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DE ZATERDAG IS VAN ONS!
VOORWOORD JAARVERSLAG 2019-2020
Een jaarverslag van het seizoen 2019-2020. Een heel bijzonder 

seizoen waarin veel ‘niet’ gebeurde. Niet de competitie af 

kunnen maken, niet de kampioenen kunnen huldigen, 

niet de toernooien kunnen organiseren etc. We kunnen 

natuurlijk opsommen, lang stilstaan bij en treuren 

over wat er niet gedaan is maar dat past niet bij DZC. Dit 

jaarverslag is een verslag van een heel bijzonder seizoen, een 

bijzonder seizoen waarin er veel WEL gedaan is. 

BESTUUR EN MANAGERS
Aan het begin van het seizoen 2019 – 2020 zijn 2 
potentiële bestuursleden, Wim Hoopman en Fahri 
Kaplan voortvarend gestart met het meekijken en 
meedraaien in het bestuur. Helaas hebben beide 
besloten, om diverse redenen, om niet definitief plaats 
te nemen in het bestuur. We bedanken Wim en Fahri 
voor hun waardevolle bijdrage die ze in deze periode 
hebben geleverd! 
Dit betekent dat het bestuur bestaat uit Peter Terbeek, 
voorzitter, Cock Oudijk, penningmeester en ik, Marieke 
van Erkelens, secretaris.
Als bestuur zijn we dringend op zoek naar nieuwe be-
stuursleden, liefst meerdere, zodat de verschillende ta-
ken over meerdere personen verdeeld kunnen worden. 
Heb je interesse? Welkom om vrijblijvend in gesprek 
te gaan over de kansen en mogelijkheden binnen het 
bestuur!

In dit jaarverslag zijn oa de verschillende bijdrages van 
de managers te vinden. 
De drie managers, Ralf Timmer, Max Riekel en Niek 
Oostendorp zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. 

Door hun goede samenwerking staat er een goed 
georganiseerde vereniging. Dit seizoen was ook voor 
de managers een seizoen van aanpassen en kijken naar 
mogelijkheden. Met verschillende (ludieke) acties heb-
ben zij de leden betrokken weten te houden. En toen 
er weer getraind/gevoetbald mocht worden hebben de 
managers gezorgd voor de organisatie en dat we als 
club konden voldoen aan de richtlijnen en benodigde 
maatregelen. 

BELEIDSPLAN 2018 – 2021
Het beleidsplan is nog steeds van toepassing, al komt 
de ‘einddatum’ al wel dichtbij. Er wordt continu gewerkt 
om de beschreven doelstellingen te halen, wat ook voor 
een groot deel al gelukt is. In het volgend seizoen (2020-
2021) zal ook een start gemaakt gaan worden om een 
nieuw beleidsplan met nieuwe doelstellingen vorm te 
gaan geven. 

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR. 
JUBILARISSEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Zoals ieder jaar zijn op de nieuwjaarsreceptie de vrijwil-
ligers van het jaar benoemd en in het zonnetje gezet. 
De Vrijwilliger van het Jaar bij de jeugd werd Renzo 
Post. Renzo is al jaren scheidsrechter en trainer bij de 
jeugd. Daarnaast steekt hij de handen uit de mouwen 
bij verschillende jeugdactiviteiten. 
Bij de vrouwen werd Liane Jansen benoemd tot 
Vrijwilliger van het Jaar. 
Liane is zeer actief in de financiële commissie. Zij zorgt 
voor de betalingen en boekingen van de facturen. Niet 
altijd direct zichtbaar op de zaterdagen of de trai-
ningsavonden maar wel heel belangrijke en onmisbare 
taken! Daarnaast is zij jarenlang teammanager geweest 
bij verschillende jeugdteams. 
Hans van de Sterren is uitgeroepen tot Vrijwilliger van 
het Jaar bij de mannen. Hans is scheidsrechtercoördi-
nator en ook zelf actief als scheidsrechter op het veld. 
Ieder jaar worden er op de nieuwjaarsreceptie Vrijwilli-

gers van het Jaar benoemd, vrijwilligers die een bijzon-
dere en/of belangrijke bijdrage leveren aan de vereni-
ging. Eigenlijk zouden we alle vrijwilligers wel vrijwilliger 
van het jaar willen maken! Iedere vrijwilliger draagt zijn 
of haar steentje bij en al die steentjes bij elkaar zorgen 
voor een goede organisatie van de vereniging, HEEL 
ERG BEDANKT DAARVOOR!

Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zijn er ook twee LEDEN 
VAN VERDIENSTE benoemd: JanHenk Pasman en Pascal 
Hertogh. 
Pascal is al jaren actief als teammanager, actief in de 
sponsorcommissie Support’68 en bewaker van vele 
uitingen bij DZC. 
Jan Henk is het ‘medisch geweten’ van de club. Zorgt 
voor alle metingen tijdens trainingen en ook voor en na 
de wedstrijden zijn de spelers en speelsters bij JanHenk 
in goede handen voor een goede verzorging en begelei-
ding om blessurevrij en optimaal te presteren. 

Het zijn beide mannen met een indrukwekkend palmares. 
Meer dan terecht benoemd tot Leden van Verdienste!

