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Jaarverslag D.V.G. seizoen 2012-2013 

 
Inleiding 
 
Hoewel het ledenaantal van de gemeente Liempde de laatste jaren niet erg stijgt 
kon onze vereniging daarentegen wel een mooie mijlpaal noteren in haar 
ledenbestand. Het 600e lid, Tim van de Laar, mag deze ere-titel voortaan bij 
zich dragen. 
 
Met dit grote aantal leden is er echter wel veel werk aan de winkel, we zij 
immers net een middelgroot bedrijf. Waar in het bedrijfsleven geldt dat alle 
afdelingen goed dienen te functioneren om het gewenste eindproduct te kunnen 
halen is dat bij onze vereniging eigenlijk niet anders. Het gewenste eindproduct 
van DVG, nl. de mogelijkheid geven om te kunnen voetballen binnen het eigen 
niveau in een prettige sociale omgeving, kan alleen maar tot stand gebracht 
worden als alle geledingen goed functioneren. En dat kan alleen maar bereikt 
worden met goed kader en een batterij aan enthousiaste vrijwilligers. Van jong 
tot oud, van scheidsrechter tot leider, van onderhoud tot technische staf, alle 
radars lopen in elkaar over en zullen dus gesmeerd moeten zijn en blijven om 
DVG draaiende te houden. Uit dit jaarverslag blijkt wederom dat ons dat aardig 
lukt en daar zijn we dan ook eigenlijk best een beetje trots op. 
 
Bestuur 
 
Op de algemene ledenvergadering van 10 september 2012 waren aftredend en 
herkiesbaar de bestuursleden Adrie van Abeelen, Miranda van der Leest en 
Frank Voets. Zij werden met algehele stemmen herkozen en de samenstelling 
van het bestuur was dan ook wederom ongewijzigd met: 
 
Voorzitter       : Rien Schalkx 
Secretaris, vice-voorzitter en activiteitencom. : Adrie van Abeelen 
Penningmeester      : Corné Roovers 
Wedstrijdsecretariaat en seniorencommissie   : Ria Voets 
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Jeugdzaken en inkoop                          : Frank Voets  
Jeugdzaken en Pers & publiciteit   : Kees Voets 
Onderhoud & Accommodatie    : Anton Hermes 
Kantinezaken en seniorencommissie      : Miranda van der Leest 
Kantine- en ledenadministratie     : Erik van de laar 
 
In de reguliere bestuursvergaderingen werden de lopende zaken van de diverse 
commissies besproken, algehele zaken behandeld, beslissingen genomen en 
verdere toekomstplannen gemaakt.  
 
De landelijke aandacht voor agressie op en langs het voetbalveld, die ontstond 
na het treurige voorval met Richard Nieuwenhuizen, kwam ook ter sprake 
tijdens onze vergaderingen. De constatering dat dit bij DVG en tijdens de 
meeste wedstrijden in onze competities binnen de perken blijft, weerhoudt ons 
er niet van om hiervoor aandacht te blijven vragen en corrigerend op te treden 
indien ons eigen normen- en waardenreglement wordt overtreden.  
  
Vanuit de wens uit het verleden en ook naar aanleiding van onze hernieuwde 
statuten hebben we in de loop van het seizoen een algemeen beleidsplan 
opgesteld voor de eerstkomende jaren voor onze vereniging, hetgeen tijdens 
deze vergadering geagendeerd staat. Dit plan is een goede basis om de van 
daaruit benoemde speerpunten na te streven en te realiseren. 
 
