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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DTC’07 D.D. 05-11-2018. 

 

De voetbalvereniging DTC’07 hield op 5 november 2018 haar 12e algemene ledenvergadering in 

de vernieuwde kantine van het clubgebouw in Tilligte. 

Aanwezig: bestuur en 63 leden. 

 

1. Opening voorzitter. 

De voorzitter, de heer Robbin Groeneveld, heet de aanwezige leden van harte welkom. 

Een speciaal woord van welkom is er voor de ereleden en de leden van verdienste. 

Hij is verheugd over de wederom grote opkomst. 

Hij meldt een bericht van verhindering van de heren Dennis Warmes, Peter Wiefferink, Gerard 

Wassink, Nico Haafkes en Gert-Jan Slots,  

Vervolgens kijkt hij terug op het afgelopen seizoen. 

Hij kijkt terug op de renovatie van de accommodatie in Tilligte. Hij spreekt een groot compliment 

uit aan alle vrijwilligers, die zeer veel uren belangeloos hebben klaar gestaan en spreekt van een 

schitterend resultaat. Hij maakt melding van de forse uitgaven en grote investeringen en deelt mee 

dat er de komende tijd een pas op de plaats gemaakt moet worden met betrekking tot de uitgaven. 

Hij verklaart dat de penningmeester en de voorzitter van het stichtingsbestuur hier later op terug 

zullen komen. Hij roept de leden respectvol om te gaan met de accommodaties. 

Hij deelt mee dat de KPN- zendmast op het complex in Tilligte zaterdag 3 november j.l. officieel is 

geopend. 

Hierna verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

 

2. Notulen vorige jaarvergadering. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarop de notulen onder goedkeuring worden aangenomen. 

 

3. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018. 

Ook hierover zijn geen op- of aanmerkingen, waarop ook het jaarverslag onder goedkeuring wordt 

aangenomen. 

 

4. Bespreking financiële jaarstukken. 

Vaststellen exploitatierekening seizoen 2017 – 2018, vaststellen balans per 30-06-2018, vaststellen 

begroting seizoen 2018 – 2019, vaststellen contributie en verslag financiële commissie. 

De penningmeester, de heer Gerard Frons, deelt een overzicht uit, waarop een uitvoerige toelichting 

volgt over de baten en de lasten van de vereniging.  

Hij spreekt van een financieel gezien opnieuw zeer bewogen seizoen, gezien de vele uitgaven in 

verband met de renovaties en meldt een zeer positief saldo. Hij deelt mee dat de vereniging er 

redelijk goed voor staat en is trots dat alle investeringen zijn gerealiseerd zonder een lening, maar 
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merkt op dat er het lopende seizoen geen grote investeringen mogelijk zijn; er moet eerst weer “vet 

op de ribben” komen. Hij bedankt de sponsorcommissie voor de jaarlijkse grote bron van 

inkomsten. De heer Bram Wiefferink vraagt naar de opbrengsten van de zendmasten. Dit wordt door 

de penningmeester toegelicht. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, waarop de financiële jaarstukken onder goedkeuring 

worden aangenomen.   

Vaststellen contributie. 

De penningmeester kan voor het nieuwe seizoen een sluitende begroting aanbieden. Het bestuur stelt  

voor om de contributie niet te verhogen, waarmee de vergadering uiteraard akkoord gaat.   

Verslag financiële commissie. 

De heer Jan Arends verklaart namens de financiële commissie, dat de boekhouding is gecontroleerd 

en akkoord bevonden. Hij spreekt van een zeer verzorgde boekhouding en stelt voor het bestuur 

decharge te verlenen voor het afgelopen seizoen. De vergadering gaat hiermee akkoord.   

De voorzitter complimenteert de penningmeester en de financiële commissie voor de geleverde 

prestaties. De penningmeester bedankt de financiële commissie voor de zeer prettige samenwerking.  

