
Jaarverslag seizoen 2021-2022 DVC Appingedam (t.g.v. de ALV op 25-11-22) 
 
Beste leden,  
 
Wat heerlijk en fijn dat we nu weer een reguliere vergadering hebben op het moment dat het hoort 
en dat we ook nog steeds bij elkaar mogen komen zonder restricties.  
Dat we de vorige ALV in ditzelfde kalenderjaar hadden zegt genoeg, in november vorig jaar ‘mocht 
het niet’ en online wilden we ook niet nog een keer.  
 
Na twee seizoenen met Corona-onderbrekingen lukte het dus weer om het seizoen 2021/22 normaal 
te starten met de reguliere competities. 
  

De competitie van ons eerste elftal onder leiding van hoofdtrainer Duurt Dijkman kende 2 gezichten. 

Waar de eerste seizoenshelft erg wisselvallig verliep en de resultaten niet om naar huis te schrijven 

waren, was het na de winterstop een heel ander beeld en deden we tot het laatst mee om een plek 

in de nacompetitie, die helaas net werd misgelopen. In de winterstop van dit seizoen is de commissie 

VTZ aan de slag gegaan ter voorbereiding van het seizoen 2022-2023. Voor de herenafdeling 

betekende dit dat het contract met hoofdtrainer Duurt Dijkman en 2e elftaltrainer Rick Medema zijn 

verlengd. 

Martin Hemmes heeft, als hoofdtrainer van de dames, aan het einde van het seizoen te kennen 

gegeven, vanwege drukke werkzaamheden te moeten stoppen. Voor het nieuwe seizoen is hiervoor 

een oplossing gevonden en is het stokje van Martin inmiddels overgenomen door Eric Smidt en Eddy 

Lalkens. 

De vrouwenafdeling van DVC groeit. Het afgelopen seizoen waren er vier teams actief. Twee 

elftallen, één keer 7x7 en één zaalteam. Naast de genoemde selectie- en vrouwenteams, hebben er 

nog 4 recreatieve teams en 3 zaalteams in de competitie gespeeld. Ook waren er het afgelopen 

seizoen kampioenschappen te vieren in het seniorenvoetbal. Het 4e elftal wist als eerste de buit 

binnen te slepen, gevolgd door de vrouwen 7x7 en de vrouwen in de zaal. 

Vanuit de jeugdcommissie is ingezet om onze jeugdopleiding te verbeteren. Als onderdeel hiervan is 
het bedrijf NMC Bright gevraagd om namens de KNVB onze jeugdafdeling door te lichten. Dit traject 
is in november 2021 gestart en heeft als belangrijkste doel om te leren en feedback te krijgen hoe de 
organisatie van onze jeugdafdeling verbeterd kan worden. Uiteindelijk kan dit leiden tot een officiële 
certificering van onze vereniging tot “lokale jeugdopleiding”. De laatste stukken zijn onlangs door ons 
opgeleverd, waarbij wij hopen dat we nog in 2022 tot de selecte groep van verenigingen zullen horen 
met een certificering. Dat is echter niet het doel, we doen dit vooral om inzicht te krijgen en te leren 
op welke manier we op lange termijn een stabiele en goed georganiseerde jeugdopleiding kunnen 
blijven. 
  
Op het gebied van de organisatie van de jeugdcommissie was het daarom erg jammer dat in het 
najaar van 2021 Tonnie Meijer, als Hoofd Jeugdopleiding naast Jan Medema, heeft aangegeven te 
stoppen met deze functie als gevolg van het aanvaarden van een nieuwe baan. Dit gold ook voor 
Menno Knot, die als actief betrokken bestuurslid is gestopt wegens het starten van een nieuw 
bedrijf. 
  
Vanuit het Alfa College hebben wij in oktober een oorkonde gekregen, omdat wij als vereniging 
genomineerd waren voor het beste leerbedrijf 2021. Een mooi compliment voor ons als stagebedrijf 
en een mooi uithangbord voor ons om talentvolle stagiairs te werven als trainer in de jeugdopleiding. 
  



De nieuwe coronagolf met o.a. de avondlockdown die eind november de kop op stak zorgde weer 
voor veel improvisatie in de winterperiode. Gelukkig is de voorjaarscompetitie normaal gestart en 
hebben we het seizoen genoeg wedstrijden mogen spelen. 
 
