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PRACHTIG SEIZOEN
Natuurlijk is de bouw van de prachtige nieuwe 
accommodatie gerealiseerd. Zo’n gebouw komt 
er niet zo maar. Dit is er komen te staan door een 
enorme inzet van een heleboel betrokken leden 
en betrokken bedrijven, fondsen en de gemeente 
Doetinchem. In oktober 2016 werden de eerste 
piketpaaltjes geslagen en een jaar later in oktober 
2017 werd de accommodatie officieel geopend. Bij 
het hoofdstuk Accommodatie staat hier meer over.
Kijken we naar het voetbal, dan was het seizoen 
2016 – 2017 een seizoen met heel veel kampioe-
nen. Op diverse zaterdagen kwam het ‘We are the 
Champions’ menigmaal uit de speakers. Vele kam-
pioensschalen, kampioensshirts en medailles waren 
zichtbaar in de kantine. Zowel bij de jeugd, presta-
tie- en breedtesport als bij de senioren werden er 
veel kampioenschappen gevierd. Mooie prestaties 
van alle teams.

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR EN 
JUBILARISSEN
Op de nieuwjaarreceptie werden de vrijwilligers van 
het jaar gehuldigd. Bij de jeugd werd dit Xanthe Ha-
veman en bij senioren werden dat Annabel Steller 
en Bram Schleedoorn. Alle drie mensen met een 
enorme inzet voor de club op verschillende vlakken. 
Dank voor jullie inzet en hopelijk gaan jullie nog ja-
ren door met jullie activiteiten bij de club. Van de 23 
jubilarissen waren er vijf aanwezig: Marvyn Barzuwa 

en Paul de Waard (25 jaar lid) en Nick Abbink, Joost 
Helmink en Harry Nijholt (12,5 jaar). Na een kort 
interview, onder meer over hun hoogtepunten bij 
DZC, ontvingen zij bloemen en de begeerde jubile-
umspeldjes.

ACHTERHOEKSE VOETBALNACHT
Tijdens de 2e Achterhoekse Voetbalnacht op 8 juni 
werd DZC verkozen tot ‘Beste club van het jaar’. DZC 
viel echter nog een keer in de prijzen: Jan Minkhorst 
werd verkozen tot ‘Voorzitter van het jaar’. Een 
mooie waardering van de pers en andere clubs in 
de regio.

Al deze kampioenschappen, prijzen en waarderingen 
zijn prachtig. Het geeft aan dat er veel goede dingen 
gebeuren in de club. Toch zijn er in zo’n grote club 
ook altijd minder leuke dingen, en die zijn dan vaak 
persoonlijk van aard. Een blessure, ernstige ziekten of 
verlies van een dierbare vriend of familielid. Ook in die 
moeilijke en verdrietige situaties is er de steun van de 
club en de leden van de club. Het afgelopen jaar was 
er meerdere keren te zien dat men er ook dan, in die 
moeilijke situaties, voor elkaar is.

BESTUUR EN MANAGEMENT
In november 2016 heeft Egenius Lodewijks zijn 
functie als secretaris in het bestuur beëindigd. Hij 
heeft zich 2 termijnen van 3 jaar enorm ingezet 
en we zullen zijn bijdragen en aanwezigheid in het 
bestuur erg missen, evenals de vele taken die hij 
vervulde als secretaris. Het afgelopen seizoen heeft 
het bestuur uit drie leden bestaan, Jan Minkhorst 
als voorzitter, Cock Oudijk als penningmeester en ik, 
Marieke van Erkelens, als bestuurslid, waarbij ik een 
groot deel van de secretariaatstaken van Egenius 
heb overgenomen. Slechts drie personen in het 
bestuur is (te) weinig en ook kwetsbaar. Tot nu toe 
is het nog niet gelukt om het bestuur aan te vullen 
met één of twee leden. Op ‘projectbasis’ heeft Peter 
Smans de taak op zich genomen om het maken van 
het Beleidsplan 2016 – 2020 te coördineren.
Ook heeft Jorg Lammers afscheid genomen als 
Manager Accommodatie. Jan Bisperink heeft hem 
opgevolgd en heeft de uitdaging van de nieuwe ac-
commodatie voor zijn kiezen gekregen. Elders is zijn 
eerste bijdrage aan dit Jaarverslag te lezen.