Ook was er tijdens de nieuwjaarsreceptie aandacht 
voor de jubilarissen van DZC. 
Dit jaar 3 leden die het jubileum van 50 jaar lid bereikt 
hebben. 
50 jaar lid: Gerben van Hardeveld, Peter Radstake en 
Wim Starink. 
40 jaar lid: Chiel Oostendorp
25 jaar lid: Jelmer van Zeist, Sjaak Beunk en Pascal Sars.
12,5 jaar lid: Jan vd Linden, Jesse Wortelboer, Mathijs 
de Waard, Daan Elferink, Luuk Jansen, Joshua Roks, 
Lars Terbeek, Wouter Smans, Huub Stout, Jasper van 
Alst, Ralf Timmer, Rik van Londen, Bas Giesen, Thomas 
Klomp, Hans van Tent Beking, Djano Harmsen, Cas 
Meijer, Sander Wassink, Thomas Drost, Jorn ten Haaf, 
Teun Kleinsmann, Sjaak Kleinsmann, Nicholas Zaaijer, 
Servercan Akbayir, Desley Hoornstra.

De aanwezige jubilarissen hebben het DZC-speldje ont-
vangen. De 50-jarige leden een bijzonder aandenken 
van de club. 

DOETINCHEMSE SPORTVERKIEZING
Voor de derde keer werd in januari 2020 de Doetin-
chemse Sportverkiezing georganiseerd, een initiatief 
van de Sportraad, Sportservice Doetinchem en de 
Gemeente Doetinchem. Zoals de vorige 2 jaren was ook 

dit jaar DZC weer goed vertegenwoordigd. DZC Vrou-
wen 1 was genomineerd voor de sportploeg van het 
jaar: De vrouwen van DZC’68 zijn kampioen geworden 
in de 2e klasse. Dit is de derde promotie in vier jaar tijd. 
Aankomend jaar zijn ze actief in de landelijke 1e klasse.
Sport en Spel was genomineerd als sportstimuleringsi-
nitiatief: DZC’68 is gestart met Sport en spel activiteiten 
voor de senioren doelgroep. Door het aanbieden van 
verschillende sport- en spelvormen kan iedereen op een 
eigen niveau bewegen. Elke week maken de deelnemers 
kennis met andere activiteiten op de vereniging. 
Helaas geen prijzen dit jaar, het bleef bij prachtige en 
zeer terechte nominaties!

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. Ook 
dit jaar is het weer een mooi verslag geworden met een 
overzicht van alle activiteiten en ontwikkelingen die we 
WEL hebben kunnen doen!

Veel leesplezier!
Marieke van Erkelens

Colofon
REDACTIE
Marieke van Erkelens

VORMGEVING
Studio Benevolo

DRUKWERK
MULL2MEDIA

CONTACT
DZC’68
Sportpark Zuid / 
Ingang 2
Sportweg 6 
7006 GJ Doetinchem

www.dzc68.nl
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DZC ‘68 VEERKRACHTIG 
LANGS 1STE CORONAGOLF
Zonder dat we het wisten was 7 maart 2020 de laatste zaterdag van het seizoen 

2019-2020. Enkele dagen later waren de eerste maatregelen afgekondigd. Voor 

enkele weken geen enkele DZC activiteit. Geen trainingen, geen wedstrijden, geen 

overleggen en geen vergaderingen. Wat was het stil op het sportpark! 

Op dat moment was het 
ook nog niet duidelijk voor 
hoe lang de maatregelen 
zouden zijn en het was nog 
de verwachting dat er nog 
wel weer gevoetbald zou 
kunnen worden.

Na 31 maart was het duidelijk: de competitie zou niet 
meer hervat worden. Dit betekende dat er dit seizoen 
geen eindstanden kwamen en dat er dus geen kampi-
oenen, promovendi en degradanten zouden zijn. Ook 
werden de bekercompetities niet uitgespeeld. In het 
seizoen 2020-2021 starten alle teams weer in dezelfde 
klasse als bij de start van het seizoen 2019-2020.
De managers zijn heel actief geweest met allerlei acties 
om de leden betrokken te houden bij de club. Er zijn 
oa kleurplaten gebracht naar de jongste leden en de 
kantinevoorraad is verkocht en de bestelling werd 
thuisbezorgd! Als bestuur en managers konden we ook 
niet ‘fysiek’ vergaderen. Gelukkig was er veel contact 
mogelijk via mail, WhatsApp, telefoon en werd er verga-
derd via Skype en Teams.  

Op 21 april werd aangekondigd dat er door de jeugd 
weer getraind mocht gaan worden. 
Het is gemakkelijk te zeggen dat er weer getraind kan 
worden, het praktisch mogelijk maken en uitvoeren 
heeft nog wel wat voeten in aarde gehad. De managers 
hebben in een recordtempo een indeling en schema 
gemaakt zodat er ruimte zou zijn voor alle teams om 
te trainen. Daarbij was het ook nog nodig rekening 
te houden met de voorwaarden en regels die door 
NOC*NSF, KNVB en gemeente gesteld werden, zoals 
tijdruimte tussen de leeftijdsgroepen, looproutes etc, 
Geen gemakkelijke klus! Na goedkeuring van het plan 
door de gemeente kon er op 29 april gestart worden 
met trainen door de jeugd en vanaf 11 mei konden ook 
de senioren weer het veld op om te trainen op 1,5 me-
ter afstand. 

Ieder jaar wordt eind mei / begin juni de ALV gehou-
den waarbij de begroting voor het nieuwe seizoen 
gepresenteerd wordt. Door de maatregelen mocht er 
geen bijeenkomsten georganiseerd worden. De ALV 
is verplaatst naar begin juli. Met voorwaarden zoals in-
schrijven, gezondheidscheck, maximaal aantal aanwezi-
gen etc heeft de ALV toch doorgang kunnen vinden. 

