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Maar ook in dit seizoen waren er natuurlijk weer span-
nende wedstrijden, prachtige doelpunten en bijna 
doelpunten, bekerfinales en kampioenschappen. Maar 
er was ook veel plezier te zien. Plezier bij de spelers, bij 
de scheidsrechters, bij de vrijwilligers. Plezier tijdens de 
wedstrijden, langs de lijn, op de tribune en ook na de 
wedstrijden in het clubhuis of op het prachtig ingerichte 
terras. Het terras dat sinds 29 mei 2019 de naam 
Jan Minkhorstplein draagt.

BESTUUR EN MANAGERS
Na 10 jaar voorzitterschap heeft Jan Minkhorst de 
voorzittershamer overgedragen aan Peter Terbeek. Peter 
heeft het afgelopen seizoen al een seizoen meegedraaid 
en sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 mei 
2019 is Peter nu de voorzitter van DZC’68. Elders in dit 
Jaarverslag is een verslag te vinden van de zeer bijzonde-
re ALV op 29 mei. 

Het bestuur bestaat verder uit Cock Oudijk, penning-
meester en ik, Marieke van Erkelens, secretaris.
Gedurende het seizoen 2018 – 2019 zijn er gesprekken 
gevoerd met meerdere potentiële bestuurskandidaten. 
Het resultaat is dat er per september 2019 twee aspi-
rant bestuursleden meedraaien in het bestuur: 
Wim Hoopman en Fahri Kaplan. 
In de loop van dit seizoen volgt er een evaluatie en bij 
wederzijdse overeenstemming over de rol van Wim en 
Fahri zullen zij officieel worden voorgedragen in de ALV.

De organisatie van de ‘bijzonderheden’ in de vorige 
seizoenen hebben ook veel tijd gekost van het bestuur. In 
het afgelopen seizoen was er dan ook tijd om aandacht te 
geven aan andere onderwerpen. Een voorbeeld hiervan 
was het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement en 
het ontwikkelen en verbeteren van verschillende beleids-
stukken. De organisatie bij DZC is prima in orde, maar 
aandacht voor verbeteringen en ‘de puntjes op de i’ blijft 
belangrijk. 

De dagelijkse gang van zaken op de club wordt de 
drie managers gedaan, Ralf Timmer, Max Riekel en 
Niek Oostendorp. Door een goede samenwerking tussen 
de managers verloopt de organisatie bij DZC prima. Veel 
taken en werkzaamheden verrichten zij op doordeweekse 
dagen. Daardoor misschien niet altijd zichtbaar, wanneer 
je ’s avonds en ‘s zaterdag op onze accommodatie komt. 

Verderop in het Jaarverslag de verschillende bijdrages 
van de managers waarin zij verslag doen van het afgelo-
pen seizoen.

BELEIDSPLAN 2018 – 2021
Het beleidsplan ‘loopt’ nog steeds, de doelstellingen zijn 
nog lang niet allemaal bereikt. In dit Jaarverslag is daar-
om het beleidsplan bijgevoegd om nogmaals aandacht 
te geven aan de doelstellingen en onze missie en visie. 
Met bestuur en managers wordt het beleidsplan jaarlijks 
geëvalueerd.

De doelstelling Vrouwenvoetbal is volledig geïntegreerd 
binnen de vereniging en opereert in de bestaande 

organisatiestructuur is voor een groot deel gehaald. De 
werkgroep vrouwenvoetbal is dit seizoen, wegens succes, 
beëindigd. Het meiden- en vrouwenvoetbal is organisato-
risch, zowel als Prestatiesport als Breedtesport, volledig 
geïntegreerd in de organisatiestructuur en de clubcul-
tuur. Het is niet langer nodig om de meidenafdeling als 
apart onderdeel van de vereniging te profileren. Een 
kroon op alle energie, die de Werkgroep afgelopen jaren 
hierin heeft gestoken.

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 
EN JUBILARISSEN
Zoals ieder jaar zijn op de nieuwjaarsreceptie de vrijwilli-
gers van het jaar benoemd en in het zonnetje gezet. 
De Vrijwilliger van het Jaar bij de jeugd werd Roy Leguit, 
al jaren scheidsrechter en trainer bij de jeugd. 
Monique Derksen werd Vrijwilliger van het Jaar bij de vrou-
wen. Monique is actief als wedstrijdsecretaris bij de pupil-
len. Met zoveel pupillenteams is dat een complexe taak. 
Daarnaast is zij actief op het wedstrijdsecretariaat op zater-
dagochtend en ook de organisatie van de jeugdtoernooien 
wordt (mede) door Monique gedaan. Bij de mannen werd 
Danny van Leeuwen uitgeroepen tot Vrijwilliger van het 
Jaar. Naast de zichtbare taken van assistent-scheidsrech-
ter en EHBO-er is Danny heel wat uren actief als webmas-
ter. Programma, uitslagen, foto’s, nieuwsberichten op de 
site worden door Danny geplaatst, én hij is de maker van 
de leuke fotocollages die iedere week verschijnen van DZC 
foto’s op Instagram en Facebook.

Naast deze 3 toppers zijn er nog vele onmisbare vrijwil-
ligers. Ieder draagt zijn steentje bij, of het nu veel of 
weinig tijd is per week, alles wordt erg gewaardeerd. De 
club kan niet zonder al deze vrijwilligers, een heel groot 
DANK JE WEL!

Ook was er tijdens de nieuwjaarsreceptie aandacht voor 
de jubilarissen van DZC. 40 jaar lid: Niek Oostendorp, 
25 jaar lid: Rob Derksen en 12,5 jaar lid: Mariëlle Peters, 
Misha Wissink, Tijn Bakker, Imme Bartels, Niek Boesveld, 
Noah Botterblom, Niels te Braak, Raymond Edelbroek,  

Gijs van Halen, Jorn Minkhorst, Maarten Smeitink, 
Jurre Spit, Jorrik Tuenter, Myron Wissink en 
Tolgahan Yayla. De aanwezige jubilarissen hebben 
het DZC-speldje ontvangen.

