
 

Jaarverslag DVG-seizoen 2018-2019 

 

Inleiding 

Als voormalig secretaris van de club heeft Adrie van Abeelen de laatste jaren het jaarverslag 

geschreven. Adrie, bedankt daarvoor! Voor velen was dit steeds het hoogtepunt van de algemene 

ledenvergadering. Omdat we momenteel geen secretaris hebben, mag ik dit jaar proberen in zijn 

voetsporen te treden. Eén ding weet ik wel, ik ga niet zeggen dat ik het kort probeer te houden. En 

om het vervolgens toch niet te doen. Dat kan simpelweg ook gewoon niet, want er gebeurt zoveel en 

er valt zoveel over de club te vertellen. 

Zo bestond DVG in 2018 DVG 90 jaar. Het jubileum werd op 18 augustus 2018 afgetrapt met een 

kick-offdag voor de jeugd en een feestavond voor de senioren en supporters. Voor de jeugd waren er 

verschillende sportieve attracties als poolsoccer en bubble-voetbal. De kick-offdag werd mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage van Club van 50 DVG en de supportersvereniging. Verder werd 

er vooral in de DVG’er aandacht besteed aan het jubileum. Er werden historische artikelen uit 

eerdere oplagen opgenomen en oude rubrieken werden uit “de oude doos” gehaald. Hierdoor werd 

een beeld gegeven van het clubblad door de jaren heen. 

Op sportief vlak heeft het vaandelelftal zich opnieuw weten te plaatsen voor de derde klasse. Het 

elftal eindigde als tweede, maar de derde periodetitel gaf recht op de nacompetitie. Hierin werd 

promotie veiliggesteld. Hopelijk blijven we nu wel langer dan een jaar in deze klasse staan. 

Bestuur 

Het afgelopen jaar was het bestuur onderbezet. Voor Adrie van Abeelen en Ria Voets zijn er geen 

vervangers gevonden. Hun taken zijn gelukkig voor een groot gedeelte overgenomen door Chielber 

Braken (wedstrijdsecretariaat senioren) en Kees Voets (notulen bestuursvergadering). Dit betekende 

wel een extra belasting voor deze personen die toch al zoveel voor de club doen. Het bestuur kende 

de volgende samenstelling: 

Voorzitter en sponsorcommissie   :  Toon van Ruremonde 

Secretaris, vicevoorzitter    :  Vacature 

Penningmeester     :  Rick Raaimakers 

Wedstrijdsecretariaat     :  Vacature 

Jeugdzaken      :  Koen van Leeuwen 

Jeugdzaken en pers & publiciteit   :  Kees Voets 

Kantinezaken, senioren- en activiteitencommissie :  Miranda van der Leest 

Ledenadministratie     : Tammo Quinten 

 



Het afgelopen jaar heeft een commissie, bestaande uit Adrie van Abeelen, Jelle Faber en Toon van 

Ruremonde, hard gewerkt aan een aanzet voor het beleidsplan voor de periode 2020-2025. Deze is 

door het bestuur geadopteerd en aangevuld en wordt tijdens deze ledenvergadering ter goedkeuring 

voorgelegd aan de leden. Enkele belangrijke speerpunten uit dit beleidsplan zijn: 

• Het vormen van een denktank voor operationele zaken, zoals bijvoorbeeld de lage opkomst 

van de training bij de senioren, en voor bestuurszaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

noodkreet richting de politiek i.v.m. te weinig nieuwbouw voor gezinnen met jonge kinderen. 

• Het werven van vrijwilligers, waar in de hele vereniging een tekort aan is. 

• Een actievere houding m.b.t. sponsoring. 

Leden en algemene ledenvergadering 

Met 31 aanwezigen was de ledenvergadering van maandag 17 september 2018 één van de 

drukstbezochte ledenvergaderingen van de afgelopen 5 jaar. 