FINANCIËLE CONSEQUENTIES
Het stilleggen van alle sportactiviteiten en het 
sluiten van de kantine heeft natuurlijk ook financiële 
consequenties voor de vereniging. 

Nadat het bestuur de consequenties had doordacht, 
heeft het bestuur de leden laten weten, dat het nood-
zakelijk was de contributie toch te innen, ondanks het 
gegeven dat er in dat kwartaal geen sportactiviteiten 
mogelijk waren. Gelukkig kon de vereniging rekenen op 
haar leden. Met uitleg over het waarom (de vaste lasten 
gaan gewoon door; zeker ook met betrekking tot de 
nieuwe accommodatie) hebben we kunnen constateren 
dat hiervoor erg veel begrip was.
  
De inkomsten van de contributie moeten onder meer 
de vaste lasten van de vereniging afdekken. Vaste 
lasten zoals rente en aflossing van de hypotheek, de 
onroerend zaak belasting, de waterschapsbelasting, de 
verzekeringen, de huur van de velden enz enz. 
Allemaal uitgaven die ondanks het niet voetballen 
gewoon doorgaan. Wellicht soms uitgesteld, maar 
uiteindelijk komt de rekening. 

DZC ’68 heeft als vereniging gebruik gemaakt van de 
fondsen, die de regering via de diverse ministeries 
beschikbaar heeft gesteld i.v.m. COVID 19. Verder 
verwijst het bestuur naar het financiële jaarverslag van 
dit seizoen.

In november tijdens onze Algemene Ledenvergadering 
zal het bestuur het financieel jaarverslag en de realisatie-
cijfers tonen en verantwoorden. 

Het bestuur

“Ik mis de structuur van de zaterdag, 
heb nu niets te doen”.
Eén van de Heeren van Zuid

“Ik ben nog nooit zo’n lange periode niet 
bij DZC geweest”. 
Een meer dan 40-jarig lid

Communicatie bestond het afgelopen seizoen uit Danny 
van Leeuwen (webmaster en social media), Egenius 
Lodewijks (verslaggever), Jordy Nijholt (redacteur 
Supportersblad), Noud van de Louw (videoproducent), 
Sebas Meijwes (design en eindredactie), Marco Rijks 
(afgevaardigde Vrouwenvoetbal) en Tijn Bakker 
(Coördinator Communicatie). Marieke van Erkelens was 
daarnaast actief als gelinkt bestuurslid. Communicatie 
is in het seizoen 2019-2020 om de zes weken bij elkaar 
gekomen om te vergaderen. 
De leden en belangstellenden van DZC’68 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 digi-
tale nieuwsbrief naar de inschrijvers verstuurd, waarbij 

COMMUNICATIE
Het afgelopen seizoen was het vijfde voetbalseizoen dat Communicatie binnen 

DZC’68 actief was. 

ook getracht is nog niet eerder verschenen nieuws-
berichten te publiceren. 
Naast bovengenoemde standaard activiteiten heeft de 
website meer voetbaluitstraling gekregen door sim-
pelweg de afbeelding bovenaan de homepage aan te 
passen naar een afbeelding van onze accommodatie. 
Daarnaast hebben we het Vrouwenvoetbal meer geïnte-
greerd op de website door ze niet apart te benoemen, 
maar in oplopende volgorde tussen de overige elftallen 
te plaatsen. Daarnaast zijn rondom de thuiswedstrijden 
van het 1e de belangrijkste wedstrijdgegevens op 1 A4 
door de accommodatie verspreid.
Voor het seizoen 2020-2021 zijn er alweer mooie 
plannen gemaakt. Denk hierbij aan het live uitzenden 
van wedstrijden van het 1e, de publicatie van meerdere 
video’s en de realisatie van een e-mailsjabloon voor 
algemeen gebruik. We houden jullie ook aankomend 
seizoen weer graag op de hoogte!
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VELD 1
De meest opvallende werkzaamheden waren natuurlijk 
het vervangen van de toplaag van het kunstgras op veld 
1. De vervanging van de toplaag was enkele maanden 
naar voren geschoven door het stilleggen van de com-
petitie in maart. Naast het vervangen van de toplaag 
zijn er kantplanken geplaatst. Deze dienen als oplossing 
voor infill behoud op kunstgrasvelden, (dat de korrels 
niet in de omgeving/milieu terecht komen). De gemeen-
te controleert hier streng op ivm huidige milieuricht- 
lijnen. Hekwerken en ballenvangers zijn vernieuwd. Ook 
is tijdens de renovatie de sportveldverlichting op veld 1 
vervangen door duurzame LED verlichting.

GEZONDE KANTINE
Bij een gezonde sportieve omgeving hoort natuurlijk 
ook een verantwoorde kantine. Op het gebied van 

ACCOMMODATIE
In een bijzonder 3e jaar, sinds het in gebruik nemen van onze prachtige 

accommodatie, is vooral rondom het clubgebouw, zichtbaar veel werk verzet. 