DOETINCHEMSE SPORTVERKIEZING
Voor de tweede keer werd in januari 2019 de Doetin-
chemse Sportverkiezing georganiseerd, een initiatief van 
de Sportraad, Sportservice Doetinchem en de Gemeente 
Doetinchem. Ook dit jaar was DZC goed vertegenwoor-
digd bij deze Sportverkiezing. De JO15-1 was geno-
mineerd voor de sportploeg van het jaar en Walking 
Football als sportstimuleringsinitiatief. De JO15-1 werd 
uitgeroepen tot sportploeg van het jaar en mocht het 
podium betreden. Walking Football viel helaas niet in de 
prijzen, wel een mooie nominatie.

TOT SLOT
Dit jaarverslag wordt gemaakt door de managers en 
coördinatoren van de verschillende ‘onderdelen’ van de 
club. Ieder heeft zijn eigen bijdrage geleverd en op eigen 
wijze invulling gegeven aan dit Jaarverslag. Hierdoor is 
het leuk en afwisselend om te lezen. Een mooi resultaat 
en visitekaartje voor de club!

Met hartelijke groet,
Marieke van Erkelens

SPORTPLEZIER KUN JE MAKEN!
VOORWOORD JAARVERSLAG 2018-2019
Seizoen 2018 – 2019: Na het in gebruik nemen van de nieuwe 

accommodatie in september 2017 en het jubileumjaar 2018 

zou dit seizoen een ‘gewoon’ voetbalseizoen gaan worden. 

Geen jubileum, geen recepties of andere feestelijkheden 

of bijzonderheden in het verschiet. Een ‘normaal’ seizoen 

met trainingen en beker- en competitiewedstrijden.
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ACCOMMODATIE
Alweer 2 jaar maakt DZC’68 gebruik van de nieuwe accommodatie, een jaar waarin 

wederom veel werk is verzet. De hekken op het terras zijn vervangen door een 

prachtige afscheiding in de vorm van plantenbakken, en op de taluds hebben 

planten wortel geschoten voor een prachtige aanblik bij aankomst. Het meubilair 

dat bij DZC een nieuw leven heeft gekregen maakt het terras compleet.

Aan de overzijde van de accommodatie zijn nieuwe 
reclame uitingen zichtbaar door de aanleg van een 2e 
ring. De wens voor het komende seizoen is deze 2e ring 
ook aan linkerzijde te realiseren. Verder is het vanuit 
de accommodatie nu ook mogelijk door een technisch 
hoogstandje de verlichting van de velden 2 en 8 in en uit 
te schakelen.
De prachtige accommodatie is een plek geworden waar 
alle leden, supporters en sponsoren samenkomen, 
om na inspanning op het veld een hapje of drankje te 
nuttigen. In het clubhuis staan ontmoetingen centraal, 
hier ontstaan vriendschappen voor het leven. Zonder 
vrijwilligers is dit overigens niet mogelijk.

GEBRUIKERS
De accommodatie is meer dan een clubhuis voor voet-
ballers. Net als afgelopen seizoen maakt ook Samen 
Doetinchem gebruik van de accommodatie. Samen 
Doetinchem is een project waarin vluchtelingen en 
andere mensen met een niet westerse achtergrond, 
samen met o.a. mensen met een beperking, activiteiten 
ondernemen. Op dinsdag, woensdag en donderdag 

komen de statushouders naar de accommodatie om 
daar te sporten, de taal te leren, te koken, en samen te 
eten. Ook is de accommodatie een vaste locatie voor de 
jongeren van Gaafwerk, deze biedt dagbesteding aan 
mensen met een beperking.

Iedere middag, en in vakanties dagelijks, maakt de bui-
tenschoolse opvang Actief4kids gebruik van de Delade 
Business Lounge voor de naschoolse opvang. De opvang 
is inmiddels dusdanig gegroeid dat Actief4kids, naast de 
gebruikelijke ruimte, ook een vergaderruimte in gebruik 
heeft. Dit alles in combinatie met een sportprogram-
ma voor de kinderen. Alweer 10 jaar heeft Actief4kids 
een mooie samenwerking met DZC, dit is in mei groots 
gevierd met kinderen, ouders, en collega’s.

De prachtige Delade Business Lounge wordt regelmatig 
in ochtend of avonduren verhuurd aan DZC gerela-
teerde bedrijven voor een cursus of business meeting, 
eventueel in combinatie met lunch of diner. En Fysio-, 
manuele- en sportfysiotherapie Willink Wassink is zelfs 
een vaste bewoner van de accommodatie.

Het Graafschap College maakt intensief gebruik van 
onze kunstgrasvelden en kleedkamers voor hun op-
leiding Sport en Bewegen. Ook van het Zone College, 
voorheen AOC, kom je overdag leerlingen tegen in de 
kleedkamers en op de velden van onze accommodatie.
De accommodatie is dus meer dan een clubhuis voor 
voetballers, het gebouw is van vroeg in de ochtend, tot 
laat in de avond in gebruik.

SLOT
Zoals gezegd is er het afgelopen jaar hard gewerkt, al 
zijn er werkzaamheden, waar het komend seizoen extra 
aandacht aan zal worden besteedt. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan aankleding de ‘kantine’ en aan de optimalise-

ring van het schoonhouden van de accommodatie.
Inmiddels is het seizoen 2019 – 2020 in volle gang en 
is accommodatie genomineerd voor Architectuur Prijs 
Achterhoek. Het juryrapport luidt: Het sportgebouw 
is ontworpen op basis van drie ontwerp-elementen 
welke geïnspireerd zijn op klassieke tempels: basement, 
middenbouw en kroon. In het basement liggen, goed 
beschut onder de aarde om zo min mogelijk energie te 
vragen, de kleedkamers. De middenbouw, het clubhuis, 
is als een paviljoen ontworpen. De kroon, de dakop-
bouw, zorgt, ook diep in het gebouw, voor licht en 
herbergt de installatie en de entree.’