  

5. Verslag jeugdcommissie. 

De voorzitter van de commissie jeugd, de heer Roy Nijhuis, geeft een uitvoerige terugblik op het 

afgelopen seizoen, waarbij hij spreekt van goede prestaties met enkele kampioenschappen. Hij 

vermeldt de diverse activiteiten in het afgelopen seizoen. Hij meldt dat de heer Alex Fox is gestopt 

als lid van de technische commissie. Verder deelt hij mee dat er onlangs voor alle trainers en leiders 

een informatieavond is georganiseerd over hoe training te geven via de Rinusapp. Hij deelt een 

compliment uit aan de activiteitencommissie, bedankt de diverse sponsoren en alle vrijwilligers en 

wenst spelers, leiders en trainers veel succes voor de rest van het seizoen. 

 

6. Evaluatie verbouwing accommodatie Tilligte. 

De voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer Jos Johannink, geeft een toelichting op de  renovatie 

van het clubgebouw in Tilligte. Hij spreekt van een goede samenwerking binnen het 

stichtingsbestuur en tussen de penningmeesters van de stichting en de vereniging. Hij vermeldt 

enkele kerngetallen met betrekking tot de totaal gemaakte kosten en deelt mee dat er voor ruim        

€ 500.000,00 is geïnvesteerd in beide complexen. Hij deelt mee dat  vanaf 1-1-2019 de BTW-

constructie vervalt en is verheugd dat de renovaties voor die datum zijn afgerond. Hij deelt mee dat 

de stichting wel blijft bestaan. Ook hij deelt een groot compliment uit aan de vele vrijwilligers bij 

het realiseren van de verbouwing.     

De voorzitter bedankt vervolgens het stichtingsbestuur voor de geleverde prestaties, vooral ook op 

financieel gebied; zonder hen was de realisatie van de renovaties zonder een lening te moeten 

aangaan niet mogelijk geweest. 

 

7. Pauze. 
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8. Bestuursverkiezing. 

Aftredend zijn de heer Peter Wiefferink en mevrouw Liane oude Nijhuis. Beiden hebben 

aangegeven nog 1 jaar door te willen gaan, als opvolgster voor mevrouw Liane oude Nijhuis wordt 

door het bestuur voorgedragen mevrouw Maud Groeneveld, wat door de vergadering met applaus 

wordt bekrachtigd. Zij zal 1 jaar “meelopen” en de volgende jaarvergadering officieel worden 

benoemd. Aangezien geen tegenkandidaten zijn ingediend, worden beiden bij acclamatie herkozen.   

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Gerard Frons. Middels een prachtig dankwoord van de 

voorzitter wordt hij uitvoerig bedankt voor 28 jaar penningmeesterschap. De voorzitter verklaart 

trots te zijn op dergelijke bestuursleden en is blij dat hij voor de vereniging behouden blijft en biedt 

hem een attentie en een bos bloemen aan. De heer Gerard Frons bedankt alle leden voor het in hem 

gestelde vertrouwen, hij roept de leden op om gezamenlijk de schouders eronder te blijven zetten en 

hoopt dat het de vereniging goed blijft gaan. Vervolgens wordt de heer Jelle oude Luttikhuis door 

het bestuur voorgedragen als nieuwe penningmeester, wat door de vergadering met applaus wordt 

bekrachtigd.  

 

 

9. Verslag trainer 1e selectie. 

De trainer van de 1e selectie, de heer Richard Telgenhof oude Koehorst, bedankt een ieder voor het 

in hem gestelde vertrouwen. Vervolgens kijkt hij terug op zijn 1e seizoen als hoofdtrainer en spreekt 

van een moeizam seizoen, wat te verklaren valt door de vele blessures en een zeer krappe selectie. 

Hij deelt mee dat het lopende seizoen zeer voortvarend is begonnen en verklaart dat alle randzaken 

nu uitstekend zijn ingevuld. Hij heeft veel vertrouwen in de toekomst.  

Hierna bedankt de voorzitter de trainer van de 2e selectie, de heer Marcel oude Nijhuis, en biedt hem 

een enveloppe met inhoud aan. De voorzitter deelt mee dat de heer Marcel oude Nijhuis heeft 

aangegeven na het lopende seizoen te willen stoppen. De technische commissie gaat op zoek naar 

een nieuwe trainer. 