De parkeerplaats heeft een nieuwe indeling, en de Sportweg heeft een ander 

uiterlijk gekregen met enkele verkeersbeperkende maatregelen. Maar ook is er 

veel tijd en aandacht besteed aan de verdere optimalisering van ons complex. Het 

vele werk dat door vrijwilligers is verricht kan niet in geld worden uitgedrukt en is 

dus onbetaalbaar. Een heel groot compliment aan alle vrijwilligers.

gezonde voeding en drank heeft 
DZC’68 in haar beleidsplan op-
genomen dat zij streven naar een 
gezonde kantine. Samen met een 
coach van Team Fit (Lekker bezig), 
dat sportverenigingen kosteloos 
begeleidt tot een gezonder aan-
bod in de kantine, is er een scan 
gemaakt en zijn onze ambities 
bepaald. Lekker bezig is er niet 
om producten te weren uit de 
kantine. Het gaat om het bieden 
van een keuze: het patatje is zeker 
niet weg, maar men heeft nu ook de 
keuze uit een broodje gezond, meergranen 
tosti, gratis (fruit) water en een aanbod van fruit en 
rauwkost. Deze aanpassing heeft in februari 2020 ge-

resulteerd in het GOUDEN certificaat voor een gezonde 
kantine. Het certificaat is in februari door Team Fit uitge-
reikt, in het bijzijn van de wethouder. 

GEBRUIKERS
Dat onze accommodatie meer is dan een voetbal-
kantine, is ondertussen wel duidelijk. Iedere ochtend 
om 7 uur is onze accommodatie geopend voor onze 
medegebruikers. Leerlingen van het Graafschap College 
sporten dagelijks op onze velden en maken gebruik van 
onze ruimtes om lessen te volgen. Samen Doetinchem, 
een project waarin vluchtelingen en andere mensen 
met niet westerse achtergrond samen activiteiten on-
dernemen, zijn drie dagen per week aanwezig. En onze 
accommodatie is ook een vaste locatie geworden voor 
Elver, zij bieden dagbesteding aan op Sportpark Zuid 
voor mensen met een beperking. 
Iedere middag, en tijdens vakanties dagelijks, maakt 
de buitenschoolse opvang Actief voor Kids gebruik van 
onze accommodatie. De opvang is inmiddels dusdanig 
gegroeid dat zij verhuisd zijn van de Delade Business 
lounge naar de kantine. Hiervoor zijn enkele verrijdbare 
ruimte-opdelers geproduceerd. Deze kunnen de kanti-
ne opdelen in verschillende ruimten al naar gelang de 
wens van de kinderopvang. Dit zijn prachtige verrijd-
bare “wanden” die komende tijd een definitief uiterlijk 
gaan krijgen. 
De Delade Business lounge is hierdoor vaker 
beschikbaar voor verhuur. Deze werd tot maart van 
dit jaar zeer regelmatig afgehuurd door oa Zorggroep 
Achterhoek, Rabobank, Herwers Groep, Heilbron, 

branche vereniging VHG voor het geven van cursussen 
of presentaties. Al dan niet in combinatie met ontbijt, 
lunch, of buffet. 
Een bijzondere huurder was het afgelopen jaar een 
delegatie van de Olympische Comités uit Finland en 
Engeland die op uitnodiging van NOC*NSF wilden 
zien hoe een “open club” er in de praktijk uitziet. Na 
verschillende presentaties, een rondleiding en de open 
club “live” te beleven, werd er aangeschoven om samen 
van een lunch te genieten verzorgd door deelnemers 
samen Doetinchem. 
Ook zijn onze velden op verschillende vrijdagavonden 
en zondagen verhuurd aan dames eredivisieteams van 
Heerenveen en Zwolle die voor hun vriendschappelijke 
wedstrijden tegen hun Duitse collega’s uit Essen (Duitse 
bekerfinalist) een locatie zochten “middenin” (een voor 
beide gelijke reisafstand).

SLOT
Zoals gezegd is er veel werk verzet, al zijn er zaken 
die nog verder ontwikkeld of afgerond moeten gaan 
worden. Denk hierbij aan verdere aankleding van de 
kantine waar de eerste wensen zijn vervuld. Nieuwe 
tafels, foto’s uit de oude doos die prachtig vereeuwigd 
zijn in de kantine, en de levensgrote de foto op de 
schuifwand van Heren van Zuid die “Een leven lang 
DZC” prachtig visualiseren. Een lampenplan, Wall of 
Fame, narrowcasting behoren nog tot de wensen. En 
verder de ontwikkeling van de digitale vrijwilligers- en 
betaalpas om registratie van de kantineverkoop te 
professionaliseren.
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SUPPORT68
Support68 kijkt terug op een heel bijzonder seizoen. Het afgelopen seizoen was er 

één om nooit te vergeten. Het begon allemaal zo mooi maar het eindigde in mineur, 

of toch ook niet? 

Als sponsorcommissie proberen we de verbinding met 
onze sponsoren elk jaar weer te verbeteren. We waren 
zo goed op weg maar het coronavirus gooide ook bij 
ons behoorlijk wat roet in het eten. Geplande activitei-
ten konden niet meer doorgaan, geen gezellige zater-
dagmiddagborrel meer op Zuid. En wat stond en staat 
ons allemaal nog meer te wachten?

Onze eerste reactie was dat het sponsorbestand 
drastisch zou afnemen en onze vereniging daardoor 
wellicht in financiële problemen zou kunnen komen. 
Maar natuurlijk waren onze gedachten ook bij onze 
trouwe sponsoren. Je zal je hele leven maar keihard ge-
werkt hebben om jouw droom te verwezenlijken en die 
valt van de ene op de andere dag zo in elkaar. Heftig 
allemaal!

Tot onze verbazing bleef bijna iedere sponsor ons 
echter trouw. Het sponsorbestand is zelfs toegenomen! 
Hoe dankbaar en trots kunnen we zijn op onze spon-
soren maar ook op onze vereniging. Niet bij de pakken 
neer gaan zitten maar doorgaan en vooruit denken. Als 
we het over ‘EEN LEVEN LANG DZC’68’ hebben dan is dit 
wel het ultieme bewijs.