AFSCHEID VAN DE OUDE ACCOMMODATIE
Als er een nieuwe accommodatie gebouwd wordt, 
betekent het ook dat de oude accommodatie 
gesloopt moet worden. Een gebouw waar veel 
gebeurd is en veel herinneringen liggen. Van kam-
pioenschappen tot degradaties, van herfstkamp tot 
toernooien, vele uren overleg en vele uren feesten. 
Op 24 juni was er ‘Het afscheid van het Clubhuis’. 
Symbolisch werd de eerste steen uitgehakt door Leo 
Starink. Het was ook het afscheid van jaren trouwe 
dienst van Leo, hij kan van zijn pensioen genieten. 
Na een speech van Jan Minkhorst en een daverend 
applaus van de aanwezigen werd Leo bedankt voor 
al zijn werkzaamheden en jaren trouwe dienst, 
waarna Leo werd benoemd tot  ‘Lid van Verdienste’.

PRIMA VOORUITZICHTEN!
Kijkend naar het aankomend seizoen dan zijn er 
prima vooruitzichten. Natuurlijk is het 50-jarig jubi-
leum in zicht. Een mooie mijlpaal voor de club.! De 
voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang en er 
worden diverse activiteiten georganiseerd voor alle 
(oud)leden van de club. Houd de website en social 
media in de gaten!

Prima vooruitzichten voor wat betreft het gebruik 
van de nieuwe accommodatie. Voor de leden en 
bezoekers is het nog wat wennen om de juiste weg 
te vinden, maar over enige tijd zal iedereen zich 
thuis voelen en de accommodatie optimaal kunnen 
gebruiken.Prima vooruitzichten voor het voetbal. 
Het eerste team mag zijn kwaliteiten laten zien in de 
1e klasse en ook verschillende jeugdteams spelen 
op een hoog niveau in de landelijke competitie. Het 
vrouwen- en meidenvoetbal kan zich ook verder 
ontwikkelen, net als het pupillenvoetbal dat per 
ingang van dit seizoen gewijzigd is (O8 en O9).

Oranje Fonds
Mede door de grote bijdrage van het Oranje-
fonds hebben we onze nieuwe accommodatie 
multi-functioneel kunnen ontwerpen en in-
richten. We zijn nu hard op weg om 7 dagen 
per week 16 uur per dag open te zijn voor vele 
(doel)groepen in onze samenleving. Een gege-
ven waar we als club DZC’68 trots op (mogen) 
zijn en waar het prettig is dat hiervoor steun 
geleverd kan worden uit fondsen uit de samen-
leving.

SLOT
De afgelopen jaren is er telkens een prachtig jaar-
verslag verschenen door de grote inzet van Egenius 
Lodewijks. Nu dit jaar het eerste jaarverslag van mijn 
hand. De goede basis die reeds aanwezig was, heb 
ik weer gebruikt voor de opzet van dit Jaarverslag. 
Egenius heeft mij op de achtergrond geholpen met 
het redigeren van de teksten.

Met hartelijke groet,

Marieke van Erkelens

REDACTIE
Marieke van Erkelens 

VORMGEVING
Studio Benevolo

DRUKWERK
DrukwerkConcurrent

CONTACT
DZC’68
Sportpark Zuid / Ingang 2
Sportweg 6 
7006 GJ Doetinchem
www.dzc68.nl

Colofon

Voorwoord
Het seizoen 2016 – 2017 is in diverse opzichten voor DZC’68 

(DZC) een bijzonder en gedenkwaardig seizoen geweest. 

Het thema van dit Jaarverslag is dan ook: 

Prachtig seizoen, Prima vooruitzichten!
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OPVOLGING JORG LAMMERS
Jorg Lammers heeft in november zijn functie als 
Manager Accommodatie opgegeven om een hotel 
in Amsterdam te gaan leiden, hij is opgevolgd door 
Jan Bisperink. Aan Jan de taak om naast de dagelijk-
se gang van zaken, deel te nemen in de Stuurgroep 
Bouw en de Commissie Inrichting van de nieuwe 
accommodatie. 

START SEIZOEN 2016 – 2017
Het is het laatste seizoen in de oude accommoda-
tie en het beloofde een heel druk jaar te worden 
voor de vereniging. De grote beslissing om nieuw 
te gaan bouwen krijgt definitief vorm. De aanbeste-
ding is geweest, Hoornstra Bouw heeft de aan-
besteding gewonnen en mag zich trotse ‘bouwer’ 
noemen van onze nieuwe accommodatie. Samen 
met installateur Pola gaan zij in november begin-
nen met de bouw. 

