. Dat wordt binnenkort hersteld.  

In september hebben we voor ’t eerst een werkmoment  georganiseerd op ’n avond. Op deze 

avond werden een aantal klusjes gepland, die wat meer tijd kosten. Dit werd een succes. 

Vele handen maken licht werk. Zeker iets om jaarlijks 1 of 2 keer in het programma op te 

nemen.  

Tot slot: de jaarlijkse terugkerende vraag….Pensionado’s wees welkom om ook op de 

maandagmorgen aan te schuiven.  Onze vaste groep is blij met elke nieuwe kracht. Dus kom 

erbij. Dank aan al die mensen en in het bijzonder een dankwoord aan Bert van Doren voor al 

zijn inspanningen.  

 

Vernieuwde voetbalcommissie 

Tim Jacobs neemt het woord. De nieuwe voetbalcommissie is in juni ontstaan uit een 

samenvoeging van de jeugdcommissie en de technische commissie met als doel voetbal in de 

breedste zin van het woord te behartigen. Door het wegvallen van een aantal oud gedienden 

is er gelukkig een aantal nieuwe gezichten bereid gevonden om het voetbaltechnische beleid 

van DESM uit te voeren. Samen met een aantal oude gezichten wordt bewaakt dat het goede 

werk van voorgaande commissies wordt doorgezet. In de eerste periode van de 

voetbalcommissie is 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 op dit moment plaats op 

gebied van het jeugdvoetbalbeleid. Door het aanstellen van een Hoofd Jeugdopleiding (Frank 

van Meijl, HJO) wordt het dit jaar aflopende jeugdvoetbalbeleidsplan opnieuw geschreven. 

Dit gebeurt conform de standaarden die gelden binnen de KNVB. Deze houden DESM de 

spiegel voor met de centrale vraag: ‘waar staat DESM voor, wat zijn haar kernwaarden, 

missie en visie’. Aan de hand daarvan kan een voetbaltechnisch beleid worden geschreven. 

Omdat de kernwaarden, missie en visie niet zijn vastgelegd is de werkgroep in eerste 

instantie daarmee bezig geweest. Vervolgens wordt hier een voetbaltechnisch beleidsplan 

voor opgesteld met de doelstelling om bij de start van het seizoen 2020-2021 dit te gaan 

uitrollen binnen de jongste jeugd en zo qua leeftijd steeds verder uit te bouwen. Omdat dit 



een belangrijk stuk is wordt in het voorjaar middels een ledenraadpleging goedkeuring 

gevraagd voor het nieuwe plan.  

Vernieuwde activiteitencommissie 

Joeri Teeuwen neemt het woord als nieuwe voorzitter. Ook heeft Lennard een goede basis 

neergelegd, waarvoor dank. Er zijn wel wat nieuwe taken bij gekomen die weg zijn gegaan bij 

de jeugdcommissie. De commissie is bezig met de standaard activiteiten zoals de 

sinterklaasavond, het chocomeltoernooi, moesdiekbal, enz. Dit seizoen zal alles in 

samenwerking worden georganiseerd met de commissie die het 75 jarig bestaan organiseert.  

Wil en Annie hebben aangegeven dat ze stoppen met de kantine. We zijn dan ook op zoek 

naar nieuwe kantinebeheerder(s).  

 

Geheel nieuw: scheidsrechterscommissie 

Een vernieuwde commissie waarvoor Harry van den Heuvel aan het roer staat. Met een 

groep scheidsrechters proberen ze samen deze groep uit te bereiden. Dit is zeker nodig om 

makkelijker in te kunnen plannen in de weekenden.  

Men wil gaan proberen om de scheidsrechters te verjongen. Wellicht zijn er mensen die, 

door blessures, niet meer kunnen voetballen. Zij kunnen opgeleid worden. Mocht je hierin 

geïnteresseerd zijn kun je Lei van Ratingen, Pedro Michiels of Harry benaderen.   

 

9. Mededelingen:  

- Komende donderdag worden de foto’s van Alp du Zes getoond.  

- Frank van Meijl is begonnen met missie, visie en beleid. Dit wordt nog gepresenteerd aan 

het bestuur en daarna breder aan de leden.  

- De vrijwilligersavond is 14 december. Hier is iedereen die een steentje bij heeft gedragen 

aan de club welkom 

- De nieuwjaarsreceptie zal 4 januari plaatsvinden waarin de jubilarissen gehuldigd zullen 

worden.  

- Er komt een Moesdiekbier. Deze zit in de ketel en wordt op 5 december gebotteld. Deze 

wordt ook op de nieuwjaarsreceptie gepresenteerd. De naam van het bier zal “Koekoek” 

worden. Er komt een voorinschrijving om dit bier te kunnen bestellen.  

 

10. Rondvraag 

- Jan van Lierop geeft aan dat er rekken zijn voor de voetbaltassen. De tassen staan er 

echter voor. Het verzoek om de tassen IN de rekken te zetten en niet ervoor. 

Afgesproken wordt dat de leiders gemaild worden om dit door te geven aan de spelers. 

- Jan van Lierop vraagt of er verwarmingslampen kunnen komen onder het afdak. Hugo 

gaat uitzoeken wat de kosten zijn.  

- Borden moeten geschuurd worden waarbij er veel stof vrij komt. Bij de nieuwe borden 

hoeft dat niet. Pedro geeft aan dat zijn afzuiging gebruikt kan en mag worden.  

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 
 


