
                          

Jaarverslag D.V.G. seizoen 2013-2014

Inleiding
Daar waar we aan het einde van vorig seizoen vol vertrouwen uitkeken naar het 
nieuwe seizoen van onze vaandeldragers bleek dit geheel anders uit te pakken. 
Een bewogen jaar volgde met vele moeizame wedstrijden, en vele gesprekken 
met spelers, technische staf en de hoofdtrainer. Uiteindelijk was de conclusie dat
er de spreekwoordelijke klik niet was en dat er een ander motivatie nodig was 
om alles weer goed op de rails te krijgen. De knop moest om en gelukkig 
konden de nieuwe trainers de schakelaar hiervoor vinden.
Het seizoen begon heel mooi met de viering van het 50-jarig jubileum van onze 
supportersvereniging met een voetbalwedstrijd en een erg gezellige feestavond 
waarbij diverse trouwe leden van de jubilerende vereniging in het zonnetje 
werden gezet. Bij de bezetting van de velden bij de trainingen moest in het begin
van het seizoen even gezocht worden naar de juiste invullingen. We hadden 
immers, in goed overleg met de gemeente Boxtel en HCL, een half voetbalveld 
afgestaan, en daarvoor in de plaats nieuwe verlichting kunnen plaatsen. Dit 
laatste met name door steun van de Stichting Promotie DVG, de 
Supportersvereniging en via de opbrengst van parkeergelden opgehaald door 
trouwe leden van DVG. Menig bestuurlijk overleg-uurtje is daar uiteindelijk wel
in gaan zitten, maar voor de toekomst van DVG was dit de beste oplossing.
Uniek was aan het begin van het seizoen de afgelasting van een voetbalweekend
wegens droogte met daarop gevolgd een erg natte periode. Klimatologische 
veranderingen zullen voortaan zeker ook het voetbal beïnvloeden. Gelukkig 
hielden de velden zich de rest van het seizoen uitstekend.
Ondanks dat Liempde geen stijgend inwonersaantal kent, wist onze 
jeugdafdeling toch weer vele elftallen op de been te krijgen met zelfs een groei 
bij de F-pupillen. Zeer belangrijk hierbij is, dat er ook vele trainers en leiders  
gemobiliseerd en gemotiveerd waren om spelers op een acceptabel niveau te 
brengen, en dit naar ieders capaciteit.
Bestuurlijk waren en zijn we flink met de gemeente Boxtel in gesprek over 
privatisering van de velden, aanpak van de kleedlokalen en toekomstperspectief 
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voor kunstgras. Ook is er een nieuw beleidsplan 2013-2020 opgesteld dat 
onlangs nog is besproken met enkele betrokken leden. Hiermee wordt getracht 
papieren beleid te matchen met de praktijk van alle dag, een goede zaak menen 
wij.
Twee echte DVG-ers ontvielen ons dit seizoen; Cor de Laat, maar liefst 75 jaar 
lid van de vereniging en Ad van de Loo, 66 jaar lid. 2 mensen waarvan we trots 
zijn dat zij bij onze vereniging hoorden!

Bestuur
De 4 bestuursleden die aftredend waren op de jaarvergadering van 9 september 
2013 waren allen ook herkiesbaar waardoor het bestuur ongewijzigd in de 
volgende samenstelling het seizoen aanving:
Voorzitter : Rien Schalkx
Secretaris, vicevoorzitter en activiteitencom. : Adrie van Abeelen
Penningmeester : Corné Roovers
Wedstrijdsecretariaat en seniorencommissie  : Ria Voets
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

Omdat voor penningmeester Corné Roovers reeds eerder mandaat was gegeven 
om zijn functie als penningmeester gaandeweg het seizoen te ruilen met het 
jeugdvoorzitterschap, werd halverwege het seizoen Rick Raaimakers benoemd 
als penningmeester. Corné bleef in het bestuur als vertegenwoordiger vanuit de 
jeugd waardoor Frank Voets zijn plaats in het hoofdbestuur verruilde voor die 
van secretaris binnen de jeugdcommissie.
Regulier werd door het hoofdbestuur vergaderd in goede sfeer, doch 
constructief. Vele algemene zaken rondom het voetbal werd besproken en daar 
waar nodig werden beslissingen genomen. Veel tijd was gemoeid met 
gemeentelijk overleg over privatisering, een zaak die in dit komende seizoen 
zijn beslag zal moeten krijgen. Op commissiegebied kwamen de highlights aan 
de orde en werden standpunten bepaald. Deze werden verder in de commissies 
opgevolgd.