LEGGING EERSTE STEEN
Na een aantal koude maanden waarin de bouw hier 
en daar wat vertraging heeft opgelopen door de vele 
sneeuwval en vrieskou kon op 25 januari dan daad-
werkelijk de ‘eerste steen’ van de nieuwe accommo-
datie worden gaan gelegd. Onder toeziend oog van 
ongeveer 100 genodigden, bestaande uit coördina-
toren, vrijwilligers, sponsoren en andere stakehol-
ders legde Jan Minkhorst, samen met Peter Drenth 
(wethouder Sport van de Gemeente Doetinchem) 

spreekwoordelijk de eerste steen. Een geslaagde 
middag waarin architect Stephan Roelvink, bouwer 
Hoornstra, partner Gemeente Doetinchem en Jan 
Minkhorst allemaal een korte presentatie hielden en 
hierin korte en lange termijn plannen kenbaar maak-
ten aan iedereen.

DAG VAN DE SPORTACCOMMODATIES
Op 20 mei heeft DZC meegedaan aan een landelijk 
evenement, genoemd de Dag van de Sportaccom-
modaties. Samen met Hoornstra Bouw werden de 
deuren alvast voor één keer geopend om alle leden 
de kans te geven een tour door de nieuwe accommo-
datie te krijgen. De rondleidingen werden verzorgd 
door de heren van de Bouwcommissie, bestuursle-
den en de Manager Accommodatie. De mannen van 
Support68 onder aanvoering van Peter Terbeek en 

Pascal Hertogh hebben hier de basis gelegd voor 
een nieuwe tribune. Onder het motto ‘Sponsor een 
tribunestoel!’ werden de eerste noodzakelijke euro’s 
opgehaald voor het bekostigen van een nieuwe tribu-
ne. Al met al een zeer geslaagde ochtend waarin een 
heleboel leden, sponsoren en andere belangstellen-
den een kijkje hebben kunnen nemen in het nieuwe 
clubhuis.

PUINRUIMEN OUDE ACCOMMODATIE
In het weekend van 24 juni sloot DZC het seizoen 
2016 -2017 af voor wat betreft het voetbalgedeelte. 
Alle competities zaten er inmiddels op en in dit week-
end waren er de laatste activiteiten.Op maandag 26 
juni begon officieel het afbreken van het oude club-
huis. Onder aanvoering van Jan Bisperink en Robbie 
Meesters heeft de vereniging een week gepland 
waarin er van alles moest gebeuren:

 verzamelen mee te nemen spullen;
 alle spullen verhuizen naar de ‘loods’;
  leegruimen clubhuis en wegwerken naar de daar-

voor behorende puincontainers.

In de eerste week van juli is het clubgebouw naar 
de grond gegaan. Met een groep van ongeveer vijf-
tig vooraf aangemelde vrijwilligers is het gelukt het 
clubgebouw ‘sloopklaar’ te krijgen. De week erop is 
de sloop dan ook daadwerkelijk begonnen.
In de twee maanden die daarop volgden, tot en met 
de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is 
DZC heel druk geweest om de nieuwe ‘jas’ passend 
te maken. De buitenkant staat. Hoornstra Bouw 
heeft de sleutels definitief overhandigd aan DZC 
en de race tegen de klok om het nieuwe gebouw 
operationeel te maken voor de start van het nieuwe 
voetbalseizoen was begonnen.

OPENING NIEUWE ACCOMMODATIE
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober werden de 
deuren van de nieuwe accommodatie voor ieder-
een geopend Op vrijdag opende Jan Minkhorst, 
samen met Peter Drenth, officieel de nieuwe ac-
commodatie. Toespraken van verschillende men-
sen, bedankjes aan en naar verschillende mensen 
sloten dit gebeuren af. DZC kan super trots zijn op 
het eindresultaat!

Accommodatie
DZC is alweer twee maanden onderweg in de competitie. Het heren vlaggenschip speelt 

inmiddels in de 1e klasse, het dames team in de 2e klasse, het jaarlijkse Oktoberfest heeft 

net plaatsgevonden en misschien nog wel belangrijker; DZC sport, werkt en leeft in een 

nieuwe accommodatie!
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VRIJWILLIGERSAVOND
De vrijwilligersavond op 12 november 2016, met als 
thema ‘Las Vegas‘ was  een gezellige avond met veel 
speelplezier, gelach en natuurlijk werd er ook weer 
heerlijk gedanst. Zo’n 100 vrijwilligers werden verwel-
komd door de Vrijwilligerscommissie, voor het eerst 
dit seizoen in speciale GeelBlauwe outfit. Het bestuur 
en management en tevens de  Vrijwilligerscommissie 
deden een fantastische job om iedereen ruimschoots 
te voorzien van een glaasje en een hapje.
 
