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Beste aanwezige leden, 
Fijn dat jullie aanwezig zijn bij deze 4e Algemene Ledenvergadering. Een bijzondere Algemene 
Ledenvergadering, want deze ledenvergadering vindt, zoals de voorzitter net al even noemde, voor de 
eerste keer en hopelijk ook voor de laatste keer digitaal plaats.  
 
En de reden dat deze ALV digitaal plaatsvindt is natuurlijk de corona-pandemie waar we ons nu in 
bevinden en waar we het afgelopen voetbalseizoen dan ook veel mee te maken hebben gehad. De 
coronamaatregelen hebben invloed gehad op alles wat er binnen de club gaande is. Niet alleen deze 
digitale ALV is bijzonder, het afgelopen seizoen was bijzonder.  
 
Bij aanvang van de vergadering hebben we gezamenlijk al even stil gestaan bij onze leden en oud-leden 
die ons de afgelopen periode zijn ontvallen. 
 
Het afgelopen jaar heeft de commissie wedstrijdzaken er onder andere weer voor gezorgd dat de 
veldindeling op orde was. De aanvangstijden van de wedstrijden zijn afgelopen seizoen aangepast 
vanwege de veldverdeling en naar aanleiding van de vorige ALV.  
Voor afgelopen seizoen stond een scheidsrechters cursus op de planning. Helaas kon dit niet 
georganiseerd worden door corona. We hopen dat dit alsnog in het voorjaar door kan gaan. 
  
Het is de jeugdcommissie afgelopen seizoen weer gelukt om (bijna) alle teams structureel te voorzien 
van leiders voor de wedstrijddagen. Helaas is wel gebleken dat met name in de bovenbouw (Jo19 en 
Jo17) het steeds lastiger is om leiders te vinden. Ook hebben we daar veel te maken gehad met 
spelerstekorten in sommige teams. Dit heeft het afgelopen seizoen ook het gevolg gehad dat de 
coördinatoren van de Jo17 en Jo19e vaak bij hebben moeten springen om te zorgen dat de betreffende 
teams op zaterdag hun wedstrijden hebben kunnen spelen. Het voorjaar stond met name in het teken 
van de teamindelingen voor het seizoen 2020/21. Dit bleek een ware puzzel, doordat de 
spelersaantallen in bijna elke categorie zeer ongelukkig bleken om teams met de ideale aantallen in te 
kunnen delen. Mede door de inzet van Jan Medema zijn de indelingen uiteindelijk eind juni beschikbaar 
gekomen en hebben we bijna geen vragen of negatieve reacties ontvangen van spelers en ouders. Dat is 
een groot compliment waard. 
  
De kantinecommissie is ook afgelopen seizoen hard bezig geweest om de kantinebezetting iedere 
zaterdag weer rond te krijgen. Op de doordeweekse avonden is dit geen probleem door de inzet van 
Arne en Ferry. Op de zaterdagen gaat het echter wat moeizamer omdat het voorkomt dat 
ouders/jongeren die staan opgesteld voor de verplichte kantinedienst niet op komen dagen waardoor 
degenen die er wel staan het niet meer aankunnen. Erg jammer dat dit nog steeds voor komt. Daarnaast 
is Sybille gestopt met de kantinecommissie en hebben Marleen en Gerrie aangegeven dit binnenkort te 
doen. Al met al een behoorlijke aderlating van betrokken en geroutineerde krachten. Gelukkig hebben 
we Saskia van Delden en Annet Dijkstra bereid gevonden het stokje over te nemen en is Bart Beukema 
gevraagd om te proberen extra vrijwilligers te werven. Hier is hij voortvarend mee aan de slag gegaan en 
het resultaat mag er zijn. Na de zomer liep het prima tot de kantine moest sluiten als gevolg van de 
corona maatregelen. Graag maken we nog even van de gelegenheid gebruik om Sybille, Gerrie en 
Marleen hartelijk te danken voor hun jarenlange inzet en we hopen ze nog lange tijd als barvrijwilliger te 
mogen begroeten. Saskia, Annet en Bart veel succes en het zou mooi zijn als we dit groepje nog iets 
konden uitbreiden. Degene die zich geroepen voelt kan contact opnemen met de penningmeester. 
  



De financiële commissie doet zijn werk meestal geruisloos op de achtergrond. Hier wordt de 
ledenadministratie bijgehouden, de facturen worden betaald, de boekhouding bijgewerkt en de 
contributie geïnd en soms worden mensen gemaand te betalen. Gelukkig komt dit laatste steeds minder 
vaak voor. De commissie bestaat uit drie leden en functioneert goed in samenwerking met de 
penningmeester. 
  