Een prachtig rapport waar DZC trots op kan zijn!
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VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
Zoals ieder seizoen is de Vrijwilligerscommissie weer 
druk bezig geweest om voor iedere vrijwilliger die 
minderjarigen begeleidt, een VOG aan te vragen en de 
gedragsregels te laten lezen en ondertekenen. De sa-
menwerking met de managers en coördinatoren hierin 
is zeer belangrijk en verloopt goed. Gezamenlijk wordt 
er gezorgd voor een veilig sportklimaat.

VRIJWILLIGERSAVOND
De Vrijwilligersavond op 17 november 2018 was dit keer 
extra bijzonder, het was de laatste activiteit in het jubi-
leumjaar, met de Vrolijke Vipshow, cabaret en entertain-
ment ineen. Halverwege de avond kwam Jarno di Parno 
iedereen nog betoveren met zijn wonderbaarlijke clo-
se-up magie. Fifty Fifty voorzag het geheel van een heer-
lijke muzikale omlijsting, waarbij de voetjes weer van de 
vloer kwamen. De vrijwilligers van DZC’68 werden op de 
foto gezet en kregen deze mee als herinnering aan een 
mooie avond. Kortom een zeer geslaagde avond!
Bedanktpresentjes / Internationale Vrijwilligersdag 
Op 7 december 2018 was het Internationale Vrijwilli-
gersdag en daarbij pasten natuurlijk de jaarlijkse Be-
danktpresentjes. Deze zijn samen met een bedankkaart-
je uitgereikt aan alle vrijwilligers voor hun fantastische 
inzet. Om zorg te dragen dat iedere vrijwilliger zijn/haar 
presentje zou ontvangen, heeft de Vrijwilligerscommis-
sie op een aantal zaterdagen in het clubhuis van DZC 
het presentje persoonlijk uitgereikt. Voor elke vrijwilliger 
was er een heerlijke smultas van Jamin.

WERVING
De commissie signaleert waar vrijwilligers nodig zijn. 
Daarbij is de werving meer actiever en persoonlijker 
geworden. De vacatures zijn aantrekkelijker en worden 
up-to-date gehouden. De functieomschrijvingen zijn 
grotendeels af en worden in 2020 op de site geplaatst – 
ze worden beheerd door de commissie.

KENNISMAKING IN DE PRAKTIJK
Zoals elk seizoen maakt de commissie kennis met de vrij-
willigers. Een deel daarvan wordt ‘langs de lijn’ gedaan. 
Een aantal leden struinen menig zaterdag de groene 
velden van DZC af. Ze zijn te herkennen aan hun jassen 
(logo Vrijwilligerscommissie). Ze maken persoonlijk 
kennis met de begeleiders van de voetbalteams, maken 
een praatje, beantwoorden vragen, verwijzen naar juiste 
communicatieroute binnen de vereniging en spreken hun 
waardering uit voor het fantastisch werk wat ze voor de 
spelers/ouders en de vereniging doen. Naast de velden 
vind je de commissie ook op andere plekken, bijvoor-
beeld in het clubhuis waar veel vrijwilligers actief zijn.

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE

INZICHT
Om inzicht te krijgen in het werk van de vrijwilligers 
lopen de leden van commissie mee met de vrijwilliger 
waar nodig. Zo wordt er een goed beeld verkregen en 
wordt er samen met de andere verantwoordelijken 
voor gezorgd dat de vrijwilliger zijn/haar taak goed kan 
uitvoeren en plezier heeft en behoudt.

ONDERSTEUNING COÖRDINATOREN 
De commissie ondersteunt de coördinatoren in hun ta-
ken. Dit wordt gedaan door middel van gesprekken en/
of advies. Tevens wordt er geholpen bij het inwerken en 
begeleiden van nieuwe vrijwilligers. Daar waar behoef-
te/vraag is, is de commissie aanwezig.

ATTENTIEBELEID
De commissie is de uitvoerder van het Attentiebeleid 
voor de leden van DZC. Denk hierbij o.a. aan een ver-
jaardagskaart en bij bijzondere gebeurtenissen: zoals 
geboorte, ziekte en overlijden. De commissie is daarbij 
afhankelijk van de input van coördinatoren, managers, 
bestuur en overige vrijwilligers.

AFSCHEID VRIJWILLIGERS
Er is afscheid genomen van vertrekkende vrijwilligers. 
Hierbij worden de vrijwilligers thuis bezocht, daar waar 
het kan. Er wordt gevraagd naar hun ervaringen en deze 
worden meegenomen naar de vereniging. Natuurlijk 
worden de vrijwilligers daarna hartelijk bedankt voor 
hun inzet en wordt er een dankkaart met een attentie 
gegeven.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
Het afgelopen jaar zijn er weer veel vrijwilligers in beeld 
gebracht in ons Supportersblad en op de site van DZC. 
Ook aankomend jaar gaan we hier mee door, echter zal 
dit niet meer in het Supportersblad zijn, maar alleen op 
de site van DZC.