Ledental 
 
Zoals gezegd hebben we de mijlpaal van 600 leden in de loop van het seizoen 
bereikt. Mooi is hierbij te constateren dat onze jongste pupillen nog genoeg 
aanwas kennen en dat er bij de junioren ook voldoende bezetting is te zien. 
Geweldig is het aantal niet-actieve leden waarvan overigens een groot gedeelte 
wel actief is als vrijwilliger of gewoon supporter. 
De verdeling per 1 juli 2013 was als volgt: 
Senioren, Dames   : 156 
Junioren    : 117 
Pupillen    : 138 
Niet actieve leden   : 189 
 
Algemene ledenvergaderingen: 
 
Slechts 28 Stemgerechtigde en betrokken leden bezochten de algemene 
ledenvergadering van 10 september 2012. Hierin werden de agendapunten 
behandeld, en vragen vanuit de vergadering verder toegelicht. 
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Senioren en Dames  
 
Voor het derde seizoen stond onze selectie onder leiding van hoofdtrainer Rob 
van Griensven. Doelstellingen waren meedoen om het kampioenschap en als het 
even kan een periodetitel winnen. Hoewel de start hoopgevend was en er veel 
wedstrijden gewonnen werden, kwamen we tegen de mede-titelkandidaten vaak 
net iets te kort. op de tweede periodetitel was lang zicht, maar helaas bleek dat  
ook niet haalbaar. Toch resteerde er bij het afscheid van Rob van Griensven, die 
ons na drie jaar ging verlaten, een positief gevoel. De jonge ploeg is een stabiele 
4e klasser geworden met genoeg potentie om door te kunnen groeien.  
 
Het tweede elftal had een zwaar jaar in een moeilijke poule maar wist op de 
laatste speeldag klassenbehoud veilig te stellen. De gedreven trainers Arthur 
Brands en Jan Peijnenburg wisten samen met Mari Voets gaandeweg het seizoen    
meer lijn te krijgen in het spel van dit selectie-elftal. 
 
Het derde elftal wist zich keurig bovenin te nestelen. Leiders Theo Oerlemans 
en Jan Hulsen maakten een goed collectief van dit eveneens jonge elftal. De 
waardering voor al het vrijwilligerswerk dat Theo in de loop der jaren voor 
DVG heeft gedaan werd aan het einde van het seizoen bekroond met de eretitel 
“Boxtelse sportvrijwilliger van het jaar” welke hij trots, in het bijzijn van 
familieleden, vrienden en een afvaardiging van DVG in de Boxtelse Rots in 
ontvangst mocht nemen. 
 
Gelukkig viel er dit seizoen een kampioenschap te vieren bij de senioren. 
Kampioenskandidaat DVG 4 maakte de verwachtingen meer dan waar en 
behaalde de felbegeerde hoofdprijs. Speler-coach Coen Braken en leider Dirk 
Termeer konden de vele routinespelers uit dit elftal voldoende prikkelen om een 
goede prestatie neer te zetten.  
 
DVG 5 kende een wat moeilijker jaar na het kampioenschap van vorig seizoen 
en eindigde onderin de middenmoot. Ook voor het 6e en 7e elftal konden we 
uiteindelijk deze positie noteren. Jan van de Sande nam na een indrukwekkend 
aantal jaren als jeugd- en seniorenleider actief te zijn geweest, afscheid van zijn 
hobby en kan zijn zondagen voortaan dan ook naar eigen inzicht invullen. 
 
DVG 8 kende veel blessures maar de driekoppige leiding wist toch het 
maximale, op dit moment, te halen uit dit sfeervolle elftal. Ons dames-elftal wist 
dit seizoen wel aan de juiste kant van de ranglijst te eindigen halverwege het 
seizoen, zodat er meegedaan mocht worden aan het kampioenschap in plaats van 
meedoen om degradatievoetbal. Hoewel de kansen op kampioenschap snel 
vergeten kon worden, was dit toch een goede leerschool voor de jonge meiden 
van Jan, Hans en Albert en een uitdaging voor het nieuwe seizoen om wel mee 



4 

te doen voor die koppositie.  Ook de altijd bescheiden Albert van Dijk nam na 
afloop van de laatste competitiewedstrijd, na maar liefst 36 jaar begeleiding van 
onze damesafdeling, afscheid met de voor hem kenmerkende stille trom. 
Gelukkig zal hij zich op de achtergrond nog genoeg inzetten voor onze 
vereniging. 
 