Ledental
De mijlpaal van 600 leden hebben we kunnen handhaven het afgelopen seizoen, 
sterker nog, onze zeer punctuele ledenadministrateur Erik van de Laar, mocht op
1 juli 2014 zelfs 6 leden meer noteren.
De verdeling hiervan is als volgt:
Senioren, Dames : 179
Junioren : 96
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Pupillen : 141
Niet actieve leden : 190

Hoewel we uiteraard zeer blij zijn met het grote aantal actieve voetballers, zijn 
we zeker trots op het grote aantal niet-actief voetballende , maar dus wel 
steunende, leden. Dit toont eens te meer aan de betrokkenheid binnen onze 
vereniging die niet ophoudt na de beëindiging van de actieve voetbalcarrière. 

Algemene ledenvergadering:
DVG-ers zijn geen vergadertijgers. Dat bleek ook weer uit het aanwezige aantal 
leden tijdens de ledenvergadering van 9 september 2013. Inclusief het bestuur 
waren er 26 personen aanwezig om de agendapunten mee door te nemen en 
eventueel de mogelijkheid te nemen voor het stellen van vragen. Positief was de 
opbouwende opmerkingen over ons beleidsplan, dat mede hierdoor verderop in 
het seizoen met enkele betrokken leden verder werd uitgediept.

Senioren en Dames 
Met een nieuwe gelouterde trainer voor de groep en een jonge ploeg die 
inmiddels wat meer ervaring had opgedaan, leek het een mooi seizoen te gaan 
worden, waarbij gedacht werd dat we zeker om de koppositie mee zouden 
kunnen gaan doen. Dit pakte echter tot meer dan halverwege het seizoen anders 
uit. Week na week kwam de degradatieplek dichterbij. En hoewel van goede 
wil, lukte het trainer Marcel van de Hurck en de verdere technische staf niet om 
het tij te doen laten keren. Na de spelersgroep en de technische staf gehoord te 
hebben en na enkele gesprekken met de hoofdtrainer nam het bestuur dan ook 
het besluit om het roer om te gooien en het duo Jan Peijnenburg en Arthur 
Brands naar voren te schuiven als nieuwe trainers-tandem voor de selectie. Met 
gedrevenheid en enthousiasme wisten zij uiteindelijk de juiste snaar bij de 
jongens te raken en in een zinderende slotwedstrijd uit bij SCMH werd 
handhaving dan ook veilig gesteld, sterker nog, vanwege de kleine verschillen 
onderin eindigden we nog op een 6e plek.
DVG 2 deed het fantastisch dit seizoen. Tweede worden in de competitie, 
telkens mee doen voor de periodetitel en uiteindelijk in de nacompetitie een 
ronde overleven en vervolgens nipt uitgeschakeld worden. Een lang en mooi 
seizoen dus en geheel op eigen kracht. DVG 3 had een sterke klasse en acteerde 
daarin ronduit goed; een stabiele middenmoter met meer potentie. 
Het vierde t/m het achtste elftal speelden allen behoorlijk en naar vermogen, de 
ene week wat beter als de andere maar vaak wel met voldoende inzet en 
bezetting. De dames tenslotte, moesten ook flink aan de bak om het 
degradatiespook te ontlopen, maar dit lukte uitstekend en met het vooruitzicht 
op een hele competitie komend seizoen i.p.v. de 2 halve competities die ze dit 
jaar weer af moesten werken, zal het jonge team van Jan en Hans zeker 
gemotiveerd van start gaan.
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Dankzij de inzet van de diverse leiders en de coördinatie op donderdagavond 
waren de bezettingen van de elftallen meestal goed op zondag en hoefde er niet 
al te vaak gebruik te worden gemaakt van de fameuze baaldagen.