Communicatie bestond het afgelopen seizoen uit 
Mirjam de Jonge (eindredacteur Supportersblad), 
Danny van Leeuwen (webmaster en social media), 
Egenius Lodewijks (verslaggever en redacteur 
Nieuwsbrief), Noud van de Louw (videoproducent), 
Sebas Meijwes (design en eindredactie), Jordy Nijholt 
(redacteur Supportersblad) en Tijn Bakker (Coördinator 
Communicatie en eindredacteur Nieuwsbrief). 
Marieke van Erkelens was daarnaast actief als gelinkt 
bestuurslid. Communicatie is in het seizoen 2018 
– 2019 om de zes weken bij elkaar gekomen om te 
vergaderen. De leden en belangstellenden van DZC 
zijn het afgelopen seizoen weer tijdig en volledig op de 
hoogte gehouden van wat zich allemaal binnen onze 
vereniging heeft afgespeeld. Hiervoor is de website 
ingezet voor met name algemene nieuwsberichten en 
statistieken. Daarnaast is de interactie met de leden 
meer gezocht via de social mediakanalen. Eens per 
maand is de digitale nieuwsbrief naar de inschrijvers 
verstuurd, waarbij ook getracht is nog niet eerder 
verschenen nieuwsberichten te publiceren. Rondom de 
thuiswedstrijden van mannen 1 lag het Supportersblad 
weer netjes verspreid door de accommodatie. 
Naast bovengenoemde standaard activiteiten is er een 

COMMUNICATIE

algemeen huisstijlhandboek gerealiseerd, waardoor 
we handvatten hebben voor alle uitingen die door DZC 
gepubliceerd worden. Op de website is de mening 
van de bezoekers met verschillende vraagstellingen 
gepeild via de poll. Daarnaast is de eerste vlog live 
gegaan, waarbij een speler van een team een kijkje 
achter de schermen heeft getoond van wat er op 
een zaterdag allemaal plaatsvindt. Voor het seizoen 
2019 – 2020 zijn er alweer mooie plannen gemaakt. 
Voorbeelden hiervan zijn: uitbreiding DZC’68 TV, 
websiteoptimalisaties en meer livecontent via social 
media. We houden jullie ook aankomend seizoen weer 
graag op de hoogte!

Het afgelopen seizoen was het vierde voetbalseizoen dat Communicatie binnen 

DZC’68 actief was.

Statistiek DZC’68 social media volgers / website bezoek
 Januari Februari Maart April  Mei Juni September

Facebook 1283 1286 1301 1311 1318 1394 1396

Instagram DZC’68 2036 2136 2305 2389 2636 1542 1616

Instagram Vrouwen     932 767 765

Snapchat 223 225 228 235 368 380 402

Linkedin 1597 1601 1609 1610 1616 1619 1633

Website bezoek p/m 6200 7200 6500 6100 7700 6600 5400

DZC’68 Club A.gebruikers 384 668 676 551 639 256 623

Personele bezetting. Bij de start van seizoen 2018 – 2019 heeft Sylvia Dolman 

enkele maanden meegedraaid. Begin seizoen 2019 – 2020 is er afscheid genomen 

van Jan de Boer en is André Burgers verwelkomd als nieuw lid.
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TOP TEAMS
Iedere week zijn er drie Top Teams aangewezen. Deze 
thuisspelende teams uit de JO8 t/m de JO12 categorie 
spelen die week in een speciaal ‘Prettig Sportklimaat 
shirt’. Op de shirts staan verschillende spreuken, die te 
maken hebben Plezier & Sportiviteit. Blauwe shirts met 
verschillende teksten op de rug.

PLEZIER & SPORTIVITEIT, 
DAAR STAAN WE VOOR!
Via een mail krijgen de trainers en leiders van de TOP 
Teams uitleg over het doel van deze TOP teams. Ook is 
er een folder voor de ouders/verzorgers van de spe-
lers. Hiermee wordt duidelijk gemaakt hoe DZC’68 met 
Plezier & Sportiviteit omgaat en hoe iedereen hier een 
steentje aan kan bijdragen.
 
POSITIEF COACHEN LEIDT TOT:
  meer sportplezier;
  minder incidenten (en onsportief gedrag);
  betere prestaties.

PRETTIG SPORTKLIMAAT
Al jaren is Prettig Sportklimaat en Positief Coachen een belangrijk onderdeel 

binnen de vereniging. Na enkele seizoenen wat minder acties te hebben gedaan 

is er in het seizoen 2018 - 2019 een ‘herstart’ gemaakt met de commissie Prettig 

Sportklimaat. Het project TOP Teams weer van start gegaan.

DE AFTRAP
Verder is er door de commissie Prettig Sportklimaat 
een informatieavond georganiseerd voor ouders van 
jeugdleden t/m JO12. Een leuke en informatieve avond 
over o.a. de visie en werkwijze bij DZC. Wat doen we bij 
DZC, waar staan we voor en wat kun je verwachten? In 
deze avond hebben verschillende commissies (o.a. de 
Scheidsrechterscommissie, de Activiteitencommissie en 
de Vrijwilligerscommissie) zich gepresenteerd en infor-
matie gegeven over hun activiteiten. Het is de planning 
om een dergelijke informatieavond jaarlijks te gaan 
organiseren.

Ook de Business Club groeit gestaag en we zitten inmid-
dels al op meer dan 50 actieve leden. Daarnaast hebben 
26 bedrijven zich verbonden aan 1 of meerdere teams 
door onder andere shirtsponsoring. Het afgelopen sei-
zoen is ook begonnen met 1e fase van de 2e ring 2.0 aan 
de lange zijde. Tijdens het schrijven van dit stuk wordt 
er hard gewerkt aan de 2e fase van deze constructie en 
stiekem wordt er gehoopt dit seizoen ook nog de 3e fase 
(achter het doel) te realiseren. Support68 hoopt met 
deze uitbreiding aankomend seizoen sponsor nummer 
200 te kunnen presenteren!

SUPPORT68
Support68 kan terugkijken op een mooi seizoen. Steeds meer sponsoren weten 

inmiddels de weg naar ons mooie Sportpark Zuid te vinden en verbinden zich voor 

langere tijd aan onze vereniging.

Op donderdag 29 november 2018 vond de jaarlijkse grote 
sponsoravond van DZC’68 plaats bij 22-24 Club & Event. 
Geen ‘bijzonder’ thema, maar gewoon een gezellige 
avond entertainment in het kader van het 50 jarige 
jubileum van DZC en het eerste lustrum van Support68. 
Voor meer dan 150 sponsoren werd de avond spectacu-
lair afgesloten met een optreden van Berget Lewis.