Jeugdafdeling 
 
Zoals in de inleiding al aangestipt vertoont het inwoneraantal van Liempde geen 
stijgende lijn, wat met name voor jongeren geen goede ontwikkeling is. Bij onze 
jeugdafdeling zien we momenteel gelukkig het tegenovergestelde. Bij de jongste  
pupillen is er een flinke aanwas, en ook de overige jeugdelftallen hebben een 
alleszins redelijke bezetting. Dit houdt wel in dat er een flinke portie creativiteit 
aan te pas dient te komen om al deze elftallen te voorzien van leiders, trainers en 
scheidsrechters. Een hele klus waar onze geroutineerde jeugdcommissie ieder 
jaar maar weer met verve in slaagt.  
 
Ook op het technisch vlak worden er slagen gemaakt. Met veel kunde en 
enthousiasme weet technisch coördinator Anthony Scheepers lijn in de opleiding 
van onze jongste en oudere jeugd te krijgen, iets waar we ook later bij de 
senioren de vruchten van moeten kunnen gaan plukken. 
Nieuw het afgelopen seizoen was de kick-off dag voor pupillen aan het begin 
van het seizoen waar op een speelse wijze de kinderen kennis konden maken 
met alles wat het voetbalspel zo mooi maakt. Een zeer geslaagde dag. 
 
Ook nieuw dit seizoen was het aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor voor de 
jeugdafdeling, nl. Rabobank, die het mogelijk maakt extra activiteiten voor de 
jeugd te ontplooien. Maar ook de talrijke kledingsponsoren (vaak ouders van 
voetballende kinderen) zorgen ervoor dat onze jeugd er spik en span bijloopt. 
De volgende samenstelling van de jeugdcommissie stond hiervoor dan ook 
garant: 
Voorzitter     : Frank Voets 
Secretaris     : Kees Voets 
Penningmeester/scheidsrechterzaken : Chielbèr Braken 
Wedstrijdsecretaris/materialen  : Wim Braken 
Coördinator sportpark en diensten : Anton van de Sande 
Coördinator A/B/C junioren  : Michel van Lierop 
Coördinator D/E pupillen  : Edwin Leidelmeijer 
Coördinator F pupillen   : Mark Verhagen 
Vertrouwenspersoon   : Monique Knoops 
Activiteitencoördinator    : Bram van der Steen 
Jeugd technisch coördinator   : Anthony Scheepers 
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Op sportief vlak konden er een drietal successen genoteerd worden. Nadat in de 
winter al de diverse jeugdelftallen in het zonnetje werden gezet vanwege de 
winterkampioenschappen, konden we na afloop van het seizoen de balans 
opmaken met de E2 en de F6 die glansrijk kampioen werden in hun klasse 
terwijl de E1 in de beker het kampioenschap behaalde en uiteindelijk bij het 
districtstoernooi in Susteren 2e werd. Ook deden zij het prima in hun competitie 
in de hoofdklasse waar ze een keurige tweede plek veroverde.  
 
De overige jeugdelftallen presteerden naar vermogen en eindigden over het 
algemeen òf dicht tegen de kop òf in de middenmoot. 
Verdere betrokkenheid van de jeugd zelf bij DVG werd het afgelopen seizoen 
gekweekt door het organiseren van een cursus pupillenscheidsrechter waarvoor 
maar liefst 13 enthousiaste spelertjes slaagden en het slagen voor de cursus 
pupillentrainer door twee jeugdleden. 
 
Accommodatie  
 
De op handen zijnde verdeling van veld 4 tussen DVG en HCL, kostte 
bestuurslid Anton Hermes en penningmeester Corné Roovers al menig uurtje 
overleg met de Gemeente Boxtel en onze buren van HCL. Dit zal zeker in het 
nieuwe seizoen ook nog de nodige aandacht vragen van Anton en zijn 
onderhoudsteam. Deze kundige vrijwilligers zorgden het afgelopen seizoen er 
weer voor dat ons sportpark en alles wat daarmee samenhangt, er weer piekfijn 
uitzag, dat mankementen werden verholpen en diverse klussen werden geklaard. 
Als een van hààr laatste klusjes kende onze inmiddels oud-koningin een lintje 
toe aan ons markant lid Toon Hermes. Een welverdiende onderscheiding voor de 
inzet die Toon al jarenlang voor DVG heeft gedaan. 
 