Jeugdafdeling
Met de tweede kick off dag in successie werd het seizoen voor de jeugd letterlijk
afgetrapt. Vele uren van voorbereiding waren er toen echter al ingestoken om 
alle elftallen te voorzien van leiders, trainers, oefenprogramma's en kleding. 
Gelukkig doen we dit voor een aanzienlijk aantal jeugdige voetballers, al flink 
wat jaren een stabiele factor. De extra verlichting op het nieuwe oefengedeelte 
waarborgt de wens vanuit het jeugdbeleidsplan om meerdere keren per week te 
kunnen trainen, en dit niet alleen voor de standaard elftallen.
Scheidend jeugdcoördinator Anthony Scheepers heeft in de drie jaar dat hij 
actief was voor DVG een aardige structuur neergezet, waarmee onze nieuwe 
jeugdcoördinator Robert Assink ongetwijfeld met eigen inzichten verder zal 
gaan.
Sportief gezien wisten onze A-elftallen zich in de middenmoot te nestelen, en bij
de overige junioren elftallen deden vooral de B2 en de C3 goed mee in de 
bovenste regionen. Om aansluiting te krijgen met de selectie werden de A1 
spelers in de tweede helft van de competitie veelvuldig betrokken bij de 
trainingen van de selectie, wat een gewenste situatie voor de toekomst blijft. 
De standenlijsten bij de diverse pupillenelftallen fluctueerde wat meer op en 
neer, maar hier huldigden we wel de enige kampioen van dit seizoen nl. de E3. 
Het team van de gemotiveerde leiders Frans en Ron wisten de spelertjes naar 
een hoog niveau te stuwen met het kampioenschap als bekroning.
Ook buiten het competitievoetbal was er voldoende te doen bij de jeugdafdeling.
Zo zorgt de grote clubactie, dankzij de inzet van de spelers zelf, jaarlijks voor 
een leuke inkomstenbron die ten goede van de jeugd komt. De sinterklaasavond 
voor de kleinste pupillen is altijd weer een leuke happening voor deze pupillen, 
ongeacht welke kleur er op Piet zit. 
De vrije trainingen later in het seizoen zorgen vaak voor nieuwe aanwas van 
spelers die op die dag de felbegeerde dribbeldiploma's kunnen bemachtigen. Met
het minitoernooi werd vervolgens het seizoen afgesloten.
In de jeugdcommissie verruilde Frank Voets zijn voorzitterschap voor die van  
secretaris en nam Corné Roovers zijn stokje over, terwijl secretaris Kees Voets 
als commissielid actief bleef. De commissievergaderingen en de specifieke 
avonden georganiseerd door Anthony, zorgden voor een soepel verloop van het 
seizoen.

Accommodatie 
Na de afronding van het opheffen van veld 4 en de wisseling hiervan in een 
trainingsveld bleef er nog genoeg uitdaging over voor bestuurslid Anton Hermes
om zijn kennis en kunde in kwijt te kunnen. Terwijl de dagelijkse gang van 
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zaken meestal in een 1-2 met vader Toon worden afgehandeld, is de grootste 
kluif voor de komende tijd toch ongetwijfeld de verdere privatisering van het 
sportpark. Ook de staat van de kleedlokalen zal in dit traject worden bezien en 
vergt veel overleg met de gemeente Boxtel en andere betrokken instanties.
Onze pensionado's van de maandagochtendploeg houden ons sportpark spik en 
span en verrichten diverse herstelwerkzaamheden. Wel maakt het bestuur zich 
zorgen over de toekomstige bezetting van deze ploeg. Verhoging van de 
arbeidsleeftijd draagt niet bij tot de invulling van het vele vrijwilligerswerk dat 
er bij verenigingen te doen is voor deze respectvolle groep mensen. 

Contributie en overige geldzaken
Met contributiebedragen die variëren tussen € 82,- voor de jongste leden en        
€ 113,- voor de senioren kunnen we stellen dat we hierin een vriendelijk beleid 
voeren. We kunnen dit o.a. zo laag houden door de diverse “stille” opbrengsten 
in onze vereniging zoals daar zijn de inkomsten van parkeergelden (door Dien 
en haar ploeg), de al genoemde grote clubactie van de jeugd, de entreegelden 
van ons eerste elftal (al jaren keurig geïnd door Trea en Wout). Maar ook de 
opbrengsten van de muntjes van op Liemt gemunt die door vele leden telkens 
weer in onze koker worden gestopt, en ook de opbrengsten van de sponsorbingo 
loterij is een mooie inkomstenbron. Jaarlijks is dit dan ook een welkome 
aanvulling aan onze begroting.
  