VERKLARING OMTRENT GEDRAG
De VOG en de gedragsregels zijn onlosmakelijk 
verbonden met een functie binnen DZC waarbij men 
minderjarigen begeleidt. De commissie is dit seizoen 
weer druk bezig geweest om voor iedere vrijwilliger 
een VOG aan te vragen en de info met de gedragsre-
gels toe te sturen. Een grote vooruitgang is te zien in 
de aanname en de medewerking van de vrijwilligers.

KENNISMAKING IN DE PRAKTIJK
Afgelopen seizoen is gestart met ‘kennismaking langs 
de lijn’. Een aantal leden van de Vrijwilligerscommissie 
struinen menig zaterdag de groene velden van DZC 
af. Ze zijn te herkennen aan hun jassen (tekst: Vrijwilli-
gerscommissie). Ze maken persoonlijk kennis met de 
begeleiders van de voetbalteams, maken een praatje 
en spreken hun waardering uit voor het fantastisch 
werk wat ze voor de spelers/ouders en de vereniging 
doen. Naast de velden zijn de leden van de Vrijwilli-
gerscommissie ook op andere plekken aanwezig, bijv. 
in het clubhuis waar veel vrijwilligers actief zijn.

PLAN ‘WERVING’
  Het ‘aanmeldvenster’ op de site voor een nieuw lid 

is aangepast. Er is een alinea ‘ inschrijving vrijwilli-
ger DZC68’ bijgekomen met een directe link naar 
de vacatures. 

  Er wordt contact opgenomen met het nieuwe lid 
dat vrijwilligerswerk voor de vereniging wil doen en 
er wordt overlegd wat beide partijen prettig vinden.

  Functieomschrijvingen, Een document wordt 
gemaakt waarin de functieomschrijvingen staan 
beschreven en wie, wat en wanneer doet.

 Vacatures worden up-to-date gehouden.

ATTENTIEBELEID
Begin 2017 is een start gemaakt met een vernieuw-
de uitvoering van het Attentiebeleid. De vaste kern 

Vrijwilligerscommissie
In het afgelopen jaar zijn twee nieuwe leden aangeschoven: Jan de Boer en Wilco Jansen. 

Zij completeren het gezelschap Marieke van Erkelens (afgevaardigde bestuur), 

Liesbeth Lieffering, Riemkje Nijholt en Marion Onstenk (voorzitter).

vrijwilligers ontvangt een verjaardagskaart en bij 
bijzondere gebeurtenissen: zoals geboorte, ziekte, 
overlijden, etc. rondom de vrijwilligers komt er zeker 
ook een bericht. De Vrijwilligerscommissie is daarbij 
afhankelijk van de input van coördinatoren, mana-
gers, bestuur, overige vrijwilligers.

VRIJWILLIGERSBELEID
Afgelopen seizoen is het Vrijwilligersbeleid herschre-
ven naar een moderner jasje. 

AFSCHEID VRIJWILLIGERS / GEELBLAUWE 
DAG
Op de GeelBlauwe dag is een moment om afscheid 
te nemen van vertrekkende vrijwilligers. Dit is gedaan 
door een persoonlijk dankwoord en een dankkaart 
met een kleine attentie erbij. Diegenen die niet aan-
wezig waren, hebben deze dankkaart met attentie 
thuis ontvangen.

Internationale Vrijwilligersdag (bedankt)presentjes
Ook dit jaar zijn er weer de jaarlijkse (bedankt)pre-
sentjes verstrekt, samen met een bedankkaartje aan 
alle vrijwilligers voor hun fantastische inzet. Voor elke 
vrijwilliger was er een heerlijk chocolade pakket van 
Jamin.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
Het afgelopen jaar zijn er weer veel vrijwilligers in 
beeld gebracht in ons Supportersblad. De leden 
maakten zo kennis met een kleine schare van fantas-
tische vrijwilligers. Ook aankomend jaar wordt hier 
natuurlijk mee door gegaan.

MEDIA
De website is wederom zeer actueel bijgehouden 
door webmaster Danny van Leeuwen. Hierdoor 
waren alle geïnteresseerden altijd op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen. Om deze informatie nog 
sneller bij de doelgroep te krijgen, zijn de berichten 
tevens via social media (Twitter, Facebook en Insta-
gram) verspreid. Daarnaast is medio iedere maand 
de digitale Nieuwsbrief naar de leden verstuurd en 
lag er elke thuiswedstrijd van mannen 1 het Suppor-
tersblad weer netjes verspreid door het clubhuis.

