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Voor u ligt het tweede exemplaar nieuwe stijl van het Jaarverslag 
van DZC’68, hierna te noemen DZC. Het vorige jaarverslag had 
de titel Samenspel loont en dit Jaarverslag gaat de annalen in 
onder de naam Bewegen doet Groeien.

Het lijkt een contradictie, maar dat is het niet. Na het lezen van 
dit verslag kunt u constateren dat DZC in veel opzichten is ge-
groeid. Qua prestaties, qua sportaanbod en qua ‘alternatieve vel-
den’ waarop wordt gespeeld. En om niet te vergeten, ook op het 
gebied van de huidige accommodatie, sponsoring en communi-
catie zijn grote stappen gemaakt. Dit alles is de verdienste van de 
bewegingen die we met z’n allen maken. En met z’n allen bedoel 
ik de gehele organisatie zoals die in de kern zo mooi is weergeven in ons organogram.

Het bestuur van de sportvereniging DZC heeft het afgelopen jaar gedraaid met vijf bestuursle-
den: Jan Minkhorst (voorzitter), Egenius Lodewijks (secretaris), Cock Oudijk (penningmeester), 
Marieke van Erkelens en Marianne Kock. Marieke is het vanuit het bestuur verantwoordelijk 
voor de Commissie Prettig Sportklimaat en de Vrijwilligerscommissie en Marianne is dat voor de 
Breedtesport. Om dit rijtje compleet te maken kan worden opgemerkt dat Jan verantwoordelijk 
is voor de Prestatiesport en de Kledingcommissie, Egenius voor Support68 en Communicatie en 
Cock voor Accommodatie en de Financiële Commissie. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2015 werd er eerst stil gestaan bij het overlijden van 
Theo Holtus op 59 jarige leeftijd. Theo was een graag geziene gast op Sportpark Zuid en zijn 
beide kinderen Kevin en Rebecca voetbalden beide bij DZC.

Verder werden er weer een aantal top vrijwilligers in het zonnetje gezet. Jeugdvrijwilliger van 
jaar werd Jesse Wortelboer, dit vanwege zijn activiteiten als assistent trainer en zijn inzet bij het 
herfstkamp en de voetbal 3-daagse. Als vrijwilligers van het jaar werden Bianca Kersten en Anne 
de Boer benoemd. Beide zijn bijna dag en nacht bij DZC te vinden en zijn actief op vele fronten.
 
Natuurlijk werden er tijdens de voornoemde receptie ook weer de nodige jubilarissen gehuldigd, 
dit als zijnde 25 jaar lid van de vereniging (er waren dit jaar geen leden 40 jaar lid). De jubilarissen 
waren: Mark Arentsen, Frans Kamperman en Bjorn Oostra. Zij ontvingen een spiksplinternieuw 
speldje naar een ontwerp van Pascal Hertogh. Na afloop van het de dag daarop volgende snert-
toernooi werden nog eens 24 mensen gehuldigd omdat zij 12,5 jaar lid waren van DZC.

DZC is nog steeds groeiend en het huidige ledental schommelt zo rond de 1450 leden. De plus in 
het aantal leden komt vooral op het conto van de Prodata Champions League en het vrouwen-
voetbal. Volgend jaar volgt een nadere uitwerking van de plussen en de minnen.

Tot slot merk ik op dat ik zeker niet wil pretenderen dat dit Jaarverslag compleet is. Toch hoop ik 
dat u na het lezen ervan met mij kunt constateren dat DZC beweegt en dat al deze bewegingen 
hebben geresulteerd in groei. Een woord van grote dank richting al die mensen die hieraan heb-
ben bijgedragen is dan ook zeer op zijn plaats. Dat woord van grote dank ben ik ook verschuldigd 
aan diegenen die mij hebben voorzien van kopij voor dit Jaarverslag. TOP!! 

Met hartelijke groet,
Egenius Lodewijks

Jaarverslag 2014 – 2015
Redactie: Egenius Lodewijks
Opmaak: My-Concept
Drukwerk: DrukwerkConcurrent
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•	 Omzetstijging gerealiseerd van ruim 20%, mede door organisatie extra activiteiten en introductie 
kassa systeem van Le Credit Sportif met de mogelijkheid tot pinnen.

•	 Onderhandelingen met alle leveranciers afgerond voor betere inkoopvoorwaarden, daarnaast 
extra sponsordeals gesloten met AA Drink, Grolsch, Jansen Food Service en Vrumona.