DVG had per 1 juli ongeveer 580 leden. Uit onderzoek bleek dat de aanwas bij de jeugd onder de 

negen jaar t.o.v. zo’n vijf jaar geleden met ongeveer twintig leden is gedaald. Dit zullen we de 

komende jaren ook nog wel merken in de samenstelling van de jeugdteams. Op dit moment komen 

er zo’n 50 actieve voetballers van buiten Liempde. De meeste uit Boxtel. Vermoedelijk vooral 

kinderen met Liempdse ouders die in Boxtel Oost zijn gaan wonen. 

Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van twee van onze oudste leden: Frans van Beers 

en Cor van Dijk. Frans heeft afgelopen jaar zijn 70-jarig jubileum en 85e verjaardag nog mogen vieren. 

Cor heeft zijn 70-jarig jubileum net niet gehaald. Vorig jaar heeft hij nog wel mee de officiële opening 

van de nieuwe kleedkamers verricht.  

Ook Paula Braken en Albert Schimmel zijn overleden. Paula heeft in het verleden in de kantine 

gewerkt en was wasvrouw voor een aantal jeugdteams. Albert was leider en grensrechter bij 

verschillende teams waar zijn zoons in hebben gevoetbald. 

Senioren 

Dit seizoen zijn met zeven herenelftallen gestart. Het jaar daarvoor waren dat er nog negen. Eén 

team is bijna compleet gestopt. Wel waren de teams groter, sommige hadden zelfs meer dan twintig 

voetballers. Toch had met name het derde dit jaar regelmatig te weinig spelers. De bereidheid om bij 

een ander elftal in te vallen lijkt minimaal. Als dat zo blijft, dan kan dat nog een echte zorg worden 

voor de club. Zeker als er straks minder aanwas komt vanuit de jeugd. 

Onder de nieuwe hoofdtrainer Hans Lathouwers eindigde het eerste elftal als tweede op de ranglijst. 

Door het behalen van de derde periodetitel was het team verzekerd van de nacompetitie. Dit 

resulteerde uiteindelijk in de promotie naar de derde klasse. Ook voor het tweede elftal zag het er 

lang naar uit dat er promotie via de nacompetitie afgedwongen kon worden. Helaas lieten zij in het 

laatste gedeelte van het seizoen te veel punten liggen. 

Bij het eerste elftal doet Toon Hoppenbrouwer een stapje terug als vaste vlagger. Dit betekent niet 

dat we hem niet meer langs de lijn zullen zien. Vanaf komend seizoen gaat hij met een aantal andere 

personen meedraaien in een roulatiesysteem, waarbij iedereen om de beurt een keer vlagt.  

Bij het eerste stoppen de vaste krachten Daan en Wilco Voets, Peter Versantvoort en Bart de Windt. 

Zij gaan komend seizoen in een nieuw op te richten zaterdagelftal voetballen. Ook nemen we 

afscheid van keeper Raymond Strik. Hij heeft ervoor gekozen om weer in Boxtel te gaan keepen. 



In de persoon van Aron van Kasteren is er een nieuwe keeperstrainer aangetrokken voor zowel 

senioren als oudste jeugd. Dit was mede mogelijk dankzij een bijdrage van Club van 50 DVG. 

Ook de dames starten het seizoen met een nieuwe trainer. Dit team startte met veel jeugdige 

aanwas en eindigde in de middenmoot. Bij de overige senioren was de trainingsopkomst vaak matig 

tot slecht. Van de dames was de opkomst doorgaans erg goed. Wel waren er veel geblesseerden. Aan 

het eind van het seizoen was het nog onzeker of we voor het nieuwe seizoen weer een dameselftal 

op de been zouden kunnen brengen. Gelukkig zijn enkele dames die rustend lid wilden worden wel 

bereid gevonden om op oproepbasis mee in te vallen. 

Bij de senioren vielen er dit jaar geen kampioenschappen te vieren. Bijna alle teams eindigden als 

zevende of achtste. Alleen DVG 5 deed het nog net wat slechter met een tiende plaats.  