Contributie/entreegelden en overige 
 
Omdat de contributie-opbrengsten niet geheel meer met elkaar in verhouding 
stonden zijn het afgelopen seizoen de hoogtes van de contributie voor met name 
de jeugd aangepast, iets wat in het contributievoorstel voor dit seizoen verder 
wordt afgerond. Overigens kunnen we hierbij vermelden dat de hoogte van onze 
contributie nog steeds zeer acceptabel te noemen is. 
Entreegelden, parkeergelden, de sponsorloterij en de grote clubactie zorgen 
dankzij extra inzet van vrijwilligers telkens voor leuke structurele opbrengsten 
voor onze vereniging. 
   
Kantine en Activiteiten 
 
Voor de nodige sociale ontspanning en het gezelligheids-aspect organiseert de 
activiteitencommissie al jaren een gevarieerd programma aan activiteiten binnen 
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onze vereniging. Van rikken tot penaltytoernooi, van BBQ tot periodetitel en 
van darten tot het activiteitenweekend. Allerlei bezigheden waar onze leden aan 
kunnen deelnemen, die de sfeer verhogen en die ook zeker door de 
penningmeester worden ondersteund. 
Op de jaarlijkse vrijwilligersavond worden de jubilarissen gehuldigd en de 
vrijwilliger van het jaar gekozen. Dit jaar werd Toon van Ruremonde terecht 
beloond voor zijn inzet als vrijwilliger de laatste jaren. Letterlijk en figuurlijk 
nam hij glimmend van trots de bijbehorende titel en het cadeau in ontvangst. 
 
Het activiteitenweekend met de hometrainwedstrijden was als vanouds zeer 
gezellig en goed bezocht en vormt ieder jaar weer een inspannende afsluiting 
van een mooi activiteitenjaar. Ook werd hier het vernieuwde DVG-clublied ten 
gehoren gebracht. 
 
De kantine is de ontmoetingsplek voor onze leden, bezoekende elftallen en 
supporters. Op amateurbasis wordt hier getracht de juiste service te geven aan de  
gasten en een sfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Ondanks de 
beschikbaarheid van een breed bestand aan kantine- en keukenpersoneel is het  
telkens weer een flinke klus voor kantinecoördinator Miranda van der Leest om 
de planningen rond te krijgen.  
 
Supportersvereniging 
 
De supportersvereniging bestaat dit jaar 50 jaar en is met zijn ruim 250 leden 
een perfecte ondersteunende factor voor DVG. De opbrengsten van het kienen 
en de verkoop van de lotjes voor de levensmiddelenmand garanderen hun een 
stabiele inkomstenbron van waaruit jaarlijks weer diverse donaties aan DVG 
gedaan worden. Zo waren we blij verrast met de geldelijke ondersteuning voor 
de aanschaf van nieuwe lichtmasten voor het nieuwe trainingsveld en hebben we 
voor de kantine een ijsblokjesmachine gekregen.  
 
Ook bij de diverse kampioenschappen van de elftallen laten zij nooit verstek 
gaan. Met de nieuwe penningmeester René de Beer is het bestuur sinds kort ook 
weer op sterkte  en hebben zij onlangs een mooi feest gegeven, waarover in het 
jaarverslag van volgend seizoen meer. 
 
Clubblad/Website 
 
Social media speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Snel 
elkaar van informatie voorzien is een mooi iets, mits goed gebruikt. Onze 
publiciteitsman binnen het bestuur, Kees Voets, gaat zeker met zijn tijd mee en 
probeert zowel ons mooie clubblad als de website bij de tijd te houden.  
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Het afgelopen seizoen heeft hij o.a. de een opstart gemaakt met de vernieuwing 
van onze website waarvan u binnenkort de resultaten zal kunnen gaan zien. Het 
gebruik van de site via I-phone en I-pad zal flink verbeterd worden en ook de 
uitstraling zal navenant zijn. Ook hebben we sinds kort de beschikking gekregen 
over een elektronisch bord met beamer waarmee professionele cursussen 
gegeven kunnen worden. 
   