Samen gaan wij deze wedstrijd tegen Corona winnen!

CIJFERS 
DZC’68 telt op dit moment meer dan 200 sponsoren 
waarvan er 60 ook actief lid zijn van de Business Club. 
De 2e ring voor reclameborden is inmiddels gerealiseerd 
en op het moment van dit schrijven zit ook deze hele-

maal vol. Support68 is inmiddels bezig met de voorbe-
reiding voor fase 3 achter het doel. 

HOOGTEPUNTEN
Met trots konden wij afgelopen seizoen melden dat 
onze hoofdsponsor REBO ERA Makelaars het contract 
met 4 jaar heeft verlengd. Daarnaast won DZC’68 de 
pitch van de ING Bank waardoor ING nu de hoofdspon-
sor is van onze eigen leeuwinnen.

Met Only for Men als nieuwe Official partner wordt 
niet alleen het eerste elftal mooi aangekleed maar zal 
er een intensieve samenwerking plaatsvinden door het 
organiseren van diverse evenementen (Bijvoorbeeld 
“Train als een prof” dat helaas door corona is uitgesteld 
tot een later moment). 

Vorig jaar meldden wij al dat Facility Groep Nederland 
BV en DZC’68 met elkaar een samenwerking zijn aange-
gaan. Dit beviel beide partijen zo goed dat besloten is 
de samenwerking met vijf jaar te verlengen en Facility 
Groep Nederland BV is Official partner geworden bij 
onze club. 

U heeft al kunnen zien dat er in de kantine van DZC’68 
een kleine upgrade heeft plaatsgevonden. Mede door 
het verplaatsen van de BSO Aktief4kids van de Delade 
Business Lounge naar de kantine zullen er nog een 
aantal aanpassingen moeten worden gedaan. DZC’68 is 
zeer verheugd dat Delade Interieur heeft besloten het 
sponsorcontract te upgraden en onze club hierbij gaat 
helpen.

Het grootste hoogtepunt is natuurlijk het feit dat er tot 
nu toe geen of nauwelijks sponsoren zijn afgehaakt en 
dat zij de club blijven steunen in deze, ook voor hen 
zelf, moeilijke tijd. Dat verdient een diepe buiging en 
groot applaus!

SUPPORT68 EVENTS
Donderdag 5 maart beleefden meer dan 175 sponso-
ren van DZC’68 een bijzondere avond bij Eetcafé  
Jansen. Tijdens het door Support68 georganiseerde 
‘Code Oranje’ schoof een zeer ontspannen Ronald 
Koeman aan bij een weergaloze Sjoerd Weikamp. Het 
werd een avond om niet snel te vergeten. 

Naast de grote sponsoravond organiseerde Support68 
ism Alfun Events & Catering een zeer gezellige su-
per Saturday “Stamppot bi-j Support68” tijdens de 

wedstrijd DZC’68 – DFS Opheusden. Helaas konden 
het Business Club uitje (FC Twente -Feyenoord) en 
“Het feest op het Plein” in verband met corona niet 
doorgaan. Support68 hoopt echter in 2021 weer een 
aantal leuke activiteiten voor de sponsoren te kunnen 
organiseren.

TOT SLOT
Namens Support68 dank aan alle sponsoren voor het 
vertrouwen in onze mooie vereniging! 
Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid in de 
komende periode en hopelijk tot snel op Sportpark 
Zuid!

Together Everyone Achieves More!

Team Support68
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Omdat DZC’68 een groeiende club is met veel vrijwilli-
gers was het voornemen van de vrijwilligerscommissie 
uit te breiden al een lange tijd een wens. De com-
missie Prettig Sportklimaat miste daarentegen een 
coördinator die hen bij hun activiteiten kon helpen. 
Na goed overleg is in maart 2020 besloten om samen 
verder te gaan onder de vertrouwde naam Vrijwilli-
gerscommissie.
Door deze fusie ontstond een sterke commissie die 
met elkaar werkt in een bloeiende vereniging waar-
in de vrijwilliger centraal staat. Een commissie die 
binding met onze club bewerkstelligt en die naast de 
reguliere werkzaamheden de komende jaren activitei-
ten ontwikkelt waarin respect naar elkaar, plezier en 
gezelligheid de boventoon zullen voeren.

Wat doet de Vrijwilligerscommissie allemaal tijdens 
het seizoen?
  Organiseren van de vrijwilligersavond. 
  Regelen en zorgen voor de verspreiding van het 

decemberbedankje voor alle vrijwilligers. 
  Organiseren van een jaarlijkse informatieavond voor 

ouders van (nieuwe) jeugdleden t/m jo12.
  In kaart brengen van het aanbod en vraag naar 

vrijwilligers. We maken taak/functieomschrijvingen 
en stellen vacatures op. Zijn actief in het persoonlijk 
werven van nieuwe vrijwilligers en houden wel-
komstgesprekken met nieuwe vrijwilligers. Onder-
steunen en begeleiden waar nodig de vrijwilliger. Er 
wordt zorg gedragen voor goede facilitaire voorzie-
ningen voor onze vrijwilligers. De commissie is een 
aanspreekpunt voor vrijwilligers en behartigt hun 
belangen. We houden goed contact met alle betrok-

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Het seizoen 2019 -2020 is de Vrijwilligerscommissie (VC) gestart qua bezetting met 

Liesbeth Lieffering, Wilco Jansen, Marieke van Erkelens (bestuurslid) en Marion 

Onstenk (coördinator). In maart mochten we Andre Burgers, Rick Elferink en Patrick 

Tijdink verwelkomen bij de vrijwilligerscommissie en hebben we helaas afscheid 

genomen van Liesbeth Lieffering. Zij moest stoppen met de werkzaamheden in de 

commissie ivm haar gezondheid.

kenen die vrijwilligers begeleiden en informeren 
vrijwilligers over relevante ontwikkelingen. 