Spelers van het jaar waren:  

• Luuk van de Ven bij Heren 1 

• Harrie van de Sande bij Heren 2  

• Roos van Bommel bij de dames 

Jeugdafdeling 

Bij de jeugd vielen er wel enkele kampioenschappen te vieren. Het JO15-2 was de enige 

winterkampioen. Aan het einde van het seizoen waren er drie kampioenen, te weten JO7-1, JO9-3 en 

JO11-2. Allen hadden nagenoeg alle wedstrijden gewonnen. 

Ook de jeugdafdeling heeft niet stil gezeten. Zo zijn de teamcontracten ondertekend, waarin de 

normen en waarden van DVG worden benadrukt. Deze gelden zowel voor de voetballers als leiders, 

trainers en ouders. Daarnaast is het jeugdbeleidsplan opgefrist en klaar gemaakt voor de komende 

jaren. 

Ook bij de jeugd zijn een aantal personen in het zonnetje gezet: 

• Thijs van Dongen is beloond met het Junioortje voor zijn jarenlange inzet als leider en trainer. 

• Dennis van Abeelen ontving het Pupilleke. Hij was niet alleen leider en trainer, maar nam 

indien nodig ook nog de fluit ter hand. 

• De gouden fluit was echter voor Anton van de Sande. Hij fluit zowel bij de jeugd als bij de 

senioren en ook nog bij wedstrijden op doordeweekse dagen als dat nodig is. 

Monique Versleijen neemt afscheid van haar functie als vertrouwenspersoon voor de jeugd. Deze rol 

is misschien wel één van de meest onderbelichte rollen binnen DVG, maar daarom niet minder 

belangrijk. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld benaderd worden bij pesten of gepest worden 

en ‘grensoverschrijdend gedrag’ van teamleden, trainer of coach. In het verleden is Monique ook 

jeugdleidster en jeugdvoorzitster geweest. Zij geeft het stokje over aan Joyce van Wijlick. 

Antoine Krol en Mark Verhagen hebben aangegeven te stoppen als jeugdcoördinator. Wel blijven zij 

betrokken bij JO19-1. Ronald Martens gaat het team van jeugdcoördinatoren versterken. Koen van 

Leeuwen stopt als vertegenwoordiger van de jeugdafdeling in het hoofdbestuur. Wel blijft hij de 

jeugdcommissie coördineren en is hij ook één van de jeugdcoördinatoren.  

Aan het einde van het seizoen hadden de jeugdcoördinatoren hun handen nog vol aan de nieuwe 

teamindelingen en de communicatie hierover met de ouders. Er werd zelfs een zomerreces 

afgekondigd om een paar weken niet aan DVG te hoeven denken. Omdat het verkrijgen van 

vrijwilligers toch al lastig genoeg is, is dit natuurlijk geen goede zaak. 



Financiën 

De inkomsten vanuit de contributie en de entreegelden van DVG 1 zijn goed. De kosten voor het 

huren van de accommodatie en het onderhoud daarvan, zijn positiever dan verwacht.  

De kantineopbrengsten viel dit jaar fors lager uit dan vorige jaren. Dit heeft vooral te maken met een 

minder drukbezocht activiteitenweekend en de mindere opbrengst op de donderdagavonden. De 

twee beslissingswedstrijden op het einde van het seizoen, die plaats hebben gevonden op ons 

sportpark, hebben nog voor wat extra opbrengst gezorgd. We zien ook een daling in de 

sponsorinkomsten. 

Club van 50 DVG en Supportersvereniging 

Onze jeugdafdeling kan altijd een beroep doen op de ondersteuning van Stichting Club van 50 DVG. 

Het bestuur van de stichting is in handen van Conny Klaassen, Jan Smulders en Len van Houtum. De 

inkomsten bestaan uit de vaste bijdragen van de donateurs. 

