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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DTC’07 D.D. 12-11-2021. 

 

De voetbalvereniging DTC’07 hield op 12 november 2021 haar 14e algemene 

ledenvergadering in de kantine van het clubgebouw in Tilligte. 

Aanwezig: bestuur en 47 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. 

Hij is verheugd over de redelijke opkomst, ondanks de weer opkomende corona. Het geeft aan 

hoeveel mensen zich betrokken voelen bij de club. 

Hij meldt een bericht van verhindering van de heren Robin Padberg, Rob Warmes, Raymond 

Arens, Andries Goosink, Rob Borgerink, Marcel oude Nijhuis, Rutger Hof, Ivo Niehoff, Roy 

Nijhuis en Jeroen oude Hengel. 

Vervolgens kijkt hij terug op het afgelopen seizoen. 

Hij spreekt van een behoorlijk onzekere periode. Hij bedankt de leden, maar vooral ook de 

sponsoren dat ze de club massaal trouw zijn gebleven. Ook bedankt hij de vrijwilligers die in 

een periode van geen voetbal de accommodatie keurig hebben onderhouden. Hij geeft aan dat 

het bestuur best wel zenuwachtig was voor de financiële gevolgen als gevolg van de periodes 

zonder voetbal, maar mede dankzij de overheidssteun zijn we daar tot nu toe goed 

doorgekomen. Hij verklaart dat de penningmeester hier later op terug zal komen.   

Hij merkt op dat de ontwikkelingen bij de jeugd zeer zorgelijk zijn. Ook hierop zal later in de 

vergadering teruggekomen worden. 

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 2019 – 2020 en 2020 - 2021. 

Ook hierover zijn geen op- of aanmerkingen, waarop ook beide jaarverslagen onder 

goedkeuring worden aangenomen. 

 

4. Bespreking financiële jaarstukken. 

Vaststellen exploitatierekening seizoen 2019 - 2020 en 2020 - 2021, vaststellen balans per 30-

06-2020 en 30-06-21, vaststellen begroting seizoen 2021 - 2022, vaststellen contributie en 

verslag financiële commissie. 

De penningmeester, de heer Jelle oude Luttikhuis, deelt een overzicht uit, waarop een 

uitvoerige toelichting volgt over de baten en de lasten van de vereniging.  
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Hij spreekt van een financieel gezien opnieuw zeer bewogen seizoen als gevolg van de 

coronapandemie. Hij meldt desondanks een positief saldo, mede dankzij de toch wel 

behoorlijke steun van de overheid. Hij deelt mee dat de vereniging er redelijk goed voor staat. 

Hij bedankt de sponsorcommissie voor de jaarlijkse grote bron van inkomsten.  

De heer Gerard Frons vraagt hoe het staat met de huur van het trainingsveld in Lattrop. Dit 

wordt door de voorzitter nader toegelicht. Er zijn 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 daarom voor om de contributie voor het komende seizoen niet te verhogen, maar 

dat er rekening mee moet worden gehouden, dat volgend seizoen de contributie verhoogd 

moet worden, gezien de alsmaar oplopende kosten. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

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

de financiële situatie van de stichting en maakt duidelijk hoe de jaarlijkse bijdrage van € 

48.000,00 van de vereniging aan de stichting is opgebouwd. Hij spreekt van een goede 

overlegstructuur tussen de vereniging en de stichting. Hij deelt mee dat in het voorjaar van 

2022 er op beide complexen zonnepanelen geplaatst gaan worden om zo de energiekosten 

omlaag te brengen. Hij licht toe hoe e.e.a. gefinancierd gaat worden.   

 

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.   

 

5. Pauze. 

 

6. Bestuursverkiezing 2020. 

Aftredend is de heer Ivo Niehoff, helaas is hij niet aanwezig. Hij wordt door de voorzitter 

bedankt voor zijn inzet in het bestuur, de attentie en bloemen zullen bij hem thuis worden 

bezorgd.   

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Robbin Groeneveld, Huub Overmars en Roy Nijhuis. 

Aangezien geen tegenkandidaten zijn ingediend, worden zij bij acclamatie herkozen.  
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7. Bestuursverkiezing 2021 

Aftredend is de heer Harry Kamphuis. Middels een prachtig dankwoord van de voorzitter 

wordt hij uitvoerig bedankt voor 41 (!!) jaar bestuurswerkzaamheden. De voorzitter verklaart 

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

De voorzitter stelt voor hem te benoemen tot erelid, wat door de vergadering met een luid 

applaus wordt bekrachtigd. Hem wordt een oorkonde, een attentie en bloemen aangeboden. 