De veldbezetting tijdens de wedstrijden op de zaterdagen was al krap en wordt steeds krapper. Dit is 
een goed teken voor de club maar een (bijna) wekelijkse uitdaging voor de commissie 
wedstrijdzaken. Een terugkerend probleem is het tekort aan scheidsrechters. Zowel vorig seizoen als 
dit seizoen is het een enorme klus om alle wedstrijden te bezetten. Gelukkig kunnen we wel alvast 
melden dat dit seizoen een verenigings-scheidsrechter cursus georganiseerd gaat worden, daar doen 
maar liefst 14 deelnemers van ons aan mee! 
 
De kantine wordt steeds drukker bezocht. Zowel voor als ook achter de bar is het een en al 
gezelligheid op de zaterdag middag. Dankzij de inzet van onze vaste vrijwilligers is het tot nu toe 
altijd gelukt om de bezetting rond te krijgen. Nadat vorig jaar een gedeelte van de commissie aan had 
gegeven te willen stoppen, is de commissie dit jaar flink uitgebreid naar een totaal van 7 personen. 
Vele handen maken licht werk en dat blijkt tot nu toe. De kantinediensten voor alle teams worden 
vooral door de senioren goed ingevuld. Bij de junioren valt er nog winst te behalen. Naast de aanpak 
van communicatie zijn er ook praktische dingen in de kantine veranderd. De koelruimte is flink 
vergroot en de biertaps en leidingen zijn vernieuwd. 
 
De onderhoudsmannen hebben ook dit seizoen met hart en ziel het sportcomplex in goeie conditie 
gehouden. Grasmaaien, onkruid wieden, schilderwerk en het vele onderhoud/reparatie werk. Ook 
tijdens de droge warme zomer ging het gras maaien onverminderd door vanwege de aanschaf van 
een vol automatische elektrische pomp voor de beregeningsinstallatie die al eerder was aangelegd in 
de 2 natuurgrasvelden. Verder is mede dankzij de 50 € club een nieuwe score bord en nieuwe 
geluidsapparatuur voor in de radiokamer aangeschaft. 
 
De activiteitencommissie zet zich in voor plezier en aandacht binnen de vereniging. Dit jaar kwam dat 
op verschillende plekken terug:  
Met de grote clubactie hebben we weer een mooi bedrag opgehaald. Afgelopen seizoen is het 
bedrag toegewezen aan de verenigingsdag, dus konden we het geld op een goede manier inzetten 
aan het einde van het jaar. Wel zijn wij er van overtuigd dat we meer kunnen ophalen voor onze 
mooie vereniging dus voor het voetbaljaar 2022-2023 besteden we meer aandacht aan promotie. 
In april werd een clinic van FC Groningen georganiseerd voor onze jongste jeugd tot 12 jaar.  
Pelle heeft zijn gezicht meerdere malen laten zien. Zo was hij voor de eerste keer bij de line-up, 
kwam hij langs bij het kaboutervoetbal en liet hij zich bij grote evenementen zien. Natuurlijk blijven 
we Pelle actief inzetten en kun je ons benaderen als je een leuke rol hebt voor Pelle. 
Aan het eind van het seizoen natuurlijk de verenigingsdag. In de ochtend was de (jongere) jeugd aan 
de beurt met sport en spelactiviteiten. In de middag was er het allereerste dit-wil-je-niet-
missentoernooi. Na een lekker bbq sloten we de avond en het seizoen, af met een mooi feestje! 
 
Een hoogtepunt in het voorjaar was natuurlijk onze jubileum dag! Een prachtige dag met activiteiten, 
een leuke wedstrijd tussen de ‘oudjes’, een lekkere en gezellige bbq en als afsluiting een geslaagd 
feest. Via deze weg ook nog een woord van dank aan Anouk, die deze dag voornamelijk 
georganiseerd heeft. Omdat we daar zo tevreden over waren dachten we, die moeten we 
binnenhalen. Straks mag u daar over oordelen/stemmen!  
 