Het bestuur van de Supportersvereniging bestaat uit Wim Braken, Dien van Iperen, Anton van de 

Sande en René de Beer. Naast inkomsten uit contributie wordt ook geld opgehaald met de loterij bij 

thuiswedstrijden van het eerste en het wekelijkse kienen in de kantine. Dit jaar heeft de loterij wat 

minder opgebracht door de matige opkomst van supporters van de tegenpartij. Dit kwam mede door 

de ongelukkige competitie-indeling. Bij het kienen zijn wekelijks ongeveer 65 personen aanwezig 

geweest. 

De stichting en vereniging hebben dit jaar onder andere bijgedragen aan: 

• De aanschaf van een schrobmachine 

• Ballenvangers op veld 2 

• De omheining van veld 2 

• Nieuwe dug-outs op veld 2 

• Een tafel in de kantine 

Naast bovengenoemde investeringen heeft de supportersvereniging ook nog bijgedragen aan de 

kampioensfeesten en de vernieuwing van de geluidsinstallatie buiten. 

Stichting De Roode Bleek en de accommodatie 

Zoals de naam al zegt is Stichting De Roode Bleek opgericht om de accommodatie van DVG te 

beheren. De stichting wordt bestuurd door Rien Schalkx en Anton Hermes, met ondersteuning van 

Jeroen Martens. 

Onder hun regie zijn op veld 2 de ballenvangers en de omheining aangepakt. Bovendien zijn er 2 dug-

outs geplaatst. Ook is het dak van de kantine en oudbouw vervangen, waardoor we nu bij regen geen 

emmers meer klaar hoeven te zetten. 

De velden zijn het hele seizoen in goede staat geweest. Aan het eind van het seizoen zijn deze nog 

gebruikt voor twee nacompetitiewedstrijden. Dit resulteerde naast de complimenten voor de velden 

en accommodatie ook nog wat extra kantine omzet op.  

Met de aanschaf van de schrobmachine hebben twee leden van de maandagochtendploeg er nog 

wat werk bijgekregen. Martien van den Dungen en Toon Hermes zullen deze machines bedienen. 

De gemeente heeft de bestrating van de Sportlaan vernieuwd. Helaas is er nog geen nieuws te 

melden over het aanpakken van het parkeerprobleem. 



Per 1 januari 2019 is de btw-vrijstelling voor sportstichtingen verruimd waardoor er geen recht meer 

is op aftrek van BTW. Dit betekent dat we niet meer kunnen profiteren van btw-teruggave via 

stichting De Roode Bleek, één van de voornaamste redenen voor oprichting van deze stichting. 

Gesprekken met de gemeente over compensatie voor het mislopen van deze gelden lopen nog. 

Kantine en activiteiten 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van een drietal trouwe kantinemedewerkers: Antoinette van 

Abeelen, Thea Voets en Dien van Iperen. Jarenlang hebben zij ons in de weekenden en op 

trainingsdagen voorzien van een drankje. 

Tijdens de vrijwilligersavond werden er elf jubilarissen gehuldigd. Zeven leden waren 25 jaar lid en 

vier zelfs 40 jaar. Op deze avond werd ook de nieuwe vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt: Harrie 

de Bresser. Harrie begon 35 jaar als leider bij de jeugd, toen zijn zoon Marcel en ik onze 

voetbalcarrière begonnen. Van die lichting voetballen er momenteel niet meer zoveel, maar Harry 

houdt het gelukkig wel vol. Harrie is niet alleen jeugdleider. Hij verzorgt ook het trainingsmateriaal en 

de ballen. 

Ook dit jaar hebben we weer kunnen genieten van activiteiten als de Pubquiz, het darten, rikken en 

de themazondagen. Het feestweekend is rustig verlopen, een kleine uitzondering daargelaten. De 

opkomst voor zowel het bedrijven- als penalty toernooi was minder dan vorig jaar. Dit kwam mede 

doordat er eigen (jubileum)activiteiten werden georganiseerd bij verenigingen die anders ook altijd 

met één of meerdere teams mee doen. Op vrijdag was de tent matig bezet, ondanks de muzikale 

inspanningen van de band. Het is de bedoeling om van deze avond weer een gezellige avond voor de 

wat oudere leden te maken. 