•	 Net niet in de Top 10 geëindigd van het project Vullen of Voeden van Wilfred Genee, wel blijkt het 
‘Balletje Breed’ een doorslaand succes. Nadat de nieuwbouw is gerealiseerd, een gezonder en bre-
der assortiment aanbieden. Nu niet mogelijk i.v.m. niet toereikende middelen in de keuken. 

•	 In samenwerking met Support68 narrowcasting systeem geïntroduceerd, plaatsing van 3 TV’s in de 
kantine. 

•	 Maandelijkse vergaderingen met de Accommodatiecommissie bestaande uit Marja en Robbie 
Meesters, Anne de Boer en Erwin de Roode (Erwin is per 1 juni 2015 gestopt).

•	 Contact met de Gemeente Doetinchem (Chris ter Braak) verbeterd, samenwerking verloopt soepel 
en mede daardoor 4 nieuwe doelen ontvangen voor op het kunstgrasveld.

Nieuwe accommodatie
•	 Inmiddels is er een bouwvergunning aangevraagd, de hoop is dat er eind 2015 of begin 2016 kan 

worden gestart met de nieuwbouw.
•	 Acties op touw gezet met de SPOVRIJ-commissie (sponsor-vrijwilligers), om extra inkomsten te 

genereren voor inrichting nieuwe kantine, zoals: diverse loterijen tijdens thuiswedstrijden 1e 
elftal, kerstbingo, verkoop planten met Moederdag in samenwerking met Jan de Boer en Mirjam 
de Jonge, verkoop toiletpapier in samenwerking met Doseer.nl en verkoop Muta trainingskleding 
(oude collectie).

•	 Diverse vergaderingen belegd met verschillende commissies om indeling en inrichting van ruim-
ten te bespreken, zoals kantine, keuken, kleedkamers, business club, etc.

•	 Verschillende verenigingen bezocht met een nieuwe accommodatie, zoals Tubantia, FC Winters-
wijk, SC Silvolde, FC Zutphen en Hockeyclub Zwolle, om te leren van hun ervaringen voor, tijdens 
en na de nieuwbouw fase.

•	 In samenwerking met Support68 diverse sponsoren bezocht die willen participeren in de nieuwe 
accommodatie, zoals Dozon, Benschop Glas, Wassink Installaties, etc.

•	 Voorgesprekken gevoerd met diverse aannemersbedrijven, zoals Aannemersbedrijf Jansen, Hoorn-
stra Bouw, Ten Brinke, etc. 

•	 Gesprekken gevoerd met potentiele huurders, zoals Leonie Engelaar, BSO (Gerald Kristen), Fysio 
Promotion (Mark Zeller), Kei-Fit (Walter Tenten) en Wenters Sport (Danny Bent).

•	 Eerste oriënterende gesprekken gevoerd met diverse vrijwilligers om de post zelfwerkzaamheid in 
te vullen.

•	 Diverse leveranciers uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de nieuwe accommodatie. 
Inmiddels ook al diverse gesprekken gevoerd met bierbrouwers, dranken leveranciers en food 
leveranciers.
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8Het seizoen 2013 – 2014 werd afgesloten met de tekst: ‘Klaar voor ver-
dere professionalisering van de sponsoractiviteiten binnen DZC’.

Is Support68 daarin geslaagd? Het antwoord is ‘Ja’. Er staat een stevige 
basis om het sponsorbeleid binnen DZC gestructureerd verder door te 
ontwikkelen tot een eerste klasse waardig niveau.

Support68 bestaat uit een 9 tal enthousiaste DZC-ers te weten: René 
Collignon, Hans Grootjans, Pascal Hertogh, Rick Jonkman, Rik van Lon-
den, Niek Oostendorp, Nick Rijnshoeven, Dennie Stemerdink en last 
but not least voorzitter Peter Terbeek. Deze mannen hebben ook in 
het seizoen 2014 – 2015 de banden met de huidige sponsoren verder 
aangetrokken en daarnaast ook een groot aantal nieuwe sponsoren 
laten ervaren wat ‘Een leven lang DZC’ betekend. 

Tevens heeft Support68 ook in 2015 op multimedia gebied van zich 
doen laten spreken. Werd er in 2014 samen met HPU uit Doetinchem 
een fantastische nieuwe website gelanceerd. Tijdens de nieuwjaars-
receptie van 2015 heeft Support68 een volledig nieuw narrowcasting 
systeem onthuld in het clubhuis van DZC. Dit systeem geeft informatie 
aan de leden over het wel en wee binnen onze vereniging en biedt 
tevens unieke mogelijkheden voor onze sponsoren qua exposure.

