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Het bestuur van DZC’68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, 
heeft voor het overgrote deel het seizoen gedraaid met vier bestuursleden. Met Jan Minkhorst 
als voorzitter, Egenius Lodewijks als secretaris, Cock Oudijk als penningmeester en ‘last but not 
least’ Marieke van Erkelens als algemeen bestuurslid. Vlak voor het sluiten van dit ‘boekjaar’ is 
Marianne Kock bereid gevonden om als tweede vrouw toe te treden tot het bestuur. De leden 
moeten de voordracht in dezen nog wel accorderen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 werd Marijn van Leeuwen in het zonnetje gezet als  
Jeugdvrijwilliger van het jaar. Daarna gebeurde hetzelfde met Gab van de Lest en Frans Kamperman, 
zij werden Vrijwilliger van het jaar. Natuurlijk waren er ook nog jubilarissen, zij waren 25 en 40 jaar  
lid van DZC. Het betrof Ronald Kempers, Jan Willem Stad, Frank van der Weg en Thomas Wijnberg,  
allen 25 jaar, en Gerard Heijink en Cees Hendriksen, 40 jaar. Na afloop van het enkele dagen 
daarop volgende snerttoernooi werden nog eens 29 (!!) mensen gehuldigd omdat zij 12,5 jaar 
lid waren van DZC.

Op 28 maart 2014 overleed Hans Jansen Venneboer. Hans was één van de oprichters van DZC’68. 
Elders in dit jaarverslag staat zijn memoriam.

DZC is nog steeds groeiend en het huidige ledental schommelt zo rond de 1.400 leden.

Als secretaris van DZC wil ik zeker niet pretenderen dat dit verslag compleet is. Toch hoop ik dat 
u samen met mij hebt kunnen constateren dat er ongelooflijk veel gebeurt op Sportpark Zuid, 
en wel met name bij DZC. Een woord van grote dank richting al die mensen die hieraan hebben 
bijgedragen is dan ook zeer op zijn plaats. Tot slot nog een woord van dank aan diegenen die 
mij hebben voorzien van kopij en dit jaarverslag hebben gemaakt tot wat het nu is.

Met hartelijke groet,
Egenius Lodewijks

Jaarverslag 2013 - 2014
Redactie: Egenius Lodewijks
Opmaak: My-Concept
Drukwerk: DrukwerkConcurrent
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Het afgelopen jaar is veel bereikt. Er is een cursus Positief Coa-
chen gegeven. Dit jaar als onderdeel van een trainerscursus voor 
jongens en meisjes van 14 tot 16 jaar. In alle kleedkamers zijn 
bordjes opgehangen met spreuken die trainers en leiders moe-
ten attenderen op het belang van Positief Coachen.

In samenwerking met de Jongsters is het project De Uitblinker 
opgezet. Dit is een project waarbij jeugdleden positieve acties 
van teamgenoten, scheidsrechters, ouders, vrijwilligers, tegen-
standers en supporters kunnen nomineren voor de Uitblinker 
van de maand.

Het calamiteitenplan is geactualiseerd en zijn diverse presenta-
ties en acties geweest om Positief Coachen onder de aandacht te 
brengen, waaronder de ‘Ren-Je-Rot Quiz’ en een discussieatelier 
bij De Graafschap.

Verder hebben we het project Coach-de-coach van de KNVB 
gevolgd. Dit was om te verkennen of DZC baat heeft bij het 
opleiden en inzetten van Coaches Positief Coachen. De conclusie 
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tis dat de tijd nog niet rijp is om 
coach-de-coach op te leiden en 
in institutionaliseren.

Ook een belangrijk resultaat van 
afgelopen seizoen is het uitbren-
gen van de ‘Handreiking Positief 
Coachen als Cultuur’, een hand-
reiking voor trainers en leiders.

Terugkijkend op het afgelopen 
seizoen kunnen we spreken van 
een succesvol jaar. We hebben 
echt het idee dat we prettig 
sportklimaat (veilig, positief 
en verbindend) goed onder de 
aandacht hebben gebracht. Onze 
doelstelling gaat echter verder. 
We zijn op de goede weg, maar 
er is ook nog veel te doen.