Support68 presenteerde tijdens deze avond ook de ac-
tie: Sponsor een kantinetafel van DZC’68. Wellicht heeft 
u er al aangezeten of het in ieder geval gezien maar 20 
bedrijven hebben er voor gezorgd dat de kantine inmid-
dels vol staat met prachtige nieuwe tafels. Met recht het 
hoogtepunt van afgelopen seizoen!

Naast de grote sponsoravond organiseerde Support68 
i.s.m. Sligro Doetinchem een zeer gezellige en lekkere 
proeverij op 23 mei 2019. Verder was de afsluiting van 
het seizoen, inclusief een barbecue en de wedstrijd 
DZC’68 – De Graafschap op 9 juli 2019 ook een groot 
succes!

We kunnen met een zeer tevreden gevoel terugkijken op 
het seizoen 2018 – 2019. Op naar een prachtig 2020.

Namens Support68 dank aan alle sponsoren voor het 
vertrouwen in onze mooie vereniging!

Samen met managers en bestuur heeft Support68 
afgelopen seizoen het contract met koffieleverancier 
Beukenhorst Koffie met vijf jaar verlengd. Naast het 
overeengekomen sponsorcontract heeft Beukenhorst 
Koffie ook twee prachtige nieuwe koffiemachines ge-
plaatst waarvoor wij hen heel erg dankbaar zijn.
Tevens is DZC’68 een samenwerking aangegaan met de 
Facility Groep Nederland voor de schoonmaak van onze 
accommodatie. Mede door deze samenwerking is de 
Facility Groep Gouden balsponsor geworden bij onze 
club. Wij danken William en Ruben en heten hen en hun 
team van harte welkom.
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Maar… 
Waarom beginnen we om 19.00 uur dit keer? De verga-
dering is nu in de kantine ipv in de DeLade Businessclub? 
Een tafel met ‘Gereserveerd’ waar nog niemand zit bij de 
start van de vergadering? 
De vergadering liep wat anders dan Jan van te voren 
gedacht had…..

Jan begon met de opening, een terugblik van hoe het 
voorzitterschap begon. Eerst in als duo voorzitter, samen 
met Harald Hentenaar. Dat was 12 jaar geleden en zoals 
Jan het noemde: “een van de mooiste dingen die ik tot nu 
toe in m’n leven gedaan heb”. 
Na het noemen van de afmeldingen voor deze vergade-
ring begon Jan met de mededelingen. Op dat moment 
werd de vergadering onderbroken door burgemeester 
Mark Boumans. Ook wethouder Rens Steintjes en voor-
malig wethouder Peter Drenth waren binnengekomen, 
net als de naaste familie van Jan. 
De burgemeester sprak over de bevlogenheid en betrok-
kenheid van Jan. Naast de jaren als voorzitter van DZC’68 
was Jan ook betrokken bij de oprichting van Sportservice 
Doetinchem en actief bij Scholder an Scholder / 
Achterhoek in beweging. 
Na deze lovende worden werd Jan benoemd tot ‘Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau’. 
Cock nam het woord en sprak Jan toe. O.a. over het ver-
loop van vergaderingen, (altijd lang), de professionalisering 
van de club, (managers en diverse samenwerkingen), de 
win-win situatie (goed voor de club én de maatschappij). 
Cock sluit af met een citaat uit het huishoudelijk regle-
ment: Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buiten-
gewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na 
het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur 
tot erevoorzitter worden benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering met meerderheid van de geldig uitge-
brachte stemmen.
Dit voorstel van het bestuur wordt door de ALV met groot ap-
plaus bekrachtigd. Hiermee is Jan benoemd tot ‘Erevoorzitter’.

Woensdagavond 29-5 vond de ALV plaats, de laatste ALV voor Jan Minkhorst als 

voorzitter. Op de agenda stond naast de bestuursverkiezing ook nog enkele andere 

punten, zoals het huishoudelijk reglement en de begroting voor volgend seizoen.

Ook Gerard van Balveren van de KNVB was aanwezig en 
nam vervolgens het woord. Voor alle activiteiten die Jan 
gedaan heeft, van trainer tot scheidsrechter en natuur-
lijk als voorzitter ontving hij de ‘Zilveren Speld’ van de 
KNVB. 

Dan het moment van de overdracht van de voorzittershamer. 
Jan blikt nog 1 keer terug met enkele momenten: 
  Ontstaan van de Championsleague, iedere week meer 

dan 50 kinderen met veel plezier aan het voetballen.
  Opstellen van meerjarenbegroting, betere kwaliteit en 

nodig voor de realisatie van de nieuwe accommodatie
  Kunstgrasveld als één van de eerste in de regio
  Ontstaan en groei van Support’68. 
  Ontwikkeling van vrouwenvoetbal
  Bouwen van een van de mooiste accommodaties van 

Nederland

Na persoonlijke dankwoorden en dank aan alle vrijwilli-
gers krijgt Peter de voorzittershamer overhandigd. Met 
een staande ovatie van de aanwezigen is de voorzitter-
speriode van Jan hiermee afgesloten. 

Aan het eind van de vergadering is er zoals gewoonlijk 
een rondvraag.
Gerben maakt gebruikt van de rondvraag en richt zich 
tot Jan. Gerben en Jan kennen elkaar al heel lang en zijn 
beide lang lid van DZC. Gerben heeft van Jan het 40 jarig 
speldje ontvangen. Jan heeft deze zelf niet omdat hij in de 
jeugd enkele maanden zijn lidmaatschap heeft opgezegd. 
Dit ‘ontbrekende’ speldje wordt alsnog aan Jan overhan-
digd. Traditiegetrouw wordt een aantal vragen gesteld: 
Hoe ziet DZC er over 25 jaar uit? Jan geeft aan dat DZC 
over 25 jaar nog steeds een innovatieve club is en dat hij 
over 25 nog steeds lid zal zijn!
Als afsluiting vraagt Peter iedereen naar het terras te ko-
men. Daar wordt door Jan het bord ‘Jan Minkhorstplein’ 
onthuld. Met een laatste geëmotioneerd ‘Bedankt’ is deze 
mooie en bijzondere ALV afgesloten.