ACTIVITEITEN
Tevens is er afgelopen seizoen natuurlijk veel aan-
dacht besteed aan de nieuwe accommodatie. Voor 
het overzichtelijk weergeven van nieuwsberichten en 
foto’s omtrent de nieuwbouw is er een apart tab-
blad op de website ingericht. Daarnaast konden de 
geïnteresseerden de bouw zelfs live via een webcam 
volgen. Ook heeft voorzitter Jan Minkhorst een aantal 
keer iedereen bijgepraat door middel van een video-
boodschap. Verder heeft Communicatie dit seizoen 
ook columns geschreven, de poll geïntroduceerd en 
de look-and-feel van de Nieuwsbrief aangepast.

Communicatie

PLANNEN
In het seizoen 2017 – 2018 liggen er weer nieuwe 
uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn: de verslagleg-
ging van de activiteiten binnen DZC uitbreiden, het 
ontwikkelen en vaststellen van een eigen DZC-huis-
stijl, het meer aandacht creëren voor de doelgroep 
jongeren en de lopende zaken te continueren. Wordt 
vervolgd!

Het afgelopen seizoen was het tweede voetbalseizoen dat de Communicatie binnen 

DZC actief was. Communicatie bestond het afgelopen seizoen uit Mirjam de Jonge 

(eindredacteur Supportersblad), Daan Berendsen (DZC’68 TV), Danny van Leeuwen 

(webmaster officiële website), Egenius Lodewijks (verslaggever en redacteur 

Nieuwsbrief), Jordy Nijholt (redacteur Supportersblad), Jodie Heijink (social media) en 

Tijn Bakker (Manager Communicatie en eindredacteur Nieuwsbrief). Communicatie is in 

het seizoen 2016 – 2017 om de 6 weken bij elkaar gekomen om te vergaderen.
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TOP TEAMS
Vanaf maart 2017 zijn er iedere week drie Top Teams 
aangewezen. Deze thuisspelende teams uit de JO9- 
(F), JO11- (E) en JO13- (D) categorie speelden die 
week in een speciaal ‘Prettig Sportklimaat shirt’. Op 
de shirts staan verschillende spreuken, die te maken 
hebben Plezier & Sportiviteit. Blauwe shirts met ver-
schillende teksten. Door de blauwe kleur kunnen de 
shirts ook dienst doen als reserveshirts.

PLEZIER & SPORTIVITEIT, DAAR STAAN WE 
VOOR!
Naast het dragen van dit speciale shirt tijdens de 
wedstrijd, zijn de spelers, de begeleiding en de ou-
ders van de gekozen Top Teams op de vrijdagavond 
vóór de wedstrijd naar het clubhuis gekomen voor 
een bijeenkomst. Een korte presentatie is gehouden 
door de commissie Prettig Sportklimaat, waarin dui-
delijk wordt gemaakt hoe DZC met Plezier & Sporti-
viteit omgaat en hoe iedereen hier een steentje aan 
kan bijdragen. Voor de wedstrijd kregen de teams 
ook opdrachten mee, zoals een positieve punten-
kaart en het maken van een originele teamfoto. Deze 
foto’s zijn gepubliceerd op de site.

Prettig Sportklimaat
Al jaren is Prettig Sportklimaat en Positief Coachen een belangrijke onderdeel binnen de 

vereniging. In het seizoen 2015 – 2016 zijn er enkele acties geweest van de commissie 

Prettig Sportklimaat om Positief Coachen meer onder de aandacht te brengen. In het 

seizoen 2016 – 2017 is het project TOP Teams opgestart door de commissie.

VEILIG SPORTKLIMAAT, CALAMITEITEN-
COMMISSIE
Na een speelweekend wordt er een overzicht ge-
stuurd met de kaarten en straffen van de KNVB 
die dat speelweekend zijn uitgedeeld. Door de 
Calamiteitencommissie wordt overlegd wie welke 
casus oppakt (Prestatiesport / Breedtesport). Met 

de betrokken personen wordt gesproken en indien 
nodig krijgen zij een ‘alternatieve straf’ (bijvoorbeeld 
een (jeugd)wedstrijd vlaggen/fluiten). Uitgangspunt 
hierbij is dat het leermoment bereikt wordt. 

Trainers, staf, begeleiders en spelers hebben bijge-
dragen aan een sportief verlopen seizoen 2016 – 
2017.

Door DZC’68 is het afgelopen seizoen door 80 teams 
deelgenomen in competitie- en beker verband. 
In totaal zijn er 206 waarschuwingen (code VE 1) 
uitgedeeld. Bij de senioren 138 en bij de vrouwen en 
junioren 68.
Er zijn 6 directe rode kaarten verstrekt door de KNVB 
voor:

  eenmaal onreglementair voorkomen van een doel-
punt (code VE2);

  driemaal voor ernstig gemeen spel (code VE3);
  eenmaal gewelddadige actie (code VE 4);
  eenmaal beledigen (code VE 5).