Kantine en Activiteiten
Daar waar ik het al eerder had over inkomstenbronnen voor de vereniging, zorgt 
de omzet van de kantine daar natuurlijk in grote mate voor. Toch is het veel 
meer dan dat. Het is de plek waar ouders op een koude zaterdagmorgen een kop 
koffie kunnen drinken om vervolgens hun kroost te gaan aanmoedigen, waar na 
afloop van de trainingen zich diverse groepjes vormen om nog een leuke avond 
te hebben of de plek waar na een gewonnen wedstrijd of kampioenschap dit 
uitbundig gevierd wordt.
Door wat lichte aanpassingen is er het afgelopen seizoen meer sfeer gecreëerd in
de kantine, iets wat bv. goed tot uiting kwam tijdens onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Op het assortiment van de snackhoek verscheen regelmatig 
een nieuw broodje of snack, want ook hier geldt dat vernieuwing nooit kwaad 
kan. Achter de bar waren dikwijls de vertrouwde gezichten te zien die er samen 
voor zorgen dat de spreekwoordelijke tent gerund kon worden.
Als je het hebt over het kantinegebeuren dan is de stap naar de activiteiten van 
DVG zo gemaakt, want naast het voetbalgebeuren zijn onze leden ook altijd in 
voor een leuke activiteit. Naast de vaste onderdelen zoals rikken, darten en het 
afsluitende penaltytoernooi werd dit seizoen sinds lange tijd weer eens een 
carnavalsavond gehouden op de donderdag voorafgaand aan carnaval, misschien
wel een voorzichtig begin van een traditie. Ook het hometrainen kende een 
nieuwe start in de kantine, wat een betere plek bleek te zijn dan tijdens het 
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activiteitenweekend. Door het elftal van onze dames werd een themamiddag 
georganiseerd, natuurlijk werd dit een “pink party”
De vrijwilligersavond blijft een leuke avond met gepaste momenten voor de 
jubilarissen en de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar. Dit jaar viel de
eer te beurt aan Dien van Ieperen, eigenlijk voor haar hele oeuvre.
De afsluitende BBQ en het activiteitenweekend vormen altijd de uitsmijters van 
het seizoen, en van beide evenementen kunnen we zeggen dat deze prima 
verlopen waren. De activiteitencommissie evalueert regelmatig activiteiten en 
houdt zich aanbevolen voor verbeteringen en nieuwe ideeën.

Supportersvereniging en Club van 50
Onze trouwe supportersvereniging bestond afgelopen seizoen maar liefst 50 jaar.
Uiteraard werd dit gevierd op ons sportpark met een jubileumwedstrijd en een 
spetterende feestavond die erg gezellig was.
De nieuwe voorzitter Wim Braken, al jaren lid van DVG en de 
supportersvereniging werd blij verrast met een koninklijke onderscheiding voor 
zijn verdiensten voor onze vereniging. Door de onderscheidingen van Jo, Dien 
en Wim door de jaren heen kunnen wij deze vereniging inmiddels gerust 
hofleverancier noemen. Iets wat zeker ook geldt voor de financiële 
ondersteuning die zij DVG al vele jaren geven op diverse fronten.
Zoals gezegd ondersteunde ook de stichting Promotie DVG het afgelopen 
seizoen de vereniging met hun bijdrage aan de nieuwe verlichting. Daar waar 
voorheen een groot bord de kantine sierde met daarop de namen van de Club 
van 50, wordt dat nu elektronisch via de DVG-TV getoond. In tegenstelling tot 
het bord, wat ooit vol kan raken, is daarvan bij de DVG-TV geen sprake van. 
Conny, Lian en Jan speuren dan ook onophoudelijk na nieuwe sponsors met als 
doelstelling ondersteuning van jeugdmiddelen, hèt fundament van onze 
vereniging, dat eigenlijk nooit mag verzakken!

Social media
Naar de DVG-er, die 4x per seizoen verschijnt, wordt nog steeds reikhalzend 
uitgekeken door veel leden. Hoewel ook digitaal verkrijgbaar willen de meeste 
deze toch gewoon blijven ontvangen. De redactie onder leiding van Kees Voets 
tovert iedere keer weer een sprankelende editie tevoorschijn.  Veel vaste items 
worden afgewisseld met wetenswaardigheden en uiteraard is er genoeg ruimte 
voor sponsoruitingen, zeker ook nodig om het blad betaalbaar te houden.
Het NCS in de kantine is inmiddels omgezet in DVG-TV waardoor informatie 
vrijwel direct aan de aanwezige mensen kan worden getoond, een medium wat 
steeds vaker zullen gaan gebruiken. Het digitaal bord in de besprekingsruimte 
werd veelvuldig gebruikt het afgelopen seizoen. De mogelijkheden hiervan zijn 
zeer divers en kunnen dus zeker uitgebreid worden. De website is van een 
nieuwe indeling voorzien en ook hier zijn de mogelijkheden uitgebreid. Zo 
kunnen de diverse elftallen zelf mededelingen en verslagen op hun persoonlijke 
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onderdeel zetten. Natuurlijk wordt hierbij goed gelet dat de uitingen vallen 
onder de normen en waarden zoals bij DVG te doen gebruikelijk is.
  