Wat een avond wat een dag: dank, dank, dank.
Ongelofelijk bedankt beste leden van onze mooi club 
DZC voor het onvergetelijke afscheid die ik van jullie 
heb gekregen:  een lintje van de burgemeester, een 
onderscheiding van de KNVB, mijn 40-jaar speldje, het 
erevoorzitterschap en tot slot ook nog eens een plein 
naar je vernoemd. Ik voel me nog steeds vereerd. Het is 
jullie dan uiteindelijk ook gelukt om me met een mond 
vol tanden echt stil te krijgen.
DZC’68 is in de afgelopen jaren gegroeid naar een club 
met meer dan 1600 leden. Het gave vind ik dat we wel 
echt een vereniging gebleven waarin het werkwoord 
verenigen nog steeds geldt en waar, ondanks de 
professionaliseringsslag die gemaakt is, meer dan 400 
vrijwilligers de basis zijn van de club. 
Zonder al die mensen is er helemaal geen DZC.
Ik ben trots dat ik 12 jaar jullie voorzitter mocht zijn 
heb het ervaren als een van de mooiste dingen die 
ik heb mogen doen. Ik heb er  zelf ook heel veel van 
geleerd. Besturen heb ik als leuk ervaren ondanks 
de groeiende verantwoordelijkheden en de moeilijke 
besluiten die we soms moesten nemen. Dat ik er vrijwel 
elke dag van genoten heb, heeft veel te maken met 
de cultuur van DZC’68. Kritisch maar wel met respect 
voor elkaar bij meningsverschillen en wanneer het echt 
nodig was: “ niet zeuren maar poetsen”.
Jullie hebben mij bedankt voor mijn bijdrage aan de 

JAN VERTELT:
club. Ik wil jullie echter heel erg bedanken voor alle 
support, broodjes bal, meedenken, (bok)biertjes, han-
den uit de mouwen, kritische noten, moeilijke beslis-
singen samen nemen, lachen, glaasjes whisky, broodjes 
gezond, samen optrekken en het delen van lief en leed. 
Vooral laatste heb ik als super tof ervaren: niet alleen 
de lol en het feest maar er ook voor elkaar zijn  op het 
moment dat er leed en verdriet was binnen de vereni-
ging. Ook dit kenmerkt het geel-blauwe hart van echte 
DZC-ers.

Ik ben overigens niet weg bij de club. Meer op de ach-
tergrond doe ik nog graag, en ook met heel veel plezier, 
een aantal dingen.  “ Een leven lang DZC”  geldt toch 
zeer zeker voor degene die dit geïntroduceerd heeft?

Rest mij het huidige bestuur olv mijn opvolger Peter 
Terbeek heel veel plezier te wensen om deze mooie 
club nog weer verder te brengen. 

Nogmaals superbedankt!
Hoop dat we samen nog veel drankjes mogen nutti-
gen en plezier mogen hebben op het terras met die 
bijzondere naam...

Jullie erevoorzitter
Jan Minkhorst

ALV 29 mei 2019 en wat voor één… om 18.30 uur 
stap ik met knikkende knietjes op mijn fiets vanaf de 
Wijnbergseweg naar ons Sportpark Zuid. 
Herinneringen gaan door me heen… hoe vaak heb ik 
deze route al niet gefietst als 7, 8, 9 ,10 ,11 enz enz 
jarige jongen om te voetballen bij DZC’68. 
 
Deze avond gaat bijzonder worden ik weet het zeker. 
Samen met Marieke, Cock en Marianne hebben we een 
‘schaduwagenda’ voor deze prachtige ALV. We wisten 
1 ding zeker deze avond moest enkel en alleen in het 
teken staan van maar 1 man: Jan Minkhorst. Dat het 
een bijzondere avond is geworden … de mensen die er 
bij waren kunnen het beamen. 
 
En dan het moment dat Jan de voorzittershamer over-
draagt aan mij. Een mooi moment... onze accommo-
datie is gerealiseerd en we kunnen samen verder gaan 
bouwen aan onze mooie club en daar heb ik ontzet-
tend veel zin in. Samen met mijn mede bestuurders 
gaan we er alles aan doen om te behouden wat we nu 
hebben en verder uit te bouwen daar waar we kunnen. 
 
Wat ik daarbij wel wil aanmerken is dat onze vereni-
ging ontzettend hard gegroeid is de afgelopen jaren 
van 1000 tot meer dan 1600 leden en daarnaast héél 
veel sociale projecten heeft omarmd. 

Onze vereniging intern is niet even snel meegegroeid. 
De komende tijd zal vanuit het bestuur ook volledig 
de aandacht liggen op het “professionaliseren” van 
onze vereniging. Spreekwoordelijke puntjes op de i 
zetten dus. 
 
Redden we dat als bestuur alleen? Nee, maar ik weet 
dat er maar één unieke club is in Doetinchem en dat 
is ons DZC. Ben er van overtuigd dat we SAMEN de 
volgende stap gaan zetten. 
 
Met vriendelijke groet jullie voorzitter,
Peter Terbeek

EEN AVOND VOL 
ONDERSCHEIDINGEN

PETER VERTELT:
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PRESTATIESPORT
Voor de Prestatiesport was 2018 – 2019 een zeer geslaagd seizoen. Buiten het feit 

dat er binnen de lijnen fantastisch gepresteerd is door de prestatieteams, heeft 

de Prestatiesport ook buiten de lijnen een goede ontwikkeling doorgemaakt op 

organisatorisch vlak!

TERUGBLIK OP SEIZOEN 2018 – 2019
De prestaties op het veld kunnen bestempeld worden 
als zeer succesvol. Een aantal behaalde successen van 
afgelopen seizoen.