Voor Voetbal Technische Zaken was het ook een bijzonder jaar. Alle teams, zowel bij de jeugd als de 
senioren, begonnen met veel ambitie aan seizoen 2019/2020. Helaas moest de competitie begin maart 
2020 volledig worden stilgelegd. Iets wat gelukkig niet vaak voorkomt.  
In november 2019 werd het duidelijk dat dit het laatste seizoen zou zijn voor Erwin Buurmeijer als 
hoofdtrainer van DVC Appingedam. Na drie seizoenen was het tijd om een ander avontuur aan te gaan 
bij vv Farmsum. Voor Pieter Bijma was dit ook het moment om zijn carrière als assistent trainer niet 
verder door te zetten. Duurt Dijkman werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2020-
2021 samen met een nieuwe assistent Reitze Enderlé.   
 
De motivatie was er niet minder om bij het eerste en tweede elftal. Het eerste elftal draaide tot de 
laatste officiële wedstrijd volop mee voor promotie naar de 3de klasse en het tweede elftal pakte vaak 
met overtuiging de volle punten in de reserve 2de klasse. Helaas eindigde het seizoen abrupt en is dat 
moment door een aantal spelers uit de A-selectie ook aangegrepen om te stoppen of over te stappen 
naar een andere club. Niet leuk, maar wel een realiteit. Een trend dat leden eerder en makkelijker 
overstappen naar andere clubs is al langer zichtbaar in de amateursport. Ook DVC zal een plan moeten 
maken om dit in de toekomst te beperken.  
 
Voor het recreatieve deel van de senioren afdeling werd het seizoen aangevangen met vier herenteams. 
DVC 3,4,5 en 6 speelden hun wedstrijden in de reserve klassen 5 en 6. DVC 3 als team van eerstejaars 
senioren heeft zich op en naast het veld goed staande gehouden. DVC 4 en 5 kwamen elkaar in de 
competitie tegen en waren beide bezig met een gooi te doen naar het kampioenschap. DVC 6 draaide 
een moeizaam seizoen door de personele bezetting maar wist toch nog een behoorlijk aantal 
wedstrijden te spelen. De  onderlinge bereidheid om elkaar te helpen en te ondersteunen verdient een 
compliment.  
 
De recreatieve teams vervullen een belangrijke rol binnen de vereniging. Zowel binnen als buiten het 
veld een onmisbare tak van DVC Appingedam. Daarnaast beschikken we bij DVC over een fanatieke 
vrouwenafdeling. We begonnen het seizoen met 3 meidenteams (Mo13, Mo15 en Mo17), 1 
vrouwenelftal, 1 7x7 team en een zaalteam. Aan het begin van het seizoen vond een gezamenlijke 
seizoenstart plaats voor de vrouwen en meisjes in het PSH, met onder andere een leuke quiz. Verder 
werden er leuke nevenactiviteiten georganiseerd, zoals zwemmen, een American Party, bowlen, 
etentjes en trainingskampen.  MO15 wist een Instagram-actie van FC Groningen te winnen, wat 
resulteerde in een bezoekje aan de wedstrijd FC Groningen – VVV. Ook waren er een aantal meiden 
ballenmeisje bij de wedstrijd DVC – FC Groningen.  
 
Wat zeker het vermelden ook nog waard is, is dat DVC Appingedam een 3-jarige sponsovereenkomst 
met de ING bank in de wacht heeft weten te slepen op basis van een geschreven pitch, om het meiden- 
en vrouwenvoetbal binnen de club verder te stimuleren. Kortom, mooie ontwikkelingen voor onze 
vrouwenafdeling!  
 
Het afgelopen seizoen heeft bij de jeugdafdeling in het teken gestaan van de verdere uitwerking van de 
4 basisprincipes plezier, aandacht, ontwikkeling en prestatie van het voetballen bij DVC Appingedam. Op 



5 februari heeft een drukbezochte bijeenkomst plaatsgevonden met de jeugdtrainers en jeugdleiders. 
Vanuit deze avond zijn twee werkgroepen ontstaan die een verdere uitwerking zullen maken van de 
onderdelen Plezier en Aandacht en Ontwikkeling en Prestatie.  
 
Helaas hebben we in het voorjaar afscheid moeten nemen van Hoofd Jeugdopleiding bovenbouw 
Gerard Zeeman. Gelukkig werden zijn taken snel overgenomen door Jan Medema. Ook is Tonnie Meijer 
ingestapt, wat geresulteerd heeft dat Tonnie en Jan gecontracteerd zijn als Hoofd Jeugdopleiding voor 
het seizoen 2020/21. Jan voor de onderdeel “Ontwikkeling en prestatie” en Tonnie voor het onderdeel 
“Plezier en aandacht”. 
  
Vanuit de activiteitencommissie stonden er voor het hele seizoen leuke activiteiten op de planning voor 
alle leeftijdscategorieën. Voor de jongsten is er een pietentraining geweest, daarnaast heeft er ook een 
FIFA toernooi plaatsgevonden. Helaas konden veel activiteiten afgelopen seizoen niet doorgaan 
wederom i.v.m. corona. De activiteitencommissie heeft echter niet stilgezeten en achter de schermen 
wordt er hard gewerkt. Wat daaruit is gekomen, dat zullen jullie binnenkort te zien krijgen. De 
activiteiten voor komend seizoen staan op een laag pitje, per periode wordt er gekeken wat de 
mogelijkheden zijn. Op 8 mei 2021 staat de viering van 100 jaar voetbal in Appingedam op de planning. 
We weten nog niet hoe het loopt, qua maatregelen. Maar de voorbereidingen zijn in volle gang.  
  