Een terugkerend hoogtepunt is de jaarlijkse sponsoravond. Het ‘be-
dankje’ richting de sponsoren voor hun onvoorwaardelijke steun. In 
2014 hadden we een memorabele kick-off van Support68 bij onze 
zilverenbal sponsor Club 22-24 met als absoluut hoogtepunt de per-
formance van Joseph Oubelkas. Voor 2015 had Support68 als thema 
‘Dromen’ gekozen. En waar kwam dit thema beter tot uiting dan bij de 
sponsor ‘Het land van Jan Klaassen’.

Dromen?
Het Land van Jan Klaassen  
heeft een droom: Dromen- 
land – De ultieme over-
nachtingsplek. Fight Cancer  
heeft een droom: Overwin-
nen van de ziekte Kanker.
DZC heeft een droom: Een 
nieuwe multifunctionele 
accommodatie.

Onder toeziend oog van 
ruim 125 sponsoren heeft 
Support68 een visitekaartje 
afgegeven van waar ze 
voor staan: Informeel, 
laagdrempelig, profes-
sioneel en altijd op zoek 
naar de win-win situatie. 
Als afsluiter werden de 
genodigde verrast met een 
super optreden van Charly 
Luske.

Seizoen 2014 – 2015 is 
voor Support68 wederom 
voorbij gevlogen. Nog zo- 
veel ideeën, nog zoveel 
plannen, nog zoveel te 
doen; maar het motto voor 
Support68 blijft: De dingen  
die we doen, doen we goed.



Coach bedankt voor je 
positieve woorden! 
 

Complimenten geven 
is niet makkelijk, wel 
belangrijk! 
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Prettig Sportklimaat in het seizoen 2014 – 2015 is te verdelen in twee 
fases, begin van het seizoen en eind van het seizoen. 

Aan het begin van het seizoen 2014 – 2015 is ingezet op twee speer-
punten:
1. Meldpunt Prettig Sportklimaat. 

Wat is een meldpunt? Waarom is meldpunt nodig?  
Wat is nodig voor een Meldpunt? Hoe gaan we het meldpunt 
inrichten (inhoud en proces)? Een voorstel voor de opzet van een 
meldpunt is gemaakt, maar dit is helaas nog niet tot concrete 
uitwerking gekomen. 

2.  Opleiding Positief Coachen.  
Het eerste deel van het seizoen liepen de cursussen goed. Nieuwe 
handleidingen Positief Coachen als cultuur zijn gedrukt en gedo-
seerd uitgedeeld. In de tweede helft van het seizoen werden de 
aanmeldingen voor de cursussen minder.

De doelstelling om 4x te vergaderen in een seizoen om voor de com-
missieleden binding met de werkzaamheden te houden is helaas niet 
gehaald. Er zijn 2 bijeenkomsten van de commissie geweest waarbij de 
tweede bijeenkomst in het teken stond van een evaluatie van de com-
missie richting bestuur.

Enkele teksten uit deze evaluatie van de Commissie Prettig Sportkli-
maat richting bestuur:
“Naast alle goede activiteiten is er ook al geruime tijd enige onvrede over 
wat we in de praktijk van prettig sportklimaat terug zien. Het belangrijkste 
punt is dat we onvoldoende effect zien bij de beslissingen van het be-
stuur, de managers en de coördinatoren. De commissie is zich er sterk van 
bewust dat mensen de cultuur bepalen. Zij vinden dan ook dat bestuur, 
managers en coördinatoren het goede voorbeeld moeten geven”.

“Na drie jaar prettig sportklimaat zit de commissie duidelijk in een dip. Het 
geloof in het belang van prettig sportklimaat is echter onverminderd. Om 
echter het plezier en zelfvertrouwen terug te krijgen (= voorwaarde om 
door te gaan, inzet te leveren), is onvoorwaardelijke steun en inzet van 
het bestuur en de managers essentieel. Om een vereniging te kunnen zijn 
waarbij positief coachen een vast onderdeel uit maak van de clubcultuur, 
moet prettig sportklimaat onlosmakelijk onderdeel zijn van het werk en 
van de keuzes die het bestuur en de managers maken”.
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woord gerealiseerd. Maar het volgende overzicht toont aan: het 
is nog breder geworden. 

Zo is het ProData Champions League (PCL) nog ‘groter’ gaan 
groeien. De afsluiting van het afgelopen seizoen vond plaats bij 
het Land van Jan Klaassen; het was feest. De PCL, onder leiding 
van Annabel Steller, is een goede leerschool en dat valt te mer-
ken bij de nieuwe F-pupillen.