Wedstrijdsecretariaat/seniorenzaken
Als je al meer dan 25 jaar fanatiek zorgt voor alle wedstrijdzaken rondom de 
senioren, en ook op vele andere fronten actief bent binnen onze vereniging, dan 
verdien je een lintje. Dat vond Willem Alexander ook en daarom kon het 
gebeuren dat Ria Voets, tot haar eigen verrassing, naar het gemeentehuis gelokt 
werd om dit eremetaal in ontvangst te nemen. 
Over fanatiek gesproken, de seniorencommissie telt nog meer van deze personen
die, ieder op hun geheel eigen wijze, zorgen dat de wedstrijden wekelijks door 
kunnen gaan. Toon zorgde ervoor dat alle lagere elftallen genoeg bezetting 
hadden op zondag en wist dit vaak in goede harmonie af te stemmen met de 
diverse leiders. Eric had een strak schema gemaakt waardoor er op alle 
zondagen twee gastheren aanwezig waren in de bestuurskamer voor het 
opvangen van de scheidsrechters en van de tegenstanders en het verzorgen van 
de thee. Theo waakte op een Louis van Gaal-achtige wijze over zijn 
scheidsrechterskorps en was ook zelf nooit te beroerd om een wedstrijdje te 
fluiten. Daarnaast moesten er op het einde van het seizoen v.w.b. de 
elftalindelingen de puzzelstukken al weer in elkaar geschoven worden voor het 
nieuwe seizoen, ieder jaar weer een niet te onderschatten klus.
Op het einde van het seizoen stopte allround-verenigingsman Len van Houtum 
als elftalleider van DVG 1 en als trainer van de subselectie na jarenlange inzet. 
Om niet in een leemte te geraken en gelukkig voor DVG blijft len actief bij 
DVG als Inkoper en scheidsrechter.

Sponsoring/reclame
De meer dan stabiele inkomsten op sponsorgebied zijn een grote verdienste van 
onze sponsorcommissie want ook het afgelopen seizoen bleven vele sponsoren 
ons weer trouw. Dat dit uiteraard niet vanzelf gaat is een understatement. Buiten
de reclame-uitingen is een onderdeel van de tegenprestatie van DVG de 
jaarlijkse sponsoravond met traditioneel een interessante spreker. In een lange rij
van welbekende sprekers, was het het afgelopen seizoen de beurt aan Ruud 
Kaiser, oud voetballer van o.a. Ajax en huidige trainer van FC Den Bosch, die 
een bevlogen voordracht hield.
De mogelijkheden om op een of andere wijze reclame te maken via DVG zijn 
talrijk. Shirtsponsoring, een reclamebord of banner, DVG-TV, de DVG-er, de 
club van 50, het sponsoren van een evenement of via de website, allerlei facetten
waarvan onze sponsors gebruik kunnen maken. Zaak blijft wel die sponsoren te 
blijven zoeken en motiveren.
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Slotwoord:
We kijken terug op een bewogen seizoen, hoewel dat een zin is die ieder jaar 
wel geschreven kan worden. Gelukkig blijft DVG in beweging en is dit 
jaarverslag slechts een momentopname van waar de club nu staat. Ook het 
bestuur blijft in beweging, Rien Corné en Erik doen bestuurlijk een stapje terug, 
maar zijn gelukkig niet uit beeld bij DVG. Veel dank zijn wij hun verschuldigd 
voor het vele en goede werk wat zij voor de vereniging hebben gedaan waarop 
we ongetwijfeld straks nog even terug komen. Toon, Tammo en Monique staan 
klaar om het stokje over te nemen, echte DVG-ers die zich in gaan zetten voor 
onze mooie vereniging.

 
 
 
Liempde, 08 september 2014

De secretaris De voorzitter
Adrie van Abeelen Rien Schalkx

Voor akkoord: Voor akkoord:
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