Heren 1 handhaaft zich onder leiding van Steven Verheijen 
voor het 2e seizoen achtereenvolgens in de 1e klasse. 
Tevens hebben tijdens seizoen 2018 – 2019 wederom 
een aantal eigen opgeleide spelers hun debuut ge-
maakt in het eerste elftal, te weten: Dylan Hendriksen, 
Gloria Langeweg en Myron Wissink.

Vrouwen 1 promoveert voor de eerste keer in de 
historie van DZC’68 naar de 1e klasse onder leiding van 
Mike Clephas.

Heren 2 promoveert naar de reserve hoofdklasse onder 
leiding van Ralf Timmer en André van Rinsum.

Heren 3 promoveert naar de reserve 1e klasse onder 
leiding van Chris Bartels en Ton Buursema.

DZC’68 JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 handhaven zich 
allen op divisieniveau.

DZC’68 JO15-1 wordt uitgeroepen tot ‘Sportploeg van 
het jaar 2018’ tijdens de Doetinchemse Sportverkiezing.

DZC’68 JO14-1 wordt kampioen in de hoofdklasse van 
zowel de voorjaars- als najaarseditie.

DZC’68 JO9-1 wint het De Graafschap Pincvision 
Tournament.
Ook op organisatorisch vlak zijn er wederom een aan-
tal belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van de 
jeugdopleiding te kunnen waarborgen voor de komende 
seizoenen. 
Hierbij een opsomming van de belangrijkste ontwikke-
lingen:
  afronding jeugdvoetbalbeleidsplan/voetbalhandboek;

  implementatie project gelijke kansen O8 in samen-
werking met Breedtesport;

  implementatie circuittrainingen prestatieteams  
O9 t/m O12;

  opzet en implementatie ‘trainerspool’;
  implementatie testen en meten om individueel maat-

werk te kunnen leveren;
  aanbieden van interne trainerscursussen.

VOORUITBLIK OP SEIZOEN 2019 – 2020
Het zal een behoorlijke uitdaging worden om binnen de 
lijnen in de buurt van het succes van seizoen 2018 – 2019 
te komen, laat staan dit succes te evenaren. Bij zowel 
heren 1 als vrouwen 1 hebben er een aantal mutaties 
plaatsgevonden binnen de begeleiding en de spelers-
groep. Het gevolg hiervan is dat er bij zowel heren 1 als 
vrouwen 1 een jonge en leergierige spelersgroep voor de 
leeuwen gegooid zal gaan worden in de 1e klasse. Wij zijn 
er in ieder geval erg trots op dat wij ons kunnen meten 
op dit niveau met eigen opgeleide spelers. Dit zal met 
vallen en opstaan gaan, maar door samen de schouders 
eronder te zetten gaan we een eind komen met hopelijk 
een positief resultaat aan het einde van het seizoen.
Daarnaast hopen wij op organisatorisch vlak weer een 
aantal stappen te zetten om ervoor te kunnen dat de 
kwaliteit van onze jeugdopleiding nog beter wordt. 
Gedurende de 2e seizoenshelft van 2019 – 2020 zullen wij 
wederom moeten deelnemen aan het Kwaliteits- en 
Performance programma van de KNVB om onze regio-
nale status te laten hercertificeren. Deelname aan het 
kwaliteits- en performance zal ons handvaten en kader 
bieden om dit te bewerkstelligen.
Uiteindelijk is het voor ons het allerbelangrijkste dat wij 
ieder lid zo veel mogelijk voetbalplezier kunnen bieden 
en dat gepaard kunnen laten gaan met een optimale 
individuele ontwikkeling. Hier zullen wij ons dan ook voor 
de volle 100% voor inzetten. Dit mede onder het motto: 
Een leven lang DZC!

BREEDTESPORT
In het seizoen 2018 – 2019 is er gestart met 85 teams. Voor het eerst in jaren hadden 

alle teams een trainer vóór de eerste competitiewedstrijd. Een dikke pluim naar 

alle trainers, de Vrijwilligerscommissie en de coördinatoren. Alle teams, vooral 

breedtesportteams, konden voor het eerst, allemaal twee keer in de week trainen 

middels de Team Techniektraining in samenwerking met het Graafschap College 

Sport en Bewegen. Hierdoor kan de jeugd zich optimaal ontwikkelen.

De mini’s en de maatschappelijk sportactiviteiten, zoals het 
Walking Football en Sport en Spel voor senioren, zitten sterk 
in de lift. Beide activiteiten worden iedere vrijdagmorgen 
georganiseerd. De andere jeugdafdelingen blijven groeien 
door de inzet van onze coördinatoren. Zonder hen zou de 
Breedtesport en uiteindelijk de Prestatiesport niet op het 
niveau staan waar ze nu staan. Want zoals iedereen weet is 
er geen Prestatiesport zonder een goede Breedtesport.

Het voetbalseizoen 2018 – 2019 had nog een grote verande-
ring: de O12 is op een half veld gaan spelen. Hopelijk levert 
dit ons een hoop nieuwe Messi’s op. Verder is DZC’68 zeven 
verenigingsscheidsrechters rijker geworden, zij hebben 
allemaal hun cursus afgerond bij de SDO. Heico Heezen is 
de nieuwe coördinator van de JO11/12 en hiermee zijn alle 
coördinatoren functies weer bezet.

DZC probeert in de breedte steeds beter en sterker te wor-
den, met de nieuwe interne trainerscursus onder leiding 
van Ralf Timmer en vele pedagogische/methodische cursus-
sen ondersteunt DZC haar kader.

DZC staat zowel in de regio als in heel Nederland bekend 
als voorloper op de Open Club gedachten. De sportieve 
buitenschoolse opvang met Actief4kids blijft groeien, mede 
door de sportlessen van DZC en de verzorgende kant door 
Actief4kids.
 
DZC heeft het gehele schooljaar vijftig statushouders mogen 
ontvangen, bij DZC leerde men participeren in onze samen-
leving door middel van vrijwilligerswerk, sporten, koken en 
extra lessen Nederlandse taal.