Dit seizoen werd bekend dat het vrouwenvoetbal in Nederland 
populairder is geworden dan het hockey, en ook bij DZC is dat te 
merken. Er komen steeds meer aanmeldingen binnen dankzij de 
vele activiteiten die de Werkgroep Vrouwenvoetbal organiseert. 
Ook in de Breedtesport blijft DZC nog steeds groeien, zo is bijna 
elk leeftijdskader gegroeid dankzij de strakke organisatie van de 
coördinatoren.

DZC bouwt ook aan een maatschappelijk carrière. Zo is in 
oktober 2014 het project Samen Doetinchem gestart. In samen-
werking met Graafschap Re-integratie, Zozijn en de Gemeente 
Doetinchem is er zo’n veertig deelnemers de kans gegeven om 
een participatie diploma te ondertekenen. De kantine van DZC 
stond centraal tijdens het project; vanuit hier werd Nederlandse 
les gegeven, vrijwilligerswerk gedaan, gesport, en samen ge-
kookt en gegeten. Ook tien ouderen van Zozijn participeerden 
hierin. Doordat DZC een bonus had gewonnen van het Coöpera-
tiefonds van de Rabobank kon dit allemaal gerealiseerd worden.

Naast dit grote project was er ook de Dutch Career Cup, een 
project waarbij tien jongeren opnieuw werden geholpen een 
nieuwe plek c.q. baan te vinden in de maatschappij. De jongeren 
voetbalden onder meer, dit onder leiding van Alfred Jansen en 
Ralf Timmer.

Door deze twee grote projecten is DZC uitgeroepen tot één na 
beste maatschappelijke club uit Nederland. Een prijs om trots op 
te zijn! 

In de Scheidsrechterscommissie heeft Bart Bouwmeester hulp 
gekregen van Raymond Edelbroek; hij heeft de taken overgeno-
men van Frans Kamperman, die het de afgelopen jaren voortref-
felijk heeft gedaan. Daarnaast heeft de commissie het weer voor 

elkaar gekregen om elke toe-
komstige scheidsrechter te laten 
slagen voor het pupillendiploma.
 
Het afgelopen jaar heeft de 
Activiteitencommissie weer hard 
haar best gedaan om van elke 
activiteit een feest te maken. En 
dat is prima gelukt; vooral het 
herfstkamp begint zijn glorie-
jaren weer terug te krijgen. Nu 
ook de meisjes/vrouwen de weg 
hebben gevonden naar de DZC 
activiteiten is het nog gezelliger 
geworden. Zo hebben de dames 
en heren van de Toernooicom-
missie weer vier top toernooien 

Na uitvoerige evaluaties 
van beide kanten over 
activiteiten en weder-
zijdse verwachtingen is de 
beslissing genomen om 
niet door te gaan met de 
samenstelling en vorm van 
de commissie van dat mo-
ment. De waardering voor 
wat de Commissie Prettig 
Sportklimaat heeft neer-
gezet, is heel groot, maar 
voor een vervolg waren er 
te veel verschillen. Al met 
al, hoe lastig ook, het is niet 
gelukt om deze verschillen 
op te lossen en besloten is 
om Prettig Sportklimaat op 
een andere manier vorm te 
gaan geven.

Dat Prettig Sportklimaat 
en Positief Coachen een 
belangrijke plaats binnen 
de vereniging inneemt is 
duidelijk en zal ook zeker 
behouden moeten blijven. 
Na het stoppen van de 
commissie aan het eind van 
seizoen 2014 – 2015 wordt 
er in seizoen 2015 – 2016 
gekeken naar mogelijkhe-
den om Prettig Sportkli-
maat en Positief Coachen 
verder te ontwikkelen 
binnen de vereniging.

op touw weten te zetten; vooral 
het Land van Jan Klaassen voet-
balfeest werd goed ontvangen 
onder de deelnemers.

Het prachtige seizoen werd afge-
sloten met het Zomeravondvoet-
bal, een nieuw fenomeen binnen 
de club. Lid of geen lid, jong of 
oud, klein of groot, jongen of 
meisje, het maakte allemaal niet 
uit. Iedereen deed mee. De laat-
ste editie telden maar liefst vijftig 
deelnemers.

Het blijkt maar weer dat de 
Breedtesport nog steeds in de lift 
zit. Om deze lijn door te zetten 
wordt de Breedtesport volgend 
jaar nog breder gemaakt, zodat 
er van jong tot oud gesport kan 
worden bij DZC en er met terech-
te trots kan worden gezegd: Een 
leven lang DZC.