Het seizoen 2013-2014 was voor wat betreft de Prestatiesport 
een spannend jaar, na het toch wel teleurstellende seizoen  
2012-2013 moest er wat gebeuren om de doelstellingen zoals 
vastgelegd in ons beleidsplan 2012-2016 te realiseren. 
Deze doelstelling zijn:
• stabiele 1e klasse
• beste Jeugdopleiding uit de regio

Het seizoen 2013-2014 was amper begonnen toen we te maken 
kregen met het verzoek van onze hoofdtrainer Raimond Massop 
om de club te verlaten. Hier hebben we gehoor aan gegeven en 
binnen twee weken waren we rond met zijn opvolger Arthur  
Isselman. Dat heeft meer dan goed uitgepakt. Met Arthur heb-
ben we een bevlogen trainer binnengehaald die oog heeft voor 
meer dan alleen het 1e elftal.

Korte terugblik op seizoen 2013-2014:
• kampioenschap  1e elftal / E-1 / F-1
• degradatie 2e elftal

Helaas hebben we met de A-1 en de D-1 onze gewenste pro-
motie gemist, maar we waren er met beide heel dicht bij. Alle 
overige prestatie-elftallen zijn geëindigd in het linker rijtje waar 
ze in het verleden veelal in het rechterrijtje eindigden. Al met al 
mogen we concluderen dat we op prestatief niveau flinke stap-
pen vooruit hebben gemaakt.

Het niveau van onze trainers is in het afgelopen jaar weer een 
flinke stap vooruit gegaan. Er is een interne trainerscursus ge-
weest en een aantal trainers is aangeboden om externe cursus 

te volgen waardoor het 
trainersniveau binnen 
DZC weer een positieve 
boost krijgt. Tevens zijn er 
diverse jonge trainers die 
momenteel als assistent bij 
diverse elftallen lopen en 
ook bij deze trainers zien 
we veel potentieel voor de 
toekomst.

Voor wat betreft de spelers 
zien we zowel bij ons 1e 
elftal als bij de jeugd kwa-
litatief veel goede spelers 
waardoor we de toekomst 
met vertrouwen tegemoet 
zien.

Doelstellingen voor sei-
zoen 2014-2015:
• promotie met A-1 en D-1;
•  overige teams: eindigen 

in het linker rijtje;
•  uitvoeren van diverse 

interne trainerscursussen;
•  optimalisatie van de inter-

ne scouting en organisatie- 
structuur binnen de Pres-
tatiesport.

In memoriam
Hans Jansen Venneboer

Hans is op maandag 24 maart 2014 overleden op 84 jarige leeftijd.

Hans was één van de oprichters van s.v. DZC’68 in 1968. Na diverse mislukte pogingen vanaf de tweede wereldoorlog 
een zaterdag voetbalclub in de toenmalige gemeente Doetinchem op te richten lukte dat op 20 mei 1968. Hans had 
toen in het eerste bestuur de functie van secretaris. Hans heeft de secretarisrol uitgeoefend tot augustus 1976. Reeds in 
1975 had Hans ook het wedstrijdsecretariaat op zich genomen. Deze rol heeft hij vervuld tot en met 1982. Hans vond 
ook het arbitreren van voetbalwedstrijden een ontzettend boeiende bezigheid. Hij haalde zijn (groot) scheidsrechter-
diploma, floot vele wedstrijden en later was hij bij DZC’68 gastheer voor scheidsrechters en voetbalteams, die op Sport-
park Zuid hun uitwedstrijd kwamen voetballen. Hans was op deze zaterdagmiddagen ook een klankbord en animator 
voor jonge enthousiaste DZC-leden/vrijwilligers, die aan zijn lippen hingen.

Hans heeft voor zijn verdiensten voor de voetbalsport op 8 juni 2000 de zilveren speld van de KNVB mogen ontvangen.  
Hans werd op 14 november 2008 benoemd tot erelid van s.v. DZC’68 voor zijn jarenlange inzet; zowel in het bestuur 
als voor de vele uren op de wedstrijdvelden en in de leiderskamer op Sportpark Groot Hagen en later Sportpark Zuid.