Vanwege corona is het sportpark een behoorlijk deel van het afgelopen seizoen geheel of gedeeltelijk 
gesloten geweest. De onderhoudscommissie heeft echter niet stilgezeten, het onderhoud van de velden 
en gebouwen gaat namelijk gewoon door. Het onderhoudsteam was dagelijks aanwezig op het complex 
om de velden in optimale conditie te houden, alle (tegel)paden onkruidvrij te houden, en alle gebouwen 
zijn waar nodig geschilderd. Dankzij de onderhoudsmannen hebben we een sportpark waar we mee 
voor de dag kunnen komen. 
Tevens is de brandschade aan de hoofdtribune hersteld, het heeft even geduurd, maar het resultaat 
mag er zijn.  
Tenslotte is in de zomerstop een beregeningsinstallatie aangelegd in veld 1 en 4, opdat we de grasmat 
ook in droge periodes in een optimale conditie kunnen houden. 
  
De sponsorcommissie heeft er voor gezorgd dat alle senioren teams weer voorzien zijn van een 
shirtsponsor. De aflopende contracten zijn verlengd en er heeft voor DVC6 een wissel plaatsgevonden 
i.v.m. het stoppen van het G-Elftal en het niet verlengen van de bestaande shirtsponsor.  
Ook zijn we zeer verheugd met het verlengen van de sponsorovereenkomst met onze hoofdsponsor 
Meijer & Drenth. Vooral in de zomerperiode is er veel werk verzet op het sportpark met verschillende 
uitingen van onze hoofdsponsor. Met name de onderhoudscommissie heeft hiervoor het nodige 
uitgevoerd.  
Om uiteenlopende redenen zijn er in totaal helaas een drietal sponsorcommissie leden gestopt, 
waardoor er een grote wissel wordt getrokken op het enig overgebleven lid en helaas heeft de oproep 
om de commissie te komen versterken nog geen soelaas gehad. Er staan nog een aantal mensen op het 
lijstje om te benaderen, maar lijkt het je wat om je netwerk en je skills voor de club in te zetten, 
schroom dan niet en meld je!  
Vanwege de fusiedatum van 1 juli 2017 en nu 3 jaar later liepen er veel contracten af en is er een berg 
werk verzet om alle aflopende contracten te verlengen, dit is voor het grootste gedeelte gelukt, maar 
een aantal sponsoren hebben helaas als gevolg van de gevolgen van de Coronacrisis (voorlopig) bedankt. 
Zaak is om in contact te blijven met deze oud-sponsoren. Daarnaast is het ook gelukt om een aantal 
nieuwe sponsoren aan de club te binden, zowaar een mooie prestatie.  



Naast de bestaande sponsorpakketten zijn er ook een aantal maatwerk pakketten toegevoegd, met 
name in de kleding, tassen, trainingspakken en inloopshirts. Heb je een potentiële sponsor, meld dit dan 
bij de sponsorcommissie, zodat dit opgepakt kan worden en steeds meer teams er in het prachtige DVC 
Navy blue bijlopen.  
 
Zodra de coronamaatregelen het toelaten en de wedstrijden met publiek weer zijn toegestaan, zal de 
helaas afgeblazen aftrapbijeenkomst voor onze Businessclub leden alsnog worden georganiseerd. Het is 
zaak de betrokkenheid van deze trouwe groep te vergroten. Het Damster Jeugdtoernooi is het afgelopen 
seizoen niet door gegaan, o.a. i.v.m. corona. We hopen dat het toernooi volgend jaar wel weer plaats zal 
vinden. 
 
Op de achtergrond wordt er vanuit de infocommissie van alles gecommuniceerd. Jullie zien geregeld 
berichten voorbij komen op de Socials, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Daarnaast wordt de 
website keurig bijgehouden en aangepast. Zo hebben we een aparte pagina met Covid-19 nieuws op de 
site erbij gekregen.  
  
Zoals jullie uit het bovenstaande jaarverslag wel horen, wordt het woord corona vaak genoemd. Dit 
heeft het afgelopen seizoen gewoon een grote impact gehad op de vereniging. Ik vind het ontzettend 
knap om te zien hoe alle vrijwilligers en leden zich continu aan de situatie aanpassen en er gezamenlijk 
voor zorgen dat we hier doorheen komen. 
  
Voor mij was dit het eerste jaar in het bestuur van DVC. Ik vond het altijd al een leuke club om bij te 
voetballen, maar door deze functie ben ik nog meer in gaan zien hoeveel mensen betrokken zijn bij de 
club en zich voor de club inzetten. Mijn complimenten dan ook aan een ieder die zich op welke manier 
dan ook inzet voor de club! 
 