Het seizoen 2014 – 2015 was voor wat betreft de Prestatiesport 
een spannend jaar, ondanks het kampioenschap van het 1e 
elftal in het seizoen 2013 – 2014 is de Prestatiesport nog ver 
verwijderd van de doelstellingen zoals vastgelegd in het beleids-
plan 2012 – 2016. Wel is er de overtuiging dat de goede weg is 
ingeslagen om deze doelstelling te realiseren, zijnde een stabiele 
1e klasser. 

Terugblik op seizoen 2014 – 2015
Kampioenschap: 2e elftal / A-1 / B-2 / D-1; degradatie: geen. 
Door het behalen van de bovengenoemde kampioenschappen 
kan er inmiddels met trots worden gezegd dat DZC de beste 
jeugdopleiding uit de regio heeft. Dit is gemeten op basis van de 
divisies / klassen waar de verschillende jeugdelftallen in spelen. 
Verder zijn alle selectie elftallen geëindigd in het befaamde 
linker rijtje waar in het verleden regelmatig in het rechter rijtje 

werd geëindigd. Het behaalde 
kampioenschap van het 2e elftal 
is een prestatie van formaat 
welke zeker extra benoemd 
mag worden, DZC komt hier-
door te spelen op het hoogst 
haalbare niveau voor 2e elftal-
len in Nederland. Al met al kan 
er worden geconcludeerd dat 
DZC op prestatief niveau flinke 
stappen vooruit heeft gemaakt. 
Hierbij mag ook best worden 
opgemerkt dat DZC in tegenstel-
ling tot diverse verenigingen het 
allemaal met door zelf opgeleide 
spelers doen, die allemaal netjes 
hun contributie betalen en geen 
vergoedingen krijgen.
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2e elftal kampioen 2014 – 2015

D-1 Kampioen 2014 - 2015

Trainers
Diverse selectie trainers hebben 
in het seizoen 2014 – 2015 de 
cursus TC-3 met succes afge-
rond, waardoor het niveau van 
de technische staf weer stappen 
vooruit heeft gemaakt. Met grote 
trots kan worden gezegd dat de 
selectie elftallen beschikken over 
kwalitatief erg goede trainers, die 
voor het grootste deel ook nog 
echte DZC-ers zijn.

Spelers
Als er naar het 1e, 2e en de A-1 
wordt gekeken, kan worden 
gesteld dat DZC de komende 

10 jaar voorzien is van een goed 1e en 2e elftal waar nog leuke 
successen mee kunnen worden bereikt. Verder zit er erg veel 
potentie in de B-1, C-1 en D-1, dus ook in deze groepen zit DZC 
de komende jaren goed. Extra aandacht moet uitgaan naar de 
jongste jeugd, want er moet een inhaalslag worden gemaakt ten 
opzichte van de voorgaande jaren. Gelukkig draait de ProData 
Champions Leaque weer prima, waardoor er weer enigszins 
positief richting de toekomst kan worden gekeken.

De successen in het seizoen 2014 – 2015 zijn niet onopgemerkt 
gebleven bij de Betaalde Voetbal Organisaties (de BVO’s). Met als 
gevolg dat diverse scouts de deur plat lopen bij DZC. Uiteraard 
een compliment voor onze trainers en spelers.

B-2 kampioen 2014 – 2015 

A-1 kampioen 2014 – 2015
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François Claus (86) was vanaf 1974 scheidsrechter in de afdeling Limburg en floot vanaf 1999 voor DZC. Hij 
stopte vanwege zijn gezondheid en afgelopen juni werd bij DZC op grootse wijze afscheid genomen van 
de clubscheidsrechter Claus. Gerard van Balveren zette Claus namens de KNVB in het zonnetje en Claus 
ontving het erepredikaat ‘Scheidsrechter van Verdienste’. Het bestuur ontving kort daarna het volgende 
bedankje.

Dit was natuurlijk geweldig, een dag om nooit meer te vergeten. De overdracht naar de jongste 
scheidsrechters, de kaarten, de fluit. De groep, rechts de spelers van DZC en links De Graafschap, een 
geweldig moment. Ook alle personen die mij gehuldigd hebben, onder andere trainers, leiders, spe-
lers, jong en oud en medewerkers van de kantine. De speech van de KNVB, de oorkonde hangt in mijn 
woonkamer. Ook de leuke presentjes, onder andere de wijnen, geweldig, hartstikke bedankt allen!
Het was een dag om nooit meer te vergeten, in één woord geweldig.

Ik geniet er nog iedere dag van. Bedankt!