Uiteraard zijn dit 6 teveel, doch rekening houdende 
met de vele gespeelde wedstrijden zijn we zeker op 
de goede weg.

Wat wel vervelend en niet acceptabel is, dat 7 keer 
een team niet is komen opdagen op wedstrijdda-
gen, wat niet goed is voor het imago van DZC. Dit is 
zeker een verbeterpunt. De KNVB heeft hiervoor aan 
boetes € 320,- en aan administratiekosten € 123,- op-
gelegd aan DZC.
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SPONSORAVOND
Het werd een avond met twee zienden, Sjoerd Wei-
kamp en Jan Minkhorst, en twee blinden, Joost Rigter 
en Blinde Ed. Het werd een avond netwerken, maar 
ook een avond met een boodschap. De boodschap 
dat je ondanks een beperking, niet kunnen zien, heel 
veel kunt bereiken. Met acceptatie, met positiviteit en 
met gewoon dingen doen, dit ondanks je kwetsbaar-
heid. Een boodschap die breder getrokken kan ge-
worden, die je kunt projecteren op heel veel situaties 
wanneer je keuzes moeten maken als het tegenzit.
Support68 voegde zo een mooie Sponsoravond toe 
aan haar indrukwekkende oeuvre. Een Business Club 
(BC) avond zoals die moet zijn. Met veel ruimte voor 
netwerken en gezelligheid, maar ook met een serieuze 
noot. Dus als het even tegenzit en het is onomkeer-
baar: acceptatie, gewoon dingen doen en positiviteit.

BC-UITJE
Op 21 april stond het jaarlijks BC-uitje weer op 

Support68
Donderdagavond 30 maart hield Support68 haar jaarlijkse Sponsoravond. Thema 

dit jaar was Blind Vertrouwen. Het programma was om die reden ook niet bekend. 

Ondanks dat hadden zo’n 125 sponsoren met blind vertrouwen KROON Brasserie aan 

het Simonsplein weten te vinden in afwachting van hopelijk opnieuw een bijzondere 

Sponsoravond.

het programma. Na het zeer geslaagde tripje naar 
Schalke afgelopen seizoen ging de reis nu naar Hee-
renveen. Support68 had samen met sc Heerenveen 
een erg leuk programma in elkaar gezet.

SUPPORT68 BUSINESSLUNCH
Op vrijdag 30 juni vond de eerste Support68 Busi-
ness Lunch plaats in de nieuwe accommodatie. Met 
een glaasje bubbels kregen de sponsoren van DZC 
een rondleiding door het nieuwe gebouw. Vervolgens 
werden tijdens de lunch de toekomstplannen van 
DZC gepresenteerd door Manager Prestatiesport 
Gert-Jan Spit en voorzitter Jan Minkhorst.
Op naar het volgende seizoen, op naar het 5 jarige 
lustrum van Support’68 en er is een blind vertrouwen 
dat er wederom een onvergetelijk seizoen van zal 
worden gemaakt.

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

JEUGD
Zo blijft de jeugd gestaagd groeien, vooral de mini’s 
(ProData Champions League) en het vrouwenvoetbal 
zit nog steeds sterk in de lift. De andere jeugdafde-
lingen blijven groeien door de inzet van onze coördi-
natoren. Zonder hen zou de Breedtesport en uitein-
delijk de Prestatiesport niet op het niveau staan waar 
ze nu staan, namelijk de beste jeugdopleiding van 
de Achterhoek. Want zoals iedereen weet is er geen 
Prestatiesport zonder goede Breedtesport.

De jeugd heeft gebruik gemaakt van de vele techniek-
trainingen op de vrijdagen, het winterprogramma is 
uitgebreid met een bezoekje aan de bioscoop en de 
mini’s hebben kunnen genieten van een kerstbrunch. 
Dit zijn wat kleine voorbeelden van de activiteiten die 
werden georganiseerd voor de vrijwilligers bij DZC.

WALKING FOOTBALL
DZC is ook gestart met Walking Football, iedere laat-
ste vrijdag van de maand. Hier komen mensen die 
slecht ter been zijn om een balletje te trappen en om 
sociale contacten te leggen.