DZC is gestart met een nieuw project genaamd SportZ. 
SportZ is voor kinderen van 5 en 6 jaar waarbij de keuze 
voor één sport nog lastig is. Tijdens iedere SportZ les wordt 
er een andere sport gegeven. Hierdoor hopen wij dat de 

kinderen na 20 weken een goede sportkeuze kunnen ma-
ken. Nu hopen wij natuurlijk dat de keus voetbal wordt. Met 
dit project wordt er weer wat toegevoegd aan de Open Club 
en hiermee kunnen de Open Club gedachten nog breder 
worden gedragen door iedereen met een GeelBlauw hart.
Aan het einde van het seizoen hebben de toernooien 
plaatsgevonden. Met maar liefst zeventienhonderd deelne-
mers verdeeld over drie toernooien kan de Toernooicom-
missie terugkijken op een geslaagd jaar. Ook werden alle 
activiteiten georganiseerd door de Activiteitencommissie 
volop bezocht.

Het prachtige seizoen werd afgesloten met het zomer-
avondvoetbal, lid of geen lid, jong of oud, klein of groot, jon-
gen of meisje, het maakte allemaal niet uit. Iedereen deed 
mee. De laatste editie telde maar liefst vijftig deelnemers.

Het blijkt opnieuw dat DZC en vooral de Breedtesport nog 
steeds in de lift zit. Om deze lijn door te zetten gaan wij 
volgend jaar de Breedtesport nog breder realiseren zodat er 
van jong tot oud gesport kan worden bij DZC. Zodat wij trots 
kunnen zijn op onze slogan: 
Een leven lang DZC!
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LEDENADMINISTRATIE
De overzichten zijn gebaseerd op de situatie zoals deze zich in de periode 1 oktober 

2017 tot 1 oktober 2019 hebben ontwikkeld. Enkele conclusies zijn:

OVERZICHT LEDENBESTAND DZC’68 (1-10-2019)
Totaal 10/1/17 10/1/18 10/1/19Totaal 10/1/17 10/1/18 10/1/19
Spelende leden 1105 1171 1153
Niet spelende leden 363 402 471
 1468 1573 1624

Spelende leden: 10/1/17 10/1/18 10/1/19Spelende leden: 10/1/17 10/1/18 10/1/19
Aantal heren/jongens 928 967 964
Aantal dames/meisjes 177 191 189
 1105 1158 1153

Niet spelende leden: 10/1/17 10/1/18 10/1/19Niet spelende leden: 10/1/17 10/1/18 10/1/19
Aantal heren/jongens 292 324 377
Aantal dames/meisjes 71 78 94
 363 402 471

SPELENDE LEDEN
KOMEN UIT VOOR  10/1/17 10/1/18 10/1/19
senioren (M) 231 257 235
senioren (VR) 29 40 42
JO19 65 56 63
MO19 20 26 27
JO17 99 137 124
MO17 33 35 34
JO15 140 59 59
MO15 32 14 17
JO14  60 62
MO14  17 15
JO13 128 69 71
MO13 32 18 16
JO12  59 78
MO12  17 7
JO11 116 66 44
MO11 13 2 8
JO10  40 70
MO10  5 4
JO9 85 64 61
MO9 8 3 0
JO8  39 31
MO8  1 2
PCL 39 29 30
35/45+ 25 32 37
30+ voor vrouwen 10 13 16
 1105 1158 1153

Walking Football 0 13 18
Sport &Spel voor senioren 
(nieuw dit seizoen) 0 0 7
Aantal deelnemers SportZ 0 30 19

VERLOOP PERIODE 
1-10-2018 TOT 1-10-2019 AANGEMELD AFGEMELD
Aantal leden 333 282
spelende leden senioren 70 82
waarvan mannen 53 70
waarvan vrouwen 17 12
Junioren 99 102
waarvan jongens 75 79
waarvan meisjes 24 23
Pupillen (incl. Champions League) 72 62
waarvan jongens 28 9
waarvan meisjes 44 53
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Het afgelopen seizoen is het aan-
bod van de vereniging uitgebreid 
met Sport en Spel voor senioren, 
een nieuwe vorm van bewegen 
voor ouderen. Iedere vrijdag van 
10.00 tot 11.00 uur wordt er Sport 

en Spel voor senioren georgani-
seerd. Er worden verschillende 
sport- en spelvormen gedaan, 
aangepast op ieders niveau. Het 
gezellig ‘samen bewegen’ staat 
voorop. Het vermelde aantal (7) 
bestaat tot dusverre uitsluitend uit 
vrouwen.

Voor de categorie Walking Football, 
die vorig seizoen is gestart, is het 
aantal deelnemers gestegen tot 18 
deelnemers (was 13).

Tevens heeft de vereniging ook het 
afgelopen seizoen geparticipeerd 
in SportZ. Hierbij kunnen 5 en 6 
jarigen kennis maken met verschil-
lende sporten op Sportpark Zuid. 
In de maanden maart, april, mei 
en juni kunnen zij 20 weken op 
woensdagmiddag tussen 15.00 en 
16.00 uur deelnemen aan onder 
meer: atletiek, judo, tennis, voetbal 

en volleybal. Dit zijn geen leden 
van de vereniging maar de admi-
nistratie en financiële afwikkeling 
van deze categorie verloopt via de 
ledenadministratie van de vereni-
ging (zij maken dus geen deel uit 
van het ledental van de vereniging). 
Het afgelopen seizoen hebben hier-
aan 19 kinderen deelgenomen.

Voor onze minder draagkrachtige 
leden bestaat de mogelijkheid 
om te voetballen binnen onze 
vereniging via een bijdrage door 
Gemeente en Provincie. Het af-
gelopen seizoen hebben 70 leden 
deelgenomen via een bijdrage uit 
het meedoenarrangement van de 
Gemeente Doetinchem en 5 leden 
via het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Gelderland.



EEN LEVEN LANG DZC!