Het is de financiële commissie ook dit jaar weer gelukt om de administratie weer in goede banen te 
leiden. Op jaarbasis betekent dat het verwerken van ruim 600 bij- of afschrijvingen in de 
boekhouding en het betalen van zo’n 150 facturen.  
Helaas hebben we onlangs afscheid moeten nemen van ons commissielid Ruud Heuving. Een groot 
gemis. Ruud was een betrokken commissielid met veel kennis van zaken. Rondom belastingen als ook 



met betrekking tot het energieverbruik. Daarnaast betaalde Ruud alle facturen via de bank. Het is nu 
aan de commissie om dit nu zo goed als mogelijk weer op te pakken. Gelukkig valt er te melden dat 
er inmiddels een vervanger is gevonden voor de betaling van de facturen. Dit is Bé Hoitink, de 
meeste van jullie wel bekend van zijn wekelijkse bezoekjes aan de kantine op zaterdag en sinds kort 
ook weer actief op het veld bij Walking Football. Vanaf deze plek wensen we Bé veel succes. 

Zonder ballen, tenues of trainingsmaterialen kan er niet gevoetbald worden.  
De materiaalcommissie is ook vorig seizoen weer druk in de weer geweest met kleding en 
wedstrijdmaterialen. Ieder jaar weer een enorme klus. Dit gaat van inventariseren van 
terugontvangen tassen aan het eind van het seizoen tot aan het klaarzetten en aanvullen van de 
tassen aan het begin van het seizoen. Daarnaast een controle op de wedstrijdmaterialen en het 
bestellen van nieuwe kleding en materiaal bij onze huisleverancier Mossel. Al met al fijn om te weten 
dat de materialen en kleding bij René en Richard in goede handen is. 
 

Zoals in de vorige ALV is aangegeven is er inmiddels een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen. 

Op de website heeft hiervan al een update gestaan maar er zijn inmiddels al kleine stapjes gezet. Zo 

hebben we het aanmeldformulier aangepast waardoor we nu al meer vrijwilligers binnen hebben 

weten te halen, hebben we een enquête uitgezet en met een aantal van deze invullers hebben we 

gesproken over hoe en wat. Dat er op verschillende vlakken nog winst is te behalen, is natuurlijk niet 

nieuw. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, dus we nodigen de aanwezige vrijwilligers via deze weg 

ook alvast uit om vrijdag 27 januari in de agenda te noteren. Dan hebben we namelijk een 

vrijwilligers-brainstorm avond.  

 

De sponsorcommissie is ook dit jaar weer druk aan de slag geweest met het behouden van 

bestaande sponsoren en het werven van nieuwe. Helaas hebben een aantal sponsoren aangegeven 

als gevolg van de Corona pandemie niet te willen of kunnen verlengen. Nadat hoofdsponsor Meijer 

en Drenth vorig seizoen met een jaar verlengde is het contract nu weer voor de volle 3 jaar verlengd, 

hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Elke thuiswedstrijd wordt op de socials aandacht besteed een de 

hoofdsponsor en balsponsor van de betreffende wedstrijd. De afgelopen periode is er door de 

sponsorcommissie meer tijd een aandacht gegeven aan de sponsoren, omdat het belangrijk is niet 

alleen je te melden als het contract is afgelopen. Bij de start van het afgelopen seizoen is een 

aftrapbijeenkomst voor sponsoren gehouden, hier was helaas de opkomst teleurstellend. Gelukkig 

was de opkomst en het enthousiasme bij de start van dit lopende seizoen al een stuk beter, de 

aanhouder wint. Samen met onze kledingleverancier Mossel Sport is na 5 jaar afscheid genomen van 

Hummel en is de overstap naar JAKO gemaakt, het contract hiervoor is afgesloten over een periode 

van maar liefst 6 jaar. De kledinglijn zal gefaseerd worden ingevoerd. 

Na jaren afwezigheid werd in juli ook het AMASUS Damster Jeugdtoernooi weer gespeeld. Onder 

prachtige weersomstandigheden, daar lijkt dit toernooi een abonnementje op te hebben, werden op 

vrijdagavond de wedstrijden door de oudste jeugd afgewerkt en was er op zaterdag de beurt aan de 

onder- en middenbouw. Ook namen diverse teams van DVC weer deel aan de verschillende 

uittoernooien. 

 

Zoals jullie gehoord hebben weer een seizoen vol met activiteiten, gelukkig, en dus ook heel veel 

vrijwilligerswerk. We zijn alle vrijwilligers enorm dankbaar voor hun inzet! Ondanks het feit dat we 

weten dat er dingen zijn die nog verbetert kunnen worden, hopen we natuurlijk dat jullie je taken 

met veel plezier uitvoeren. We hopen dan ook nog lang gebruik van jullie te mogen maken!  

Bedankt voor jullie aandacht! 

 