  Uitvoeren van het attentiebeleid uit naar 
onze vrijwilligers. Bijvoorbeeld sturen van een 
felicitatiekaartje of een beterschapskaartje

  Actief bevorderen van het positief coachen binnen 
onze club. Een veilig en prettig sportklimaat is wat 
ons bindt en levert een belangrijke bijdrage aan de 
prestaties van onze teams. Topteams is daar een 
onderdeel van.

  Aanvragen van de VOG’s voor iedereen die binnen 
onze vereniging met minderjarigen werkt en houden 
hier toezicht op.

  Wanneer vrijwilligers niet meer beschikbaar kunnen 
zijn wordt met een persoonlijk gesprek en passende 
dank attentie afscheid genomen van onze vrijwilligers. 

  Zorg dragen oor het vrijwilligersbeleid, het organo- 
gram en de commissie brengt advies uit aan het 
bestuur en management.

In maart echter had het Coronavirus heel Nederland in 
zijn greep. Alle activiteiten lagen ineens stil. Het werd al 
gauw duidelijk dat dit niet tijdelijk was. Voor onze vrij-
willigers bracht dit een verandering met zich mee. Alle 
maatregelen waar ineens aan gehouden moest worden, 
het contact wat minder was met elkaar, de onzeker-
heid, de angst van sommigen voor dit virus waren in de 
laatste maanden van het seizoen duidelijk merkbaar. 
Juist in deze tijd merkten we tegelijkertijd ook een veer-
kracht bij onze vrijwilligers, de bereidheid om elkaar te 
helpen, samen de schouders eronder te zetten. En dan 
merken we eens temeer… verenigen doen we met z’n 
allen! “een leven lang DZC’68”.

BREEDTESPORT
Het seizoen 19/20 is in september begonnen met bijna negentig teams in 

competitie. Ook het afgelopen seizoen had ieder team weer een trainer en een 

leider vóór de start van de competitie. Ralf Timmer heeft de trainers voorzien van 

een interne trainerscursus, en daarnaast zijn er twee pedagogische cursussen 

georganiseerd in samenwerking met NOC*NSF.

VRIJWILLIGERS
Tijdens het seizoen is een nieuwe werkgroep gestart 
om het vrijwilligersbeleid te herschrijven. Een mede-
werker van Sportservice Doetinchem heeft ons hierbij 
ondersteund. Er zijn vrijwilligersprofielen geschreven, 
er is een intakeformulier voor nieuwe vrijwilligers ge-
maakt, er zullen trainingen worden bekeken door een 
trainer- coach bij behoefte, en het lief- en leedbeleid is 
in een nieuw jasje gestoken.

SCHEIDSRECHTERS
De scheidsrechterscommissie is al wat jaren bezig 
met een nieuw beleid rondom onze scheidsrechters. 
Dit heeft de laatste jaren zijn vruchten afgeworpen. 
In het seizoen 2019-2020 zijn er zelfs dertien nieuwe 
verenigingsscheidsrechters opgeleid voor de club door 
collega vereniging SDO (Scheidsrechtersvereniging 
Doetinchem).

JEUGD EN NIEUWE ACTIVITEITEN
De mini’s (Exit Toys Champions League) blijft een trek-
pleister voor de kleinste voetballers onder ons. Afgelo-
pen seizoen zijn er zelfs vier nieuwe O8 teams gemaakt 
vanuit de mini’s. 
De nieuwe O8 teams trainen in ons nieuw project, 
genaamd “gelijke kansen”. Afgelopen seizoen zijn we 
gestart met een nieuw ‘’voetbal’’ project: Voejebal. Hier 
kunnen kinderen van 2 tot en met 4 jaar samen met 
papa/mama voetbal- en beweegoefeningen uitvoeren. 
Waarschijnlijk gaan de eerste voetballers van Voejebal 
over zestien jaar het eerste van DZC’68 halen!
DZC’68 heeft nu ook een G-elftal. Deze groep is in 
seizoen 19/20 begonnen met trainingen en komend sei-

zoen gaan ze ook competitie voetballen. Op de achter-
grond zijn we flink bezig geweest met het realiseren van 
een multifunctioneel multicourt, oftewel een gymzaal 
maar dan in de buitenlucht. 
In het voorjaar zijn hiervoor plannen geschreven en zijn 
deze plannen ingeleverd bij vele subsidieverstrekkers. 

CORONAVIRUS
En toen was er in maart het Coronavirus. Alles lag stil, 
geen trainingen, geen wedstrijden en zelfs de accom-
modatie ging op slot. Gelukkig konden wij, als mana-
gers, thuis en soms op de club, nog nieuwe ideeën 
uitwerken. Dat heeft geresulteerd in nieuwe activiteiten 
en acties. 
Tijdens de ‘’lock-down’’ is geprobeerd om alle leden 
toch nog te blijven verbinden aan de club. Zo was er 
voor de jeugd de “Corona Challenge”, is de overgeble-
ven horecavoorraad verkocht aan de leden en is ieder 
lid op het thuisadres voorzien van een paaskaartje en 
paaseieren. 