Hans was een fijn en betrouwbaar mens met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mede door de inspanningen van 
Hans heeft DZC’68 zich ontwikkeld tot de club, die het nu is.

Bestuur DZC´68



Binnenhalen

Begeleiden

Belonen

Behouden

Beëindigen

Dit waren de 5 B's op 
de kaderdag op 17 
oktober 2013. Aan de 
hand hiervan is het 
jaarverslag van de 
Vrijwilligerscommissie 
opgebouwd.

Binnenhalen
Personele bezetting
De Vrijwilligerscommissie (VC) heeft na vele inspanningen een 
nieuw lid mogen verwelkomen in de persoon van Marieke van  
Erkelens, tevens bestuurslid van DZC. Zij heeft de draad snel 
opgepakt en heeft in korte tijd een aanzet gedaan tot het visua-
liseren van het organogram van de vereniging. Her en der is het  
resultaat te zien, hoe de vereniging is georganiseerd. Voor het 
nieuwe seizoen heeft nog een nieuw lid zich aangemeld, het 
Mike Bouwmeester die vanuit Sportservice Doetinchem zijn 
steentje gaat bijdragen. Met deze twee versterkingen is de be-
zetting van de VC voor nu gewaarborgd.

Intakeformulier
M.i.v. het nieuwe seizoen heeft de VC een procedure opgezet die  
moet leiden tot het beter in kaart hebben van de vrijwilligers 
binnen de vereniging en beter zicht houden op het vrijwilligers-
bestand. Hiertoe is een Intakeformulier opgesteld die aan alle 
coördinatoren is uitgereikt met de bedoeling deze door alle vrij- 
willigers in te laten vullen en in ieder geval door de nieuwe 
vrijwilligers. Dit proces vraagt nogal wat van de hiervoor verant-
woordelijke medewerkers , en zal dus een wat langer proces zijn  
wat geleidelijk zal moeten gaan leiden tot een overzichtelijk geheel.

Begeleiden
Bloemlezing Kaderdag / Gouden Tips
N.a.v. de kaderdag op 17 oktober 2013 waarbij er een meeting 
plaatsvond tussen bestuur - managers & middenkader. De VC had  
de taak om de vele reacties op de kader dag te bundelen en tot  
een overzichtelijk pakket van aanbevelingen en tips. Per com-
missie zijn deze aanbevelingen en tips gerubriceerd in een matrix  

en ondergebracht onder de 5 B's!!  
Iedere commissie kan deze Gou-
den Tips nu zelf gaan uitwerken.

Belonen
Kerstpresentjes
Een goede traditie is inmiddels het  
uitreiken van een kerstpresentje 
aan alle vrijwilligers. Eind novem-
ber 2013 zijn de kerstpresentjes 
met een bedankje verspreid via 
de VC, de managers en de coör-
dinatoren. Er was gekozen voor 
een chocoladepakket voor de 
"top"vrijwilligers en een banket-
staaf voor de overige vrijwilligers.

Vrijwilliger van het jaar
Op de nieuwjaarsreceptie zijn er 
ook dit jaar weer vrijwilligers in 
het zonnetje gezet als vrijwilliger 
van het jaar. Vanuit de club zijn 
de namen aangereikt aan de VC 
die hierin verder het initiatief in 
heeft genomen om een kleinig-
heidje uit te reiken als dank en 
waardering voor deze vrijwil-
ligers. Dit jaar viel de eer te beurt 
aan Marijn van Leeuwen (jeugd-
vrijwilliger) en Gab van de Lest en 
Frans Kamperman.

Vrijwilligersavond
Natuurlijk werd er ook dit jaar weer een Vrijwilligersavond ge-
houden. Zo’n kleine 100 personen (een record !!) hadden de weg 
naar het Clubhuis van DZC weten te vinden en ruim na midder-
nacht kon de balans worden opgemaakt: het was een schitteren-
de avond. De ingrediënten: een enthousiast publiek, een spannend 
spel van Total Blue Events, een leuke muzikale omlijsting door 
Vessy en een uitstekende catering.