COÖRDINATOREN
Bij de Scheidsrechterscommissie is Jordi Eijgelsheim 
na een jaar trouwe dienst gestopt als coördinator en 
in Hans van der Sterren heeft DZC een goede vervan-
ger gevonden. Ook de Toernooicommissie heeft een 
nieuw gezicht, Monique Derksen. Verder gaat Jermai-
ne Hooft bij de mini’s Annabel Steller helpen en is 
Leendert Korhorn de nieuwe coordinator bij JO13.

Breedtesport
Vorig jaar begon het jaarverslag dat de Breedtesport bij DZC maar blijft groeien, met 

trots kan worden meegedeeld dat dit nog steeds het geval is en de Breedtesport nog 

breder is geworden.

TOERNOOIEN
Aan het einde van het seizoen hebben de toernooien 
plaatsgevonden. Met maar liefst zeventienhonderd 
deelnemers verdeeld over vier toernooien kan de 
commissie terugkijken op een geslaagd jaar, ook 
werd elke activiteiten georganiseerd door de activi-
teitencommissie volop bezocht.

Het prachtige seizoen werd afgesloten met het 
zomeravondvoetbal, een nieuw fenomeen binnen de 
club dat al enkele jaren wordt georganiseerd. Lid of 
geen lid, jong of oud, klein of groot, jongen of meisje, 
het maakte allemaal niet uit. Iedereen deed mee. De 
laatste editie telde maar liefst vijftig deelnemers. Het 
blijkt maar weer dat DZC en vooral de Breedtesport 
nog steeds in de lift zit.

OPEN CLUB
DZC staat zowel in de regio als in heel Nederland 
bekend als voorloper ten aanzien van de open club 
gedachte. De Sportieve BuitenSchoolse Opvang met 
Actief4kids blijft groeien, mede door de sportlessen 
van DZC en de verzorgende kant Actief4kids. En 
natuurlijk is er ook nog Samen Doetinchem, waarbij 
DZC in het gehele jaar op de dinsdag en donderdag 
zo’n vijftig statushouders ontvangt. Bij DZC leert men 
participeren in onze samenleving door middel van 
vrijwilligerswerk, sporten, koken en extra Nederland-
se taal. Kortom DZC is hard op weg om de open club 
gedachte zo breed mogelijk te realiseren.
Om deze lijn door te zetten gaan wij volgend jaar de 
Breedtesport nog breder maken, 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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Prestatiesport
Het seizoen 2016 – 2017 kan worden bijschrijven als het meest succesvolle seizoen 

van DZC. Alle doelstellingen zijn bereikt en tevens zijn er op alle vlakken binnen 

de Prestatiesport enorme stappen gemaakt; kortom er kan heel positief worden 

teruggekeken op het seizoen 2016 – 2017. Oftewel ‘Loon naar Werken’.

C-1 Kampioen 2016 – 2017 DZC 3 Kampioen 2016 – 2017

DZC C-2 Kampioen 2016 – 2017

BEHAALDE SUCCESSEN:
  Kampioenschappen: 1e elftal, 3e elftal, C-1(JO15-1), 

C-2(JO15-2)en D-1(JO13-1)
  Promotie: Vrouwen 1

GROOTSTE SUCCESSEN OP ORGANISATO-
RISCH VLAK:
  Met succes deelgenomen aan de regionale certifi-

cering van de KNVB

  Aanstelling Hoofd Jeugdopleiding (Ralf Timmer)

  Gestart met video analyse

  Drie trainers hebben het TC-2 diploma behaald 
(Jordy van Dam, Ralf Timmer en Jorrik Tuenter)

  Eén trainer heeft het TC-3 diploma behaald (Bram 
Schleedoorn)

Het is natuurlijk fantastisch dat DZC op de nieuwe 
accommodatie met het 1e elftal van de mannen kan 
uitkomen in de 1e klasse en dat de C-1(JO15-1) en 
D-1(JO13-1) uitkomen in de landelijke 2e divisie.
In tegenstelling tot vele andere clubs zijn al deze suc-
cessen behaald met eigen spelers en eigen trainers.
Wie denkt dat DZC nu achterover kan gaan leunen 
heeft het fout, want juist nu zal er extra energie in de 
club moeten worden gestopt om het succes te hand-
haven c.q. uit te breiden.