Normaal gesproken zou het seizoen zijn afgesloten met 
het zomeravondvoetbal. Dit jaar konden alle teams, 
vanwege het coronavirus, de gehele zomer blijven voet-
ballen op de donderdagavond. 

TOT SLOT
Tot slot willen wij iedereen een hart onder de riem 
steken en vergeet niet fit en gezond te blijven zodat we 
over een tijdje weer kunnen genieten van de zaterdag.
Want:

De zaterdag is van ons!



PRESTATIESPORT
Seizoen 2019 – 2020 heeft ons, DZC’68, veel gebracht. Op de (meeste) omstandig-

heden die het Coronavirus met zich meebracht hadden wij natuurlijk geen invloed, 

wel op de manier waarop WIJ daarmee om zouden gaan. De kracht en het DNA van 

onze vereniging liet zien dat wij in deze moeilijk periode samen sterker stonden en 

ook nu verbonden waren met elkaar! 

Natuurlijk zijn er in de praktijk een aantal verschillen 
tussen breedtesport en prestatiesport, maar uiteinde-
lijk zijn wij DZC’68! Samen hebben wij, tijdens de perio-
de dat er niet gevoetbald werd, ervoor gezorgd dat WIJ 
verbonden bleven met elkaar. You’ll never win alone, 
You’ll never drink alone, You’ll never shop alone, de 
challenges en de paasattentie zijn zomaar een aantal 
acties die wij SAMEN georganiseerd hebben. 

VOETBALINHOUDELIJKE 
TERUGBLIK OP 2019 - 2020 
Tot en met 16 maart 2020 werd er ‘gewoon’ gevoet-
bald. Gedurende deze periode is er een aantal mooie 
successen en stappen gemaakt ter ontwikkeling van de 
jeugdopleiding van DZC’68. Hieronder de belangrijkste 
op een rijtje;

Ontwikkeling en start Obbink Voejebal! 
In het kader van ‘Een leven lang DZC’68’ is er nu ook 
een voetbalaanbod voor 2 – 4 jarigen! Bij de aanvang 
van Voejebal! in februari 2020 hadden we 32 deelne-
mers, die wekelijk samen met papa/mama, broer/zus of 
opa/oma kennis maakten met voetbal bij DZC’68!

Implementatie Gelijke Kansen 
Bij aanvang seizoen 2019 – 2020 is er een start gemaakt 
bij de JO8 met het project ‘Gelijke kansen’. Hiermee 
krijgt iedere speler gelijke ontwikkelkansen!

Implementatie circuittraining O9, O10, O11 & O12
Bij de O9-, O10-, O11- en O12-prestatiesportteams 
wordt er wekelijks in circuitvorm getraind om 
het jeugdvoetbalbeleidsplan te implementeren, 
zodat onze voetbalvisie verenigingsbreed wordt 
uitgedragen. 

Wegen en meten
Alle jeugdspelers binnen de prestatiesport worden 
vanaf seizoen 2019 – 2020 iedere 6 weken gemeten en 
gewogen door Ilse Smit om de inzicht te krijgen in de 
fysieke gesteldheid en ontwikkeling van ieder individu. 
Tevens kunnen wij tijdig afwijkingen signaleren in de 
groei en/of het gewicht van een ieder. 

Deelname JO23 competitie 2020 - 2021
Er is besloten om in seizoen 2020 – 2021 deel te nemen 
aan de nieuwe JO23 competitie van de KNVB. Wij den-
ken dat middels een JO23 team de meest talentvolle 
spelers uit onze jeugdopleiding langer te kunnen be-
houden voor de club en daardoor langer de tijd hebben 
om deze spelers klaar te stomen voor het 1e elftal. 

Selecties Heren 1 en Vrouwen 1 2020 - 2021
Wij hebben de selecties van Heren 1 en Vrouwen 1 
rond weten te krijgen! Beide selecties beschikken zowel 
kwalitatief als kwantitatief over voldoende capaciteit 
om mee te kunnen draaien in de 1e klasse! 

Samenwerking Selfdefence4all
Vanaf seizoen 2020 – 2021 gaan de O10-, O11- en 
O12- prestatiesportteams in tourbeurt een derde trai-
ningsmoment in de week afwerken bij Selfdefence4all 
om de motorische vaardigheden en mentale weerbaar-
heid te vergroten.

Trainerscursussen
  Jeremy Spits, trainer van de JO13-1, heeft zijn UEFA C 

Youth behaald.
  Noé Bokila (assistent-trainer JO17-1), Marijn de Kler 

(assistent-trainer JO15-1) en Tamara Scholten (assis-
tent-trainer VR1) zijn toegelaten tot UEFA C (Youth) 
voor seizoen 2020 – 2021. 

  Jesse Rijntjes, trainer JO19-1, is toegelaten tot de 
cursus UEFA B Youth.

  Ralf Timmer, manager prestatiesport, heeft UEFA A 
Youth behaald en is toegelaten tot de cursus Hoofd 
Opleidingen A (HO A). 

Hercertificering Kwaliteits- 
en Performanceprogramma
Er is een start gemaakt met de hercertificering van het 
Kwaliteits- en Performanceprogramma van de KNVB en 
NMC Bright. Aan het einde van het traject, september 
2020, hopen wij de komende 3 seizoenen weer het 
predicaat Regionale Jeugd Opleiding (RJO) te mogen 
uitdragen!