Behouden
Verklaring Omtrent Gedrag
De Verklaring Omtrent Gedrag levert niet alleen in den lande de 
nodige discussie, maar ook binnen DZC en ook de VC. Moet deze 
er wel komen en hoe ver moet je dan gaan, of ga je nooit ver 
genoeg? De informatie die er vanuit de VC en tezamen met de 
commissie Prettig Sportklimaat is verzameld is hopelijk voldoen-
de voor het bestuur om tot een afgewogen besluit te komen waar 
iedere vrijwilliger en lid zich kan vinden en wat belangrijk is onze 
leden zich veilig kunnen voelen.

Beëindigen
Afscheid vrijwilligers
Nieuw dit jaar was het uitzwaaien van de vertrekkende vrijwillig-
ers. Tijdens de Geelblauwe dag werden de aanwezige scheidende 
vrijwilligers op feestelijke wijze uitgeluid en bedankt voor hun 
geleverde diensten. Zij kregen van de VC een kleinigheid als dank. 
De VC gaat kijken n.a.v. deze eerste keer of er nog verbeterpun-
ten zijn om alle vrijwilligers te bereiken die weggaan.
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nieuw elan gebracht in de sponsor commissie. Het dagelijks 
bestuur van de sponsorcommissie welke de naam Support68 
heeft gekregen bestaat uit Peter Terbeek, Evert stout en Pascal 
Hertogh. Daarnaast zitten de volgende DZC-ers in Support68: 
René Collignon, Rick Jonkman, Rik van Londen, Niek Oostendorp 
en Nick Rijnshoeven.

Deze groep enthousiaste mensen hebben de schouders er onder 
gezet en met resultaat. Als eerste hebben ze alle huidige sponsor 
contracten verzameld en digitaal in één systeem gezet. Op deze 
manier is er een duidelijk beeld ontstaan van het bestaande spon- 
sor bestand. Daarna zijn er gesprekken gevoerd met huidige 
sponsoren om de banden nog verder aan te halen. 

Belangrijk om te vermelden dat er veel sponsoren oud en nieuw 
voor minimaal 3 jaar hun financiële steun hebben toegezegd en 
dit ook hebben bezegeld met een handtekening in het nieuwe 
contract. Dit alles heeft er toe geleid dat Support68 voor het 
eerst in de historie ook daadwerkelijk de begrote sponsor in-
komsten heeft gerealiseerd.

Absoluut hoogtepunt was de officiële presentatie van Support68 
op 22 mei 2014. In de sfeervolle ambiance van Club 22-24 waren 
ruim 100 genodigden aanwezig om dit heugelijke moment bij te  
wonen. Het was een kwalitatief hoogwaardige avond waarbij zowel  
huidige als potentiële sponsoren vol lof spraken over de enthou-
siaste club DZC en Support68 in het bijzonder. Een prima visite-
kaartje welke in het volgende seizoen absoluut een vervolg krijgt.

•  Kick-off van het project Vullen of Voeden van Wilfred Genee. DZC is 1 van de 50 voetbalkantines 
die probeert de leden bewust te maken met gezonde voeding, dit door gezonde producten 
aan te bieden.

•  Introductie van het kassasysteem Le Credit Sportif met een pinautomaat in het kader van een 
betere registratie. Denk daarbij aan ‘het BTW verhaal’, maar het is ook voor de inkoop een tool 

Breedtesport is breed, zeker bij DZC. En we proberen daarbij het 
aanbod steeds verder uit te breiden. Een groot compliment is 
daarbij op z’n plaats voor de werkgroep Vrouwenvoetbal. Deze 
heeft zich het afgelopen seizoen bijzonder goed geprofileerd en 
dit heeft geresulteerd in zo’n 50 nieuwe vrouwelijke leden. Maar 
de groep is enorm ambitieus en neemt hier voorlopig nog geen 
genoegen mee.