Met vriendelijke groeten,
François Claus

In maart 2015 heeft de nieuwe kartrekker van de Communicatiecom-
missie, Tijn Bakker, in de functie van Coördinator Communicatie zijn 
intrede gedaan. De Communicatiecommissie bestaat verder uit Mirjam 
de Jonge (Nieuwsbrief en Supportersblad), Danny van Leeuwen 
(webmaster officiële website), Egenius Lodewijks (secretaris) en Peter 
Terbeek (Support68). 

Het Structuurplan Communicatie, opgesteld door Gerben van Harde-
veld, is omgezet in een verslag, het Communicatieplan. Binnen het 
Communicatieplan waren de belangrijkste onderwerpen: de taakver-
deling binnen de Communicatiecommissie, de communicatiedoelstel-
ling, het in kaart brengen van de beheerders van de diverse kanalen 
en de communicatiebehoeften. Binnen de Communicatiecommissie is 
met elkaar een vergadercyclus van om de zes weken afgesproken en 
netjes nageleefd. Ook is er een apart e-mailadres aangemaakt voor de 
externe communicatie, bijvoorbeeld perszaken, en is afgesproken om 
de nieuwsbrief in het midden van elke maand via mailing periodiek uit 
te brengen. 

Verder is er in de afgelopen periode een nieuw social-mediakanaal live 
gegaan, namelijk Instagram. Instagram is een mobiele applicatie om 
digitale foto’s en video’s uit te delen. Ook stond de DZC-app lang op 
de agenda, echter is het niet gelukt om de app in het seizoen 2014 – 
2015 live te krijgen. Wel is het feit dat de app in 2015 nog geactiveerd 
wordt. Het belangrijkste speerpunt voor het volgende seizoen is dat 
de Communicatiecommissie de interactie met de leden en het kader 
wil vergroten, voornamelijk via de diverse social-mediakanalen. Al 
met al krijgt de communicatie binnen DZC weer de aandacht die het 
verdiend en met een stel onmisbare en enthousiaste vrijwilligers wordt 
dit absoluut gecontinueerd in het seizoen 2015 – 2016!
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lenden, die hebben aangegeven iets te willen betekenen in de 
nieuwbouwaspiraties van DZC. Met enthousiasme werden zij 
ontvangen in de Tophal door Jorg Lammers. In deze inspireren-
de omgeving trapte Jan Minkhorst de avond af en heette eenie-
der van harte welkom.

Onder leiding van Kees Dunnink werd er daarna een rondleiding 
gegeven in de Tophal. Het is fantastisch wat daar is neergezet 
voor sport en onderwijs in Doetinchem en omgeving. Een sport- 
en onderwijsaccommodatie om trots op te zijn! Onder het genot 
van een drankje werd de avond afgesloten en keerde eenieder 
met voldoende informatie en inspiratie naar huis.

Na de zomerperiode zijn er mensen benaderd met het verzoek 
om zitting te nemen in één van de werkgroepen omtrent de 
nieuwbouw. Hierop is gelukkig door velen positief gereageerd, 
waardoor er aan de slag kon worden gegaan in de volgende 
organisatiestructuur:

De werkgroep bouw staat onder aanvoering van Hans Siebes en 
houdt zich bezig met onderwerpen zoals:
•	 van ontwerp naar realisatie
•	 uitvoering
•	 investeringsomvang
•	 beheer en onderhoud
•	 duurzaamheid
Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: Kees Dun-
nink, Robbie Meesters, Fabian Penninkhof, Stephan Roelvink 
(architect), Harry Schoppema, John Westerdiep en een afvaardi-
ging van de Gemeente Doetinchem.

De werkgroep financiën en exploitatie staat onder aanvoering 
van Cock Oudijk en houdt zich bezig met onderwerpen zoals:
•	 BTW
•	 financiering
•	 meerjarige huurcontracten
•	 waarborgen
•	 subsidies
•	 fondsen
•	 organisatievormen (vereniging/stichting)
•	 obligaties, aandelen, crowdfunding, etc.
Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: Joke Roe-
terdink, Robert Baars, Gert Jan Bomer, Holmer Bruggink, Arnoud 
Thuss en Jelmer van Zeist.

De werkgroep sponsoring en vrij-
willigers staat onder aanvoering 
van Jorg Lammers en gaat zich 
bezig houden met onderwerpen 
als:
•	 geldgenererende acties
•	 inzet van vrijwilligers
•	  vinden van sponsoren, die wil-

len sponsoren in materialen en 
middelen

•	 inzet van zelfwerkzaamheid
Deze werkgroep bestaat uit de 
volgende personen: Rick Jonk-
man, Paul Milder, Jeroen Nien-
huis en Niek Oostendorp.