VOORUITBLIK OP SEIZOEN 2020 – 2021
Uit de terugblik op afgelopen seizoen valt te conclu-
deren dat wij niet stilgezeten hebben. Wij hopen dat 
alle inspanningen het komende seizoen, 2020 – 2021, 
vruchten zullen afwerpen, waardoor wij ieder lid met 
(nog) meer plezier (nog) beter kunnen leren voetbal-
len! Daarbij hopen wij natuurlijk dat een ieder en jullie 
naasten in goede gezondheid blijven en dat wij elkaar 
weer snel op ons mooie Sportpark mogen verwelkomen 
om te genieten van onze toppers!

Onderscheiden 
met de 
Koninklijke 
Erepenning
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LEDENADMINISTRATIE
In het overzicht de ontwikkelingen van het ledenbestand over de periode van 

1 oktober 2017 tot 1 oktober 2020.

Enkele conclusies zijn:
Het aantal geregistreerde leden is 
toegenomen naar 1636. De toename 
van het afgelopen jaar komen geheel 
voor rekening van de nieuwe activi-
teit “Voejebal”. 
Voor de categorieën senioren en 
pupillen zien we in de periode vanaf 
2017 een afname van het aantal 
deelnemers. Het aantal junioren is in 
deze periode vrij constant. 
 
Voor de categorie Walking Football, 
gestart in het seizoen 2017-2018, is 
het aantal deelnemers iets afgeno-

men (was 18, nu 16). De deelname 
van het vorig seizoen gestarte project 
Sport en Spel voor senioren is het 
aantal met één toegenomen, van 7 
naar 8 deelneemsters.

Tevens heeft de vereniging ook het 
afgelopen seizoen weer gepartici-
peerd in het project SportZ.
Hierbij kunnen 5 en 6 jarigen kennis 
maken met verschillende sporten op 
Sportpark Zuid. 
Zij kunnen deelnemen aan onder 
meer : volleybal, tennis, atletiek, judo 
en voetbal.

LEDENBESTAND
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TOTAAL GEREGISTREERDTOTAAL GEREGISTREERD 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Spelende leden 1105 1171 1153 1110
Niet spelende leden 363 402 471 468
Walking Football   18 16
Sport & Spel senioren   7 8
Voejebal (2 tot 4-jarigen)    34
 1468 1573 1624 1636

Dit zijn geen leden van de vereniging 
maar de administratie en financi-
ele afwikkeling van deze categorie 
verloopt via de ledenadministratie 
van de vereniging. (zij maken dus 
geen deel uit van het ledental van de 
vereniging). In deze periode hebben 
hieraan 18 kinderen deelgenomen.

Ook is gestart met het zeer succes-
volle project “Voejebal”.
Voejebal is voor kinderen tussen 2 en 
4 jaar en bestaat uit 15 trainingen, 
waarbij er 7x binnen en 8x buiten 
getraind wordt. Inmiddels hebben 
50 kinderen hier aan deelgenomen.

Voor onze minder draagkrachtige 
leden bestaat de mogelijkheid om te 
voetballen binnen onze vereniging 
via een bijdrage door Gemeente en 
Provincie. Het afgelopen seizoen 
hebben 57 leden deelgenomen via 
een bijdrage uit het Meedoenarran-
gement van de Gemeente Doetin-
chem en 9 leden via het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Gelderland.

SPELEND / NIET SPELEND
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2017      2018           2019  2020

 spelende leden    niet spelende leden

SPELENDE LEDEN 2017 2018 2019 2020
Aantal heren/jongens 928 967 964 941
Aantal dames/meisjes 177 191 189 169
 1105 1158 1153 1110

NIET SPELENDE LEDEN 2017 2018 2019 2020
Aantal heren/jongens 292 324 377 377
Aantal dames/meisjes 71 78 94 91
 363 402 471 468

LEEFTIJDSCATEGORIE 2017 2018 2019 2020
Senioren (M) 231 257 235 206
Senioren (VR) 29 40 42 42
Senioren totaal 260 297 277 248
JO19 65 56 63 97
MO19 20 26 27 18
JO17 99 137 124 53
MO17 33 35 34 28
JO16    54
JO15 140 59 59 58
MO15 32 14 17 31
JO14  60 62 65
MO14  17 15 0
Junioren totaal 389 404 401 404
JO13 128 69 71 71
MO13 32 18 16 22
JO12  59 78 48
MO12  17 7 0
JO11 116 66 44 70
MO11 13 2 8 8
JO10  40 70 57
MO10  5 4 0
JO9 85 64 61 40
MO9 8 3 0 4
JO8  40 33 46
Pupillen totaal 382 383 392 366
PCL 39 29 30 46
35/45+ 25 32 37 36
30+ voor vrouwen 10 13 16 12
G-voetbal (m) (nieuw dit seizoen)    9
G-voetbal (vr) (nieuw dit seizoen)    2
 1105 1158 1153 1110

LEEFTIJDSCATEGORIE
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2017                              2018                               2019                              2020

 Senioren totaal     Junioren totaal     Pupillen totaal

PROJECTEN (GEEN LIDMAATSCHAP) 2017 2018 2019 2020
Aantal deelnemers SportZ  30 19 18
Aantal deelnemers Voejebal (nieuw dit seizoen)    52
Aantal leden via meedoenarrangement    70 57
Aantal leden via Jeugdsportfonds   5 9

VERLOOP IN DEZE PERIODE 10/1/19 10/1/20 
Aanmeldingen 333 362
Afmeldingen 282 350
waarvan mannen/jongens  +28
waarvan dames/meisjes  -16

OVERZICHT LEDENBESTAND DZC’68 
(UITGANGSPUNT BESTAND PER 1-10-2020)



16 PBEEN LEVEN LANG DZC’68!