Belangrijke ontwikkelingen vonden ook plaats op scheidsrechter- 
gebied. Waar Bart Bouwmeester als scheidsrechterscoördinator  
jarenlang de kar alleen heeft getrokken, hebben we vorig seizoen  
een commissie ingesteld van vijf personen die samen vorm geven  
aan ons scheidsrechtersbeleid. Een beleid dat overigens goed in 
elkaar steekt. Zo goed, dat we in maart beloond zijn met de Arag 
Fair Play Certificering die door Kevin Blom bij DZC is uitgereikt.

Een absoluut hoogtepunt vond plaats in de meivakantie. Tijdens 
de tweede editie van de Siem & Luuk Jongsterdagen, waarbij 
overigens een record aan deelnemers meedeed, werd in een 
heuse persconferentie door Siem de Jong het maatschappelijke  
platform van Siem en Luuk ‘De Jongsters’ geïntroduceerd. 
VI-verslaggever Stef de Bont voelde Siem de Jong voor een 
overvolle kantine hierover stevig aan de tand. Gelijk met deze 
introductie werden ook de DZC-initiatieven ‘De Jongsterraad’ en 
‘De Uitblinkers’ opgestart.
De Jongsterraad bestaat uit 12 jeugdleden van DZC die op 
maandelijkse basis onder leiding van Ronald Kwaaitaal bij elkaar 
komen. Zij vormen een klankbordgroep van de vereniging en 
komen zelf met nieuwe voorstellen. Ook spelen een rol in het 
project De Uitblinkers. Middels dit project worden onze jeugd-
leden gestimuleerd om goed gedrag te belonen met een groene 
kaart. Uit alle nominaties wordt maandelijkse een Uitblinker van 
de maand gekozen die in het zonnetje wordt gezet. Dit initiatief 
is in het seizoen 2014-2015 daadwerkelijk van start gegaan.

Een nieuwe activiteit van de Activiteitencommissie was de Geel-
Blauwedag aan het einde van het seizoen. Deze activiteit moet 
de traditionele seizoensafsluiting worden. De eerste editie was in 
ieder geval veelbelovend.

De zestig teams uit de Breedtesport hebben het seizoen 2013-2014  
zonder noemenswaardige incidenten kunnen volbrengen. 
De coördinatoren hebben overwegend prima werk geleverd. 
Charles Geurds, Laurens Vels en Joost Helmink hebben hun 
laatste jaar als coördinator gedraaid en zij worden bedankt voor 
bewezen diensten.

Doordat de voetbalkant zo goed liep, was er ook ruimte voor an-
dere zaken. Op 30 september 2013 vond een minicongres ‘Zorg 
door de Sport’ plaats bij DZC. Onderwerp van dit congres was 
hoe sport en zorg elkaar konden vinden en hoe de leegstaande 
accommodatie van DZC overdag beter benut kon worden. Hieruit  
kwamen drie initiatieven naar voren. Het eerste is een project 
voor Wajongers, de Dutch Carreer Cup. Hiervoor zijn in het seizoen 
2013-2014 voorbereidingen getroffen. Het project moet in het 
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8Tevens hebben 2 leden 
van Support68 samen met 
HPU Internet Services in 
de vakantie periode een 
compleet nieuwe website 
ontwikkeld voor DZC. De 
nieuwe site ziet er fan-
tastisch uit en is tevens 
geschikt voor gebruik op 
tablet of smartphone.

Al met al een seizoen 
welke voorbij is gevlogen 
maar zeer succesvol is 
neergezet en klaar voor 
verdere professionalisering 
van de sponsor activiteiten 
binnen DZC.

seizoen 2014-2015 echt van de 
grond komen.

De tweede lijn die gevolgd werd, 
was de samenwerking met Graaf-
schap Reintegratie. Met hen heb-
ben we een pilot gedraaid onder 
de naam Verbinden door koken is 
je goal. 15 Allochtonen kwamen 
tien dinsdagen bij DZC. In de 
ochtend werd er samen gekookt, 
tussen de middag geluncht en na 
de lunch gesport. Daarbij hebben 
we ook collega-sportverenigingen 
bezocht. Uiteindelijk zijn we in dit  
project ook de samenwerking 
gaan zoeken met ZoZijn, de derde  
pijler van ‘Zorg door de Sport’. 
Een woongroep met ouderen van 
ZoZijn sloot enkele keren aan bij 
ons project rondom de lunch.  
Zij aten mee, deden spelletjes met  
de allochtonen en het enthousias-
me spatte er aan alle kanten van  
af, echt super om te zien! Ook heb- 
ben we een korte proef gedraaid 
met cliënten uit de dag-besteding  
van ZoZijn op onze accommoda-
tie. De pilots zijn zeer succesvol 
geweest en inmiddels geïnte-
greerd tot het project ‘ ‘Samen 
Doetinchem’ dat in het seizoen 
2014-2015 van start is gegaan.