Vervolgens wordt de heer Gijs Groeneveld door het bestuur voorgedragen als nieuw 

bestuurslid, uitbreiding Technische Commissie jeugd, wat door de vergadering met applaus 

wordt bekrachtigd. De voorzitter deelt mee dat de heer Leo Potijk tijdelijk is toegevoegd aan 

het bestuur i.v.m. de ziekte van de heer Roy Nijhuis. 

Tenslotte deelt de voorzitter mee, dat er nog een vacature is voor de Technische Commissie 

senioren en hij roept de leden op zich aan te melden voor deze functie. 
 

8. Jubilea.  

De voorzitter zet diverse jubilarissen in het zonnetje; 50 jaar lid zijn de heren Louis 

Brunninkhuis en Eric Hesselink, 40 jaar lid Wilfried Arends, Wilfried Groeneveld, Jurgen 

Mollink en Frank Lansink, 25 jaar lid zijn de heren Rik Gelevert, Gerald Weenders, Jan 

Koopman, Rob Borgerink, Jelle ten Dam, Mark ten Dam, Lars Koehorst, Jaap Borgerink, 

Peter Haamberg, Louis Ribberink, Ivo Niehoff, Roy Nijhuis, Ivo Peters en Michel Sanderink.  

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. Hij geeft aan het spijtig te vinden dat veel jubilarissen niet aanwezig zijn. 

  

9. Verslag jeugdcommissie. 

Namens de Technische Commissie jeugd geeft de Gijs Groeneveld een toelichting op de stand 

van zaken bij de jeugd. Hij merkt op dat er toenemende problemen ontstaan doordat er steeds 

minder jeugd is. Hij deelt mee dat er oriënterende gesprekken met KOSC gaande zijn voor 

verdere samenwerking op diverse vlakken. In het voorjaar gaat men verder met de 

teamindeling om te kijken wat er dan mogelijk/noodzakelijk is. 

 

10. Verslag trainer 1e selectie. 

De trainer van de 1e selectie, de heer Wilco Broekhuis, kijkt terug op het afgelopen seizoen. 

Hij geeft aan teleurgesteld te zijn met het stilleggen van de competitie i.v.m. corona.  

Hij is zeer tevreden over de huidige selectie en is blij dat deze selectie 2 speelstijlen kan 

hanteren. Hij deelt mee dat de huidige competitie zwaarder is, doordat diverse teams zich 

versterkt hebben en doet kort verslag van de wedstrijden. Hij geeft aan een goed overleg te 

hebben met de diverse trainers en tot slot wenst hij alle teams veel plezier en succes.  
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11. Mededelingen. 

De voorzitter deelt mee dat het vanaf nu niet meer is toegestaan glas (flesjes bier, frisdrank, 

e.d.) mee te nemen naar buiten. Er zijn bekers aangeschaft die men dan eventueel kan 

gebruiken. 

Verder deelt hij mee dat het bestuur bezig is met een VOG voor diverse leden, nadere 

toelichting volgt binnenkort. Mevrouw Elke Scholte Lubberink en de heer Gert-Jan Bartels 

zullen gaan functioneren als vertrouwenspersoon, ook hierover binnenkort meer op de site. 

Verder  deelt hij mee dat de jaarlijkse dobbel- en schietavond dit jaar zal worden gehouden op 

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

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

9 januari 2019 in Tilligte. 

Binnenkort zal een communicatie-app werden opgestart, om zodoende kortere 

informatielijnen te creëren.  

Hierna geeft hij aan dat de statuten aangepast gaan worden i.v.m. het onderscheid 

bondslid/verenigingslid. Dit om kosten/afdracht K.N.V.B. te besparen. Na een korte discussie 

gaat de vergadering hiermee akkoord. 

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

dat zonder deze inzet een vereniging niet kan functioneren. Hij geeft aan dat met name bij het 

kantinepersoneel en de clubscheidsrechters de bezetting momenteel karig is en roept de leden 

op zich aan te melden. 

     

12. Rondvraag. 

De heer Jos Johannink voorziet problemen bij de dobbel-en schietavond, dit i.v.m. de weer 

opspelende coronapandemie. Besloten wordt even af te wachten hoe e.e.a. zich verder 

ontwikkelt. 

De heer Alex Veldhuis meldt zich aan als clubscheidsrechter. De heer Louis Brunninkhuis 

ondersteunt e.e.a. en roept de leden op respect te hebben voor een clubscheidsrechter. Hij 

geeft aan dat het gelukkig steeds beter gaat. 

De heer Gerard Frons bedankt het bestuur voor hun inzet en vraagt de vergadering om een 

applaus voor het bestuur. 

 

13.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 22.00 uur. 

  

   

 
 

 