DE BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN 
VOOR 2017 – 2018 ZIJN:
  Handhaving met alle selectie elftallen op het 

behaalde niveau

  Deelname aan kwaliteitsprogramma van de KNVB 
aangaande vrouwen- / meidenvoetbal

  Continu blijven verbeteren op organisatorisch 
vlak

D-1 Kampioen 2016 – 2017
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SPELENDE LEDEN KOMEN IN HET 
SEIZOEN 2015-2016 UIT VOOR:

senioren (M) 207
senioren (VR) 28
JO19 71
MO19 19
JO17 87
MO17 29
JO15 135
MO15 39
JO13 130
MO13 29
JO11 127
MO11 23
JO9 78
MO9 5
PCL 30
35/45+ 21
veteranen 4

SPELENDE LEDEN KOMEN IN HET 
SEIZOEN 2016-2017 UIT VOOR:

senioren (M) 228
senioren (VR) 29
JO19 65
MO19 20
JO17 99
MO17 33
JO15 140
MO15 32
JO13 128
MO13 32
JO11 116
MO11 13
JO9 85
MO9 8
PCL 39
35/45+ 25
veteranen 3
25+ voor vrouwen 10

NIET SPELENDE LEDEN SEIZOEN 
2015-2016:

betalende vrijwilligers en donateurs 104
vrijwilligers zonder contributie 204

NIET SPELENDE LEDEN SEIZOEN 
2017-2018:

betalende vrijwilligers en donateurs 109
vrijwilligers zonder contributie 254

VERLOOP IN HET SEIZOEN 2016-2017:

 By Af

senioren (M) 65 44
senioren (VR) 8 7
JO19 29 35
MO19 11 10
JO17 35 23
MO17 9 5
JO15 16 11
MO15 1 8
JO13 16 18
MO13 13 10
JO11 14 25
MO11 6 16
JO9 14 7
MO9 3 0
PCL 12 3
35/45+ 6 2
veteranen 0 1
25+ voor vrouwen 12 2

VERLOOP IN HET SEIZOEN 2016-2017 :

 By Af

betalende vrijwilligers  15 10
en donateurs

vrijwilligers zonder contributie 64 14

OVERZICHT LEDENBESTAND DZC’68 
PER 1-10-2016

Spelende leden 1062
Niet spelende leden 319
totaal 1381

Spelende leden:
Aantal heren/jongens 888
Aantal dames/meisjes 174

Niet spelende leden:
Aantal heren/jongens 253
Aantal dames/meisjes 66

OVERZICHT LEDENBESTAND DZC’68 
PER 1-10-2017

Spelende leden 1105
Niet spelende leden 363
totaal 1468

Spelende leden:
Aantal heren/jongens 928
Aantal dames/meisjes 177

Niet spelende leden:
Aantal heren/jongens 292
Aantal dames/meisjes 71

Enkele conclusies uit dit overzicht zijn:

  Het ledenbestand is gegroeid van 1.381 naar 1.468 
leden.

  Ondanks de successen van de vrouwen bij het Eu-
ropees kampioenschap heeft dit niet geleid tot een 
grote toename van het aantal vrouwen/meisjes bij 
de vereniging. 

  Een deel van de toename komt voor rekening van 
de registratie van vrijwilligers die actief zijn op het 
veld (trainers, leiders/leidsters/assistent scheids-
rechters), dit zijn voornamelijk ‘Niet Spelende leden 
zonder ContributieVerplichtingen’.

  Het verloop bij de spelende leden vindt vooral 
plaats bij de heren senioren, zowel bij de aan- als 
afmeldingen.

Met ingang van dit seizoen is de KNVB-app ‘voetbal.
nl’ in productie gegaan. Dit heeft geleid tot veel vra-
gen van de leden. Onderdeel van dit systeem was de 
digitale spelerspas. De mogelijkheid om zelf de foto 
aan te leveren heeft niet iedereen duidelijk begrepen, 
want de mooiste vakantiefoto’s zijn aangeleverd als 
spelerspas. Wel heeft de invoering van dit systeem er 
toe geleid dat het emailbestand voor de vereniging 
een noodzakelijke update heeft gehad.

Ledenadministratie
Het onderstaande overzicht is gebaseerd op de situatie zoals die op 1 oktober 2017 is 

geregistreerd.

Voor wat betreft de inning van de contributies kan 
worden geconstateerd dat de verschuldigdheden 
steeds beter binnen komen. Wel moeten er nog veel 
aanmaningen worden verstuurd voor de vorderingen 
die te laat worden betaald, maar uiteindelijk worden 
deze, soms met behulp van het incassobureau, wel 
ontvangen.

Een positieve ontwikkeling is dat inmiddels voor 65 
personen de contributie wordt betaald uit het Mee-
doenarrangement van de Gemeente Doetinchem of 
het Jeugd Sportfonds Gelderland. Op deze wijze is 
het ook voor onze minder draagkrachtige leden de 
mogelijkheid om te voetballen binnen onze vereni-
ging.
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