Al met al hebben we in de breed-
tesport een mooi jaar achter de 
rug en enkele goede stappen 
kunnen zetten om breedtesport 
in de breedste zin van het woord 
te realiseren, een lijn die we ko-
mende jaren voort zullen zetten.
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om te zien wat de ‘hardlopers’ zijn.
•  Realisatie van een nieuwe internetverbinding, deze is stabieler 

en veel sneller (was ook nodig voor het nieuwe kassa systeem). 
Dit aangevuld met de aanschaf van 3 nieuwe PC’s zorgt ervoor 
dat DZC de komende 5 jaren vooruit kan. Binnenkort zal ook 
het narrowcasting systeem worden geïntroduceerd worden 
i.s.m. Support68.

•  In samenwerking met de Activiteiten commissie is een aantal 
mooie activiteiten georganiseerd zoals de Presentatiedag, de 
GeelBlauwedag, de Spaanse avond tijdens het WK en de kerst-
bingo.

•  Verder heeft de accommodatie verder ‘gepimpt’ d.m.v. schil-
derwerk en het ophangen van nieuwe netten opgehangen, etc.

•  Dieptepunt was de inbraak in onze garage, waarbij een blad-
blazer, barbecue en gasflessen zijn ontvreemd.
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Het bestuur van DZC heeft de wens om een multifunctionele 
accommodatie te realiseren. Multifunctioneel betekent gebruik 
door meerdere partijen waardoor de accommodatie van ‘s och-
tends vroeg tot ’s avonds laat gebruikt wordt. Denk hierbij aan 
(sport-)kinderopvang, fitness, wijkactiviteiten, fysiotherapie, etc. 
Van belang is wel dat de club DZC haar eigen cultuur en identi-
teit wil behouden. Het zoeken en vinden van partijen, die willen 
participeren (voor meerdere jaren) in de accommodatie, is hier 
van groot belang en er wordt hier door alle betrokkenen veel 
energie in gestoken. De plannen voor de bouw van de topsport-
hal op Sportpark Zuid, de ijsbaan en de brandweerkazerne zijn 
inmiddels uitgevoerd en gerealiseerd.

Het scenario, dat nu voorligt en verder uitgewerkt dient te worden 
is een kleine multifunctionele accommodatie op huidige plek op  
thema gezondheid, sport en bewegen. DZC is eigenaar en ver-
huurt aan derden.

In de bestuursvergadering van 9 februari 2012 is besloten om dit 
scenario verder uit te werken. Er hiertoe een stappenplan op papier 
gezet en aan de hand van dit stappenplan zal er verder gewerkt 
worden en zal het stappenplan steeds geactualiseerd worden.

Activiteiten in de tijd
Op 8 maart 2012 heeft de Gemeente Doetinchem DZC laten we-
ten dat er in de voorjaarsnota van 2013-2016 bedragen door het 
ambtenarenapparaat aangemeld zijn voor vervangende nieuw-
bouw van de kleedkamers, te weten:
• een bedrag van € 1.200.000,- fase 1; uitvoering 2015
• een bedrag van € 738.000,- fase 2; uitvoering 2016

De planning voor de voorjaarsnota 2013-2016 bij de gemeente 
was:
• 8 mei 2012 behandeling in het college van B&W
•  31 mei 2012 behandeling in de beeldvormende raad 

Van deze voorgenomen intenties is bij de gemeente Doetinchem 
niets terecht gekomen i.v.m. de forse bezuinigingen, die door-
gevoerd moeten worden. In de voorjaarsnota zijn er dus geen 
uitvoeringsbedragen voor accommodatie opgenomen. Onze 
strategie om aan te sluiten met onze nieuwbouwplannen op deze 
plannen zal derhalve gewijzigd moeten worden. De beleidsamb-
tenaar sport is bezig met het opstellen van een startnotitie ‘Nut 
en Noodzaak’ waarin een plan van aanpak beschreven wordt in- 
clusief uitvoeringsprogramma sportaccommodaties. Deze rap-
portage is inmiddels klaar en is gepubliceerd op 20 februari 2013.