 

10. Jubilea.  

De voorzitter zet diverse jubilarissen in het zonnetje; 60 jaar lid is de heer Willie Groeneveld, 50 

jaar lid zijn de heren Jan Steggink en Harry Kamphuis, 40 jaar lid zijn de heren Freddy  Groeneveld 

en Huub Postel, 25 jaar lid zijn de heren Paul Roeleveld en Bram Wiefferink.  

Voor een ieder heeft hij een persoonlijk dankwoord en hij hoopt dat allen nog vele jaren lid zullen 

blijven en hij biedt de aanwezige jubilarissen een blijvende herinnering en bloemen aan. 

Vervolgens geeft de voorzitter een toelichting om de onderscheiding lid van verdienste te laten 

vervallen; het is voor het bestuur moeilijk onderscheid te maken tussen erelid en lid van verdienste. 
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Het bestuur stelt voor de onderscheiding lid van verdienste te laten vervallen en de heren Gerard 

Wassink en Nico Haafkes te benoemen tot erelid. Dit wordt door de vergadering met applaus 

bekrachtigd. Aangezien beide heren wegens omstandigheden niet aanwezig zijn, zal deze 

onderscheiding tijdens het Aloys Bolscher boerenkooltournooi worden uitgereikt.  

Hierna worden de heren Gerard Arendsen en Paul Scholte Lubberink uitgebreid bedankt voor hun 

jarenlange inzet voor de vereniging in allerlei functies en diverse werkzaamheden. De voorzitter 

stelt voor beide heren te benoemen tot erelid, wat door de vergadering met een luid applaus wordt 

bekrachtigd. Beide heren wordt een oorkonde en bloemen aangeboden. 

 

11. Mededelingen. 

De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich aan te melden voor de sponsorcommissie; de 

sponsorcommissie is toe aan uitbreiding, maar ook aan nieuwe mensen met wellicht nieuwe ideeën. 

Hij verzoekt de leden om zorgvuldig en zuinig om te gaan met de materialen en met de 

accommodaties; we hebben het nu prachtig voor elkaar en dat moet zo blijven. Hij verzoekt de 

trainers en leiders erop toe te zien dat de kleedkamers na de trainingen en/of wedstrijden schoon 

achter gelaten worden. Verder doet hij een oproep om met respect met elkaar te communiceren.  

Hij roept de leden op sportiviteit te betrachten jegens de tegenstander en wijst op de commotie die er 

de laatste tijd is ontstaan, vooral met betrekking tot de verenigingen uit Enschede. Als zich 

onregelmatigheden voordoen, meldt e.e.a. bij het bestuur. 

De voorzitter deelt mee dat de jaarlijkse dobbel-en schietavond dit jaar zal worden gehouden op 

zaterdag 29 december a.s. Hij roept de leden op zich aan te melden om mee te helpen. 

Verder deelt hij mee dat het Aloys Bolscherboerenkooltournooi zal worden gehouden op zondag 6 

januari 2019 in Tilligte. 

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen seizoen en merkt op dat 

zonder deze inzet een vereniging niet kan functioneren. 

     

 

12. Rondvraag. 

De heer Marcel oude Nijhuis vraagt naar de ontwikkeling van de aanwas van het aantal jeugdleden. 

De voorzitter geeft aan dat dit de aandacht heeft van het bestuur. De heer Alfons oude Nijhuis vraagt 

naar het rookbeleid en vraagt om een voorziening voor peuken bij de kantine in Tilligte. Dit wordt 

toegezegd. Tevens vraagt hij om een duidelijke plattegrond, c.q. aanwijzing op het complex in 

Tilligte, met name voor de toiletgroepen. Het is voor bezoekers niet altijd duidelijk waar deze zijn. 

Ook dit wordt toegezegd. 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter spreekt van een zeer positieve vergadering. Hij dankt de leden voor hun opkomst, 

positieve inbreng en het vertrouwen in het bestuur en wenst alle leden een fijn en succesvol seizoen. 

Hierna sluit hij de vergadering om 22.15 uur. 