De stuurgroep staat onder aan-
voering van Jan Minkhorst en zal 
zich hoofdzakelijk bezig houden 
met:
•	  houden van de helicopterview
•	  afstemming tussen de 3 werk-

groepen
•	  link naar het bestuur van DZC 

en de stichting DZC’68 Promo-
tie

•	  link naar de leden van DZC 
door middel van Algemene 
Ledenvergaderingen

•	  afstemming met Gemeente 
Doetinchem en andere par-
tijen op strategisch niveau

•	  opstellen en beheer van con-
tracten

•	 verzorgen van de nieuwsflits
De stuurgroep bestaat uit de  aan-
voerders van de 3 werkgroepen, 
Joke Roeterdink met ondersteu-
ning van Robert Baars (externe 
onafhankelijke afgevaardigde).

De werkgroepen vergaderen 1x 
per 2/3 weken evenals de stuur-
groep.

Inmiddels zijn alle werkgroepen 
en de stuurgroep diverse malen 
bij elkaar geweest en is er van de 
nieuwe accommodatie een inspi-
rerend 3d ontwerp gemaakt.

Een kort overzicht van de hoofdpunten in het kader van de Nieuwe Accommodatie:

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Om de nieuwe sportaccommodatie te realiseren is DZC genoodzaakt een lening te sluiten op de 
kapitaalmarkt. Om dit mede mogelijk te maken is contact gezocht met SWS. Deze instantie, kan samen 
met de Gemeente Doetinchem zorgen voor een borgstelling waar bank en/of andere kredietverstrek-
kers om vragen. SWS vervult hierin de verbindende rol tussen bank, gemeente en vereniging. In juni 
2015 is de aanvraag de deur uitgegaan.

Bidbook
Er is een bidbook (lees: ondernemingsplan) geschreven om banken, kredietverstrekkers, (potentiële) 
sponsoren, fondsenwervers, subsidieverstrekkers etc. te overtuigen van de kracht van de vereniging 
inclusief haar toekomstige ambities. In dit bidbook zijn ook het financieringsplan, het exploitatieplan, 
de stichtingskosten en de bouwplanning opgenomen.

Gemeente Doetinchem
De Gemeente Doetinchem heeft het Graafschap College de tennishal op Sportpark Zuid te koop 
aangeboden om op deze plek de nieuwe school voor de afdelingen Sport en Bewegen en Veiligheid 
te vestigen. De onderhandelingen zijn gaande en worden door ons vanaf de zijlijn met spanning 
gevolgd. Jan en Hans hebben de afgelopen maanden diverse keren met een afvaardiging van het 
ambtelijk apparaat om tafel gezeten om met elkaar te bespreken hoe het nieuwbouwplan van de ge-
meente (14 kleedkamers, lockers, scheidsrechtersruimten) in het plan van DZC geschoven kan worden 
(nieuwbouw of verbouw kantine inclusief verenigingsruimten) om de beschikbare gelden zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. Het is goed om te vermelden dat deze gesprekken in een uitermate prettige en 
fijne sfeer verlopen waardoor er echt stappen gezet zijn.

Fondsenwerving
M2O Advies is in de arm genomen om, aan de hand van het bidbook, fondsen te interesseren voor het 
verstrekken van subsidies. Dit is op basis van no cure no pay, d.w.z. indien men geen resultaat be-
haald, zal er ook niet betaald worden. 

Stichting DZC68 Promotie
Er is voor gekozen om de volledige accommodatie in de toekomst te laten exploiteren door de stich-
ting DZC68 Promotie in verband met het halen van financiële voordelen (BTW-voordeel). De statuten 
van de bestaande stichting dienen hiertoe gewijzigd te worden via de notaris. De voorbereidingen 
voor deze statutenwijzigingen evenals het werven van nieuwe bestuursleden voor de stichtingen zijn 
in volle gang.

Werven van nieuwe partijen
Met diverse partijen zijn inmiddels gesprekken gevoerd over het gezamenlijk gebruik van de nieuwe 
accommodatie. Te denken valt dan aan fysiotherapie, de buitenschoolse opvang, project Samen Doe-
tinchem etc. Met name de ‘overdaguren’ van de accommodatie wil DZC breder inzetten.