Afspraken, met wethouder Drenth gemaakt op 2 januari 2013:
•  Inhoud bidbook optimaliseren om deze beter te laten aanslui-

ten bij de sportvisie en de accommodatienota (gereed).
•  Presentatie verzorgen op de beeldvormende Raadsvergadering 

met de nadruk om vooral te investeren in de accommodatie op 
Sportpark Zuid omdat het totaal verouderd en afgeschreven is 

(nog geen kans voor gekregen).
•  Exploitatie-modellen beschrij-

ven (nog niet aan de orde i.v.m. 
allerlei ontwikkelingen).

•  Het overleg met het Graafschap 
College doorzetten en vooral te 
komen tot een plaatsbepaling 
van het schoolgebouw.

•  De wethouder zal zelf contact 
opnemen met de voorzitters van  
Wild Rovers en Olympus’58 om 
een gesprek met hen te hebben 
over de gezamenlijke plannen 
met DZC.

•  Zoveel mogelijk draagvlak 
genereren (wordt volop aan ge-
bouwd door een goed netwerk 
van contacten neer te zetten). 
DZC wordt zelfs genoemd in 
de structuurvisie 2035 van de 
gemeente Doetinchem).

De (al zo jarenlang verwachte) 
accommodatienota ter behande-
ling in de Raad is wederom uit-
gesteld. Het wordt bijna gewoon, 
maar er heeft weer een bijstelling 
plaatsgevonden en wel naar 17 
oktober 2013 als onderdeel van 
de programmabegroting 2014.

Er is voor DZC tot op heden nog 
geen mogelijkheid geweest om 
in te spreken op een Raadsver-
gadering. Wel zijn er informele 
contacten geweest met wethou-
der Drenth en met verschillende 
ambtenaren van de Gemeente 
Doetinchem.

Om toch formeel in het vizier te 
blijven is er op 11 juni 2013 een 
brief verzonden aan het college 
van B&W en de Gemeenteraad 
over onze accommodatiebehoefte 
en dat langer uitstel niet wenselijk 
is. De afhandeling van deze brief 
is op 19 juni 2013 in handen ge-
steld van het college van B&W en 
tot op heden is deze niet beant-
woord.

Op 7 november 2013 is de Raad 
akkoord gegaan met de pro- 
grammabegroting 2014. Voor DZC  

betekent dit dat er een bedrag 
van € 980.000,- incl. BTW ter be-
schikking komt voor de renovatie 
van de huidige kleedkamers, 
EHBO-ruimte en scheidsrechter-
ruimte. De aanschaf van 7 team-
lockers zit ook bij het bedrag in- 
begrepen. Voor Olympus’58 komt  
een bedrag ter beschikking van 
€ 300.000,- incl. BTW voor reno-
vatie van dezelfde ruimten als bij 
DZC. Op 9 december 2013 wordt 
het bestuur van DZC schriftelijk 
op de hoogte gesteld door de ge-
meente Doetinchem van het feit 
dat volgens hun berekeningen 
DZC recht heeft op vervanging/
renovatie.

Op 23 januari 2014 heeft DZC een 
gesprek met de Gemeente Doe-
tinchem over de besteding van 
het bedrag en over de planning. 
DZC heeft gevraagd om bouw-
heer te zijn over dit project ech-
ter dit wordt door de gemeente 
niet toegestaan i.v.m. slechte 
ervaringen uit het verleden.