Wedstrijdsecretariaat/seniorenzaken 
 
Gelukkig heeft wedstrijdsecretaris Ria Voets zelf nooit een baaldag, want die 
hadden we het afgelopen jaar te vaak nodig om de seniorenelftallen op zondag 
voldoende bemand te krijgen. Ook dit seizoen begonnen we op papier met 
voldoende spelers voor elk elftal. Gaandeweg het seizoen was het toch vaak 
puzzelen voor de seniorencommissie om alles rond te krijgen. In het verleden is 
er vaak vanaf deze plek een beroep gedaan op de spelers om je elftal niet in de 
steek te laten en je dus niet voor het minste of geringste af te melden. Deze 
oproep laten we dan ook voor komend seizoen zeker weer staan. 
De dienstdraaiers, het scheidsrechterskorps en de consul lieten in ieder geval 
geen verstek gaan en waren soms meerdere keren per weekend in touw om de 
wedstrijden goed te laten verlopen. 
 
De zoektocht naar een nieuwe trainer voor onze selectie is in nauw overleg met 
de technische staf en een afvaardiging van de spelersgroep keurig uitgevoerd.  
 
Sponsoring/reclame 
 
De sponsorcommissie opereert in alle bescheidenheid op de achtergrond maar 
presteer wel zeer goed. Het strikken van Foppe de Haan voor de jaarlijkse 
sponsoravond mag zeker een kroon op hun werk genoemd worden, maar ook het 
vasthouden van een stabiel sponsorbestand getuigd van kwaliteit. Gelukkig 
hebben we vele Liempdse ondernemers en daarbuiten, die DVG een warm hart 
toedragen waardoor we de middelen die wij van hun mogen ontvangen volledig 
kunnen inzetten om de club te laten draaien zoals we dat nu doen. 
 
De Stichting Promotie DVG is ook een belangrijke ondersteunende factor op de 
achtergrond. Zij beheren o.a. de gelden van de Club van 50 en zorgen ervoor dat 
hiermee mooie investeringen voor de jeugd kunnen worden gedaan. Ook kregen 
wij van hun de toezegging voor financiële ondersteuning bij de aanschaf van 
nieuwe lichtmasten waarmee we uiteraard zeer verguld zijn.  
 
Na vele trouwe jaren als voorzitter van de Stichting heeft Willy van Zuilen 
onlangs afscheid genomen van het bestuur. Hij is daarbij opgevolgd door Conny 
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Claassen. Wij bedanken Willy voor zijn niet aflatende inzet voor de Stichting 
Promotie DVG en wensen Conny veel succes toe met deze functie. 
 
Zoals u allen weet overkwam de voorzitter van de sponsorcommissie en 
uiteraard onze algeheel voorzitter, Rien Schalkx, een vervelend ongeval 
afgelopen seizoen. Mede namens mijn collega-bestuursleden en ik denk ook 
zeker namens alle aanwezigen hier spreek ik graag uit dat we zeer blij zijn dat  
Rien zijn niet te onderschatte intensieve werk voor DVG weer bijna geheel heeft 
kunnen oppakken en wij hopen dat zijn gezondheid weer 100% zal worden. 
 
Slotwoord: 
 
Hoewel met dit jaarverslag is getracht de diverse geledingen van DVG zo goed 
mogelijk te belichten,  kunnen we nooit geheel compleet zijn. Dat hoeft ook niet 
want teveel stilstaan is achteruitgang. We gaan dan ook weer een nieuw seizoen 
tegemoet met hopelijk veel ups en weinig downs. 
  
Liempde, 09 september 2013 
 
De secretaris     De voorzitter 
 
Adrie van Abeelen     Rien Schalkx 
 
Voor akkoord:     Voor akkoord: 