Veel mensen zijn vele, vele uren 
bezig in de voorbereiding van 
de meest uiteenlopende zaken 
om een nieuwe multifunctionele 
accommodatie te realiseren. Het 
is bloed, zweet en (soms) tranen 
maar deze droom is geen bedrog!
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Ook dit jaar is het weer gelukt om de Vrijwilligerscommissie (VC) uit te breiden naast de vaste kern. 
Schoof het vorige seizoen Mike Bouwmeester van Sportservice Doetinchem al aan, in zijn kielzog kwa-
men in de loop van het seizoen 2 stagiaires mee, die een tijdje mee hebben gekeken en meegedacht 
in de keuken van de VC. Helaas voor de VC moest Mike ons aan het eind van het seizoen verlaten, om-
dat hij een nog uitdagender baan had gevonden dan bij Sportservice Doetinchem. Maar gelukkig is er 
met ingang van het nieuwe seizoen weer een nieuwe aanwinst verwelkomd: Marion Onstenk. Zij zal 
naast zitting te nemen in de VC, zich ook gaan bezighouden met het implementeren van de Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG), een belangrijke en intensieve klus.

Kerstpresentjes
Ook dit jaar zijn er weer de jaarlijkse kerstpresentjes verstrekt, samen met een bedankkaartje aan alle 
vrijwilligers voor hun geleverde inspanningen. Dit jaar is er weer voor een andere verrassing gezorgd 
dan andere jaren: voor elke vrijwilliger was er klein pakketje bonbons en voor de vrijwilligers die echt 
op de club wonen een iets groter chocoladepakket. De verspreiding lag in handen van de VC, de ma-
nagers en de coördinatoren.

Vrijwilliger van het jaar
Altijd een mooi moment om één keer per jaar een aantal mensen er uit te lichten die het verdienen om 
in de spotlights te staan: Jesse Wortelboer, als Jeugdvrijwilliger, en Bianca Kersten en Anne de Boer als 
Vrijwilligers van het jaar. De eer viel hen te beurt vanwege alle activiteiten op verschillende fronten.

Vrijwilligersavond
De Vrijwilligersavond, met als thema een Hollandse avond, op 15 november 2014 is een groot succes 
geworden. Zo’n 100 vrijwilligers hadden deze avond vrijgemaakt om onder het genot van een spel, 
lekkere muziek, een biertje en een bitterbal de avond door te brengen bij DZC. Thema van de avond 
was ‘Ik hou van Holland’, en onder leiding van René Wouters werd een afgeleide hiervan gespeeld in 
teams. Samen met de disco en schlagermuziek was er voor elk wat wils. Het bestuur en management 
is de traditie gestart om op deze avond de catering te verzorgen voor de vrijwilligers, de hoop is dat 
dit echt een traditie gaat worden.

Verklaring Omtrent Gedrag
De kogel is door de kerk, de VOG wordt geïntroduceerd bij DZC! Na veel vergaderen en de nodige 
inspanningen van de diverse leden van de VC, na zorgvuldig afwegen, onderzoeken, presenteren bij 
bestuur en op de Algemene Ledenvergadering (ALV), kan de VC zeggen dat ze gedegen werk heeft 
geleverd. De uitvoering van het goedgekeurde beleid door het bestuur en de ALV is momenteel 
gaande en ligt voor een groot deel in handen van de Coördinator VOG, Marion Onstenk. Zij zal het 
komende jaar gebruiken om de VOG ingevoerd te krijgen, een hele opgave. 

Belonen van Vrijwilligers
Vrijwilligers binnen een vereniging zijn onmisbaar, daarom is het logisch dat er ook gekeken wordt 
om vrijwilligers een tegenprestatie te bieden voor de taken die zij verrichten bij  de club. Binnen DZC 
was er al een tijdje een discussie gaande over hoe die tegenprestatie er uit zou moeten zien: moet 
dat in geld, zoals nu in sommige gevallen gebeurt, of moet je zoeken naar een andere manier om je 
waardering te laten blijken? Met deze opgave is de VC hard aan de slag gegaan en ook binnen de VC 
is er discussie geweest hoe daar mee om te gaan. De VC heeft desalniettemin een mooi document 
met een helder stroomschema afgeleverd, waarbij een ieder kan zien wanneer men wel en wanneer 
men niet in aanmerking komt voor een financiele beloning. Daarnaast wordt er, naast de al bestaande 
beloningen, zoals kleding, koffiekaart, vrijwilligersavond, etc., nog gekeken of er nog alternatieven zijn 
die als beloning kunnen gelden. Dat is de uitdaging voor het komende jaar.

Afscheid vrijwilligers
Hoewel er op de GeelBlauwe dag weinig afscheid nemende vrijwilligers aanwezig waren, vindt de 
VC het toch belangrijk om deze groep vrijwilligers niet zomaar te laten vertrekken. Daarom zal er ook 
in de toekomst op de GeelBlauwe dag een moment van afscheid, maar ook van bedanken worden 
ingepland.