Op zaterdag werd de jeugd onder 18 geweerd. Er zijn hekken geplaatst zodat bezoekers slechts op 

één plaats naar binnen konden, waar zij zich eerst moesten legitimeren. Dit werd vooraf ook 

gecommuniceerd. De zaterdagavond werd erg goed bezocht. 

Op zondag was er weer het penaltytoernooi. De organisatie hiervan was in de handen van twee 

nieuwe leden van de activiteitencommissie: Luuk Voets en Verena Eijkemans.  

Sponsoring 

De sponsorcommissie heeft niet stil gezeten. Er zijn een aantal sponsoren gestopt, maar ook weer 

enkele nieuwe bijgekomen. Helaas zien we over het geheel wel een lichte daling in de 

sponsorinkomsten.  

Dankzij de sponsoren hebben we wel weer een aantal jeugd- en seniorenteams in het nieuw kunnen 

steken en coachjassen aan kunnen schaffen voor het jeugdkader. 

De opkomst van de sponsorbedankmiddag bij een thuiswedstrijd van het eerste werd vrij matig 

bezocht. Ideeën om deze middag aantrekkelijker te maken zijn van harte welkom.  

Social media, pers en publiciteit 

Vier fullcolour edities van de DVG’er vielen er dit jaar weer op de mat. Dit keer vormgegeven door 

Bart van de Laar. De redactie is in handen van Kees Voets en Manon Pel. De DVG’er zou echter ook 

niet mogelijk zijn zonder Leo van de Laar en zijn bezorgers. 

De DVG’er heeft stil gestaan bij het 90-jarig jubileum door feitjes en wetenswaardigheden uit 

eerdere edities opnieuw te publiceren. Zo werden er bijvoorbeeld artikelen gepubliceerd over de 



begindagen van de vereniging, het kampioenschap van de A1 seizoen 1975-1976 en werden er oude 

rubrieken teruggehaald als “Wist je dat…”. Ik kan je vertellen dat ik veel niet wist! 

Slotwoord 

Nu ik zelf dit jaarverslag heb geschreven, besef ik pas hoeveel tijd erin gaat zitten. Ook voor dit 

jaarverslag geldt dat het vanwege de onderbezetting van het bestuur door een ander bestuurslid er 

“even” bij wordt gedaan. En ook dit jaar treden er weer een aantal bestuursleden af: Koen van 

Leeuwen, Rick Raaimakers en Kees Voets. Kees blijft wel de redactie van de DVG’er doen, en alle drie 

blijven actief binnen de jeugdafdeling. 

Gelukkig hebben we inmiddels drie nieuwe kandidaten gevonden die het bestuur willen komen 

versterken. Eén daarvan wil de rol van secretaris oppakken, waardoor deze belangrijke functie weer 

vervuld wordt. De rol van penningmeester staat echter nog wel open. Hopelijk hoeven we geen jaar 

te wachten totdat deze essentiële rol ingevuld wordt. Mocht je dus nog iemand kennen met een 

financiële achtergrond die deze rol op zou willen pakken, dan horen we dat graag.  

Helaas zien we de openstaande vacatures niet alleen bij het bestuur. Ook bij de jeugd en senioren 

staan er nog verschillende open. Het wordt steeds moeilijker om deze in te vullen. Vandaar dat dit 

één van de speerpunten is in het nieuwe beleidsplan. 

Op sportief vlak hoop ik dat het een mooi jaar mag worden met vele kampioenen bij zowel de jeugd 

als de senioren en met behoud van de derde klasse voor het vaandelteam.  

Tenslotte wil ik afsluiten met het bedanken van alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

 

Liempde, 23 september 2019 

 

Commissaris 

Tammo Quinten 

Voor akkoord: 

De voorzitter 

Toon van Ruremonde 

Voor akkoord: 


