
  

 

 

 
 

Verslag jaarvergadering 13 september 2021 

 
1. Opening  

Voorzitter Hugo opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen op de jaarvergadering 
van het verenigingsjaar 2019-2020 en 2020-2021.  
Afgemeld zijn John Peeters, Eric Lenders, Joeri Teeuwen, Theo Moonen, Jan van Lierop, Henk 
Smits, Harry van den Heuvel en Kevin Meijer. Er zijn ca. 30 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 2020-
2021 en het verslag van de jaarvergadering van 18 november 2019.     
 

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 2020-2021 wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  
 

4. Financieel verslag afgelopen seizoen en verslag kascommissie 
Als bestuur willen we alle mensen die onze club een warm hart toedragen en DESM de 
afgelopen 2 jaar een (financieel) zijn blijven steunen van harte danken. Zonder deze hulp was 
het heel moeilijk geworden om ons staande te houden. We zijn enorm trots op onze leden, 
supporters, sponsoren en andere DESM-ers. Dankjewel! 
 
Onze beoogd penningmeester Joey Donkers geeft een heldere toelichting van de financiële 
situatie. 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.  

  



 
5. Begroting seizoen 2021-2022 

Ook de begroting voor 2021-2022 is nagelopen.   
Hugo bedankt de penningmeester Huub Smeets, beoogd penningmeester Joey Donkers voor 
de presentatie en kascommissie voor hun inbreng, werk en goedkeuring. De opmerking 
wordt gemaakt dat we de vinger goed aan de pols moeten houden om financieel gezond te 
blijven.  
 

6. Benoeming kascommissie 
Ernst Janssen (2e jaar) en Jan van Lierop hebben de kascommissie uitgevoerd. Bart Halferds 
gaat volgend jaar aan sluiten. Jan van Lierop heeft dit jaar voor het laatste jaar deelgenomen 
in de kascommissie. Hartelijk dank voor de inbreng van Ernst en Jan! Tijdens een gezellige 
avond heeft de kascommissie de cijfers bekeken en besproken. Alle lof voor onze 
penningmeester Huub Smeets en beoogd penningmeester Joey Donkers.  
 

7. Verslag commissies 
PR en Sponsorcommissie 
Erwin Simons, voorzitter van deze commissie krijgt het woord. Erwin benadrukt nog eens dat 
hij heel blij is met de sponsoren die ons in grote getalen trouw zijn gebleven ook al waren het 
hele moeilijke jaren. Er zijn wel een aantal sponsoren weggevallen, maar ook nieuwe 
bijgekomen. Perry Smits is gestopt in verband met drukke thuis- en werksituatie. Voor de 
rest is de samenstelling van de commissie onveranderd.  
 
Er zijn een aantal borden rondom het veld die heel slecht zijn, de betreffende sponsoren zijn 
benaderd. De regio loterij is helaas niet doorgegaan door te weinig animo. Maar er is wel een 
geweldig mooi contract met de Heerschap groep getekend voor de aankomende 3 jaar.  
 
Als club blijven we een beroep doen op leden om te bekijken of er sponsormogelijkheden zijn 
in jouw eigen netwerk. Hiervoor kun je een signaaltje geven aan de sponsorcommissie zodat 
zij actie ondernemen.  
 
Technische Commissie 

Voorzitter Tim Jacobs vertelt. 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. Na een aantal wedstrijden werd dit door de overheid verboden en na vier 
speelronden werd helaas de competitie stilgelegd.  

Voor onze jongste jeugd waren er op het grootste gedeelte van het seizoen geen 
beperkingen, deze hebben door kunnen trainen. Naarmate het trainingsseizoen vorderde 
kon er gelukkig weer meer gevoetbald worden. Onderlinge partijtjes in het weekend werden 
regelmatig georganiseerd. 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. Alle 
dank aan alle vrijwilligers die, ondanks dat er niet zoveel “sociale evenementen” waren er 
toch heel het jaar hebben gestaan voor onze (jeugdige) leden.  

 



 

 
Activiteitencommissie/kantinecommissie 
In verband met de vakantie van voorzitter Joeri Teeuwen geeft Tom Lenders een kort en 
bondig verslag. 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. 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 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. We bedanken Wil en Annie ontzettend 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 grote dank aan Mart Overman. Mart is gestopt 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 gaan 
we enorm missen binnen onze commissie. 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.  

 
Accommodatiecommissie  
May geeft een korte update namens de accommodatiecommissie.  
Ook de accommodatie commissie heeft natuurlijk te lijden gehad onder corona. Iedereen 
was voorzichtig, maar de draad werd toch zo snel mogelijk weer opgepakt.  
Onze accommodatie ligt er prima bij. De grasvelden ogen goed en het ziet er naar uit dat het 
drainageprobleem is opgelost. Jammer van de afschuwelijke planken op het hoofdveld, maar 
dat is helaas overmacht.  
Tijdens corona zijn er een aantal mensen die oog hielden op ons sportpark en de 
noodzakelijke zaken bij hielden. Cor en Bert willen we hiervoor erg bedanken! Zoals elk jaar 
wordt er nu ook weer een oproep gedaan voor wat verse, jongere krachten, hoewel we 
weten dat dat moeilijk is. Het zou goed zijn als we een aantal malen per jaar met wat jongere 
mensen samenpakken om wat zwaarder onderhoud te plegen.  
Dank aan alle mensen en in het bijzonder Jan van Lierop die het draaiende houdt.   
 
 



8. Benoeming bestuur 
Penningmeester Huub Smeets is aftredend en niet herkiesbaar. Joey Donkers wordt 
voorgedragen als nieuwe penningmeester. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.  
Joey wordt officieel gekozen als penningmeester door de vergadering.  
Voorzitter Hugo Lammers  is aftredend en niet herkiesbaar. Remon Moonen wordt 
voorgedragen als nieuwe voorzitter. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Remon 
wordt officieel is gekozen als voorzitter.  
Dank aan Huub en Hugo voor hun jarenlange inzet voor de club! 
 

9. Mededelingen:  
- Remon bedankt de vergadering voor de instemming voor het voorzitterschap. 
- Remon heeft een klein woord voor Huub en Hugo waarin zij beide bedankt worden voor 

hun inzet.  
- Kleinste jeugd hebben we de contributie aangepast (verminderd i.v.m. minder trainingen 

e.d.)  
- Er zijn ook kleine veranderingen doorgevoerd in de prijslijst van de kantine. 
- Er heeft een onderzoek van de gemeente plaatsgevonden over het voorbestaan van het 

Weerter voetbalsport. Hier is het advies uitgekomen om naar 4 clusters te gaan. Hierbij 
zou DESM bij Swartbroek ingedeeld worden. Er is al een gesprek geweest tussen DESM 
en Swartbroek. Op dit moment zijn beide clubs hier niet aan toe maar dit zou voor wel de 
juiste club zijn om te fuseren (cultuur e.d.). Afgesproken is om jaarlijks bij elkaar te zitten 
om elkaar op de hoogte te houden en de communicatie open te houden.  
 

10. Rondvraag 
- Geen vragen of opmerkingen. 

Remon 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 
September 2021 
 

 