Op 25 maart 2014 heeft dit ge-
sprek een vervolg gekregen met 
de uitkomst dat de gemeente de 
tekeningen voor de kleedkamers 
gereed had en deze ter hand heeft  
gesteld van DZC. Over bedragen 
voor renovatie werd niet meer ge- 
sproken en DZC voelde zich tegen  
de muur gezet. Diezelfde avond is  
besloten ‘een brief op poten’ naar  
wethouder Drenth te versturen.

Op 27 januari 2014 heeft Jan Visser, 
voorzitter van Olympus ’58 ons 
laten weten dat zij afhaken voor 
wat betreft de verdere samenwer- 
king inzake gezamenlijke multi-
functionele accommodatie. Deze  
mededeling komt hard aan omdat  
niet echt duidelijk is geworden wat  
de werkelijke reden hiervan is.

Op 13 maart 2014 en 22 april 
2014 heeft Martijn van Dongen, 
voorzitter van Wild Rovers, ons 
laten weten dat er nog geen dui-

delijkheid is in het aanbod van de Gemeente Doetinchem om de 
rugbyclub te gaan verhuizen naar Doetinchem Noord.

Op 15 november 2013 heeft er een startbijeenkomst plaatsge-
vonden inzake Masterplan Sportpark Zuid. Hierbij waren vertegen- 
woordigers van het Graafschap College aanwezig evenals die 
van DZC en de gemeente Doetinchem waarbij diverse uitgangs-
punten met elkaar zijn besproken. Eveneens zijn er tijdens deze 
bijeenkomst ons ontwerptekeningen ter hand gesteld opgesteld 
door Maas Architecten.

Op 13 december 2013 is er een tweede bijeenkomst geweest in- 
zake het Masterplan. De RvC van het Graafschap College heeft in  
principe ja gezegd tegen de vestiging van een school op Sport-
park Zuid. Het financiële plaatje kan echter nog roet in het eten  
gooien, omdat er geen dekking is voor een bedrag van € 200.000,-  
welke nodig is om een 2e KGV bij DZC aan te leggen. Over dit 
bedrag moet overeenstemming bereikt worden tussen het 
Graafschap College en de gemeente Doetinchem. DZC staat 
hierbuiten en heeft hier geen invloed op.

Op 20 januari 2014 is er weer een bestuurlijk overleg geweest 
tussen beide partijen en men hoopt er dan uit te komen. Op  
20 februari 2014 wordt de voorzitter van DZC telefonisch op de 
hoogte gesteld door wethouder Drenth dat beide partijen niet 
tot overeenstemming zijn gekomen en dat de plannen in de 
ijskast worden gezet. Dit is voor DZC geen goed nieuws zo vlak 
voor de verkiezingen, die gehouden zijn op 19 maart 2014. 

Stand van zaken duurzaamheid
Met de AGEM en de KNVB zijn inmiddels zes gesprekken gevoerd  
om te kijken in hoeverre sport gekoppeld kan worden aan duur-
zaamheid.

De AGEM is op zoek naar klanten, die groene energie van haar af 
gaat nemen. Misschien kan DZC samen met BVO de Graafschap, 
Sportservice Doetinchem, KNVB en/of andere sportverenigingen 
een rol gaan spelen in de marketingcampagne van AGEM. Hier 
dient echter wel een tegenprestatie van AGEM tegenover te staan. 
Het aanbod van AGEM luidt als volgt:
•  bij overstappen van energieleverancier X naar AGEM een goed-

koper elektriciteitstarief voor de klant zelf;
•   maakt de klant kenbaar dat hij/zij via DZC de overstap maakt 

dan vertegenwoordigt dit een bedrag van € 25,- per jaar;
•  de overstap wordt gemaakt op basis van een 3-jarig energie-

contract, dus dat betekent € 75,- over 3 jaar;
•  AGEM betaalt dit bedrag niet contant uit aan de club maar ver- 

zilvert dit bijvoorbeeld in zonnepanelen (deze gaan 20 jaar mee);
•  DZC moet wel zelf een voorziening op de begroting opnemen 

voor onderhoud en verzekering van de zonnepanelen.

AGEM heeft DZC een gratis energiescan ter waarde van € 350,- 
ter beschikking gesteld. Deze energiescan is afgenomen. Aan de 
rapportage wordt nu gewerkt.




