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Ten eerste het in gebruik nemen van de nieuwe accom-
modatie in augustus 2017. Alles is nieuw en eerst nog 
onwennig. Nog geen routine in het halen van spullen, 
welke kleedkamer is waar, hoe gebruik je de lockers, 
waar vind ik – vul zelf maar in … Nu het er allemaal 
staat en een volledig seizoen in gebruik is, weet je niet 
meer anders. Kun je het nog voorstellen waar de oude 
accommodatie stond? Het wedstrijdsecretariaat in een 
noodgebouw achter het clubhuis en het materialenhok 
dat (ook) te bereiken was via de keuken? Wat ziet het 
er nu dan anders uit! We zijn verwend met zo’n mooie, 
ruime, praktische accommodatie, twee kunstgrasvelden 
en een overdekte tribune!

Naast het in gebruik nemen van nieuwe accommodatie 
en het nieuwe kunstgrasveld was het natuurlijk een 
jubileumjaar: 50 jaar DZC’68. Een bijzondere mijlpaal die 
zeker niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Niet alleen op 
de jubileumdag op zaterdag 19 mei werd hier aandacht 
aan besteed, maar het hele jaar waren er tal van activi-
teiten die in het teken stonden van het jubileum. In dit 
jaarverslag daarom ook een extra item, gemaakt door 
de Jubileumcommissie, geheel gewijd aan dit jubileum. 
En, op de jubileumreceptie is DZC onderscheiden met 
de Koninklijke Erepenning!!

BESTUUR EN MANAGERS
Het afgelopen seizoen is het bestuur in dezelfde samen-
stelling doorgegaan als het seizoen ervoor. Jan Mink-
horst als voorzitter, Cock Oudijk als penningmeester en 
ik, Marieke van Erkelens, voer de taken uit van secre-
taris. Slechts 3 personen in het bestuur is (te) weinig 
en ook kwetsbaar. In het seizoen 2018 – 2019 zal Peter 
Terbeek in het bestuur meedraaien met de bedoeling 
Jan Minkhorst te gaan opvolgen als voorzitter. Daarbij is 
het wenselijk dat het bestuur nog met 2 à 3 leden wordt 
uitgebreid.

Door de goede organisatie van de club zijn we als 
bestuur ook echt bezig met ‘besturen’ en niet veel met 
operationele zaken. De managers hebben hierin een 

belangrijke taak, zij zorgen voor een goede organisatie 
van de dagelijkse gang van zaken. 

Opnieuw een wisseling in persoon als Manager Accom-
modatie. Jan Bisperink heeft afscheid genomen van DZC 
in januari 2018. De parttime baan bij DZC was niet meer 
te combineren met zijn andere fulltime functie elders. In 
Niek Oostendorp is een prima opvolger gevonden. Geen 
onbekende bij DZC, gezien zijn lange lidmaatschap en 
vele activiteiten bij de club. Aan het eind van het seizoen 
heeft Gert-Jan Spit aangegeven te stoppen als Manager 
Prestatiesport. In de bijdrage van Prestatiesport staat 
hier meer over te lezen. 

BELEIDSPLAN 2018-2021
Door het bestuur en managers is een nieuw beleidsplan 
gemaakt voor de jaren 2018 – 2021. Elders in dit jaar-
verslag is deze te vinden. Net als het vorige beleidsplan 
staan de doelstellingen en belangrijkste pijlers op één 
A4 weer gegeven.

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 
EN JUBILARISSEN
Net zoals de afgelopen jaren werden op de nieuwjaars-
receptie de vrijwilligers van het jaar benoemd en in het 
zonnetje gezet. De Vrijwilliger van het Jaar bij de jeugd 
werd Jorn Minkhorst, al jaren trainer bij de ‘F-jes’(nu 
‘Onder 9’) en een grote inzet bij het jaarlijkse Herfst-
kamp. Bij de vrouwen werd Marion Onstenk als Vrijwil-
liger van het Jaar benoemd. Marion is voorzitter van de 
Vrijwilligerscommissie en daarnaast heeft ze meerdere 
taken, waaronder de aanvragen en registratie van de 
Verklaring omtrent Gedrag. Bij de mannen werd Jan 
Henk Pasman Vrijwilliger van het Jaar. Jan Henk is altijd 
aanwezig op de club en door zijn behandelingen en be-
geleidingen kunnen veel voetballers (en voetbalsters) 
weer snel het veld op na een blessure. De vereniging 
kan niet zonder de grote inzet van vrijwilligers. Ieder 
draagt zijn steentje bij aan de club zoals we nu zijn. Een 
diepe buiging voor al deze vrijwilligers. DANK, DANK, 
DANK!!!

Ook was er tijdens de nieuwjaarsreceptie aandacht voor 
de jubilarissen van DZC. 12,5 jaar lid: Rick Lammerts, 
Jorg Radstake, Mark Rijks en Martin Rijkse. 25 jaar lid:  
Jeroen Jansen en Jeroen Sanders. 40 jaar lid: Alex  
Derksen en Eddy Kappert. De administratie in Sportlink 
is niet altijd correct. Jeroen Jansen blijkt al 32 jaar lid te 
zijn en Eddy Kappert is al 48 jaar lid. Deze trouwe leden 
waren echter nog niet eerder gehuldigd.

DOETINCHEMSE SPORTVERKIEZING
Voor het eerst werd in januari 2018 de Doetinchemse 
Sportverkiezing georganiseerd. Dit is een initiatief van 
de Sportraad, Sportservice Doetinchem en de Gemeen-
te Doetinchem. DZC was bij deze Sportverkiezing goed 
vertegenwoordigd. Robbie Meesters werd in deze avond 
uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar. 
DZC mannen 1 was genomineerd voor sportploeg van 
het jaar. Helaas vielen zij niet in de prijzen. De titel ging 
naar Orion 1.

ACHTERHOEKSE VOETBALNACHT
Voor de tweede achtereenvolgende keer werd de 
Achterhoekse Voetbalnacht georganiseerd. Dit jaar 
twee nominaties voor DZC-ers. Pascal Hertogh als beste 
vrijwilliger en Ab Brussen als beste scheidsrechter. Het 
bleef voor hen bij een dik verdiende nominatie, helaas 
niet in de prijzen dit jaar.

ALGEMENE VERORDENING 
GEGEVENSBESCHERMING – AVG
Als vereniging hebben we ook te maken met de AVG. 
Ook als club worden (bijzondere) persoonsgegevens 
verzameld en verwerkt. Met een kleine werkgroep is er 
samen met het bestuur vorm gegeven aan de benodig-
de documenten. Onder andere het maken van een pri-
vacyverklaring. Hierin staat beschreven welke gegevens 
er worden verzameld en voor welke doeleinden deze 
gegevens worden gebruikt. Foto’s en video’s mogen 

niet zomaar gepubliceerd worden, toestemming van de 
leden is hiervoor nodig. In het nieuwe seizoen zal hier 
verder vorm aan worden gegeven.

ECHT EEN VERENIGING! 
Successen en feestelijkheden vieren we met z’n allen, 
zoals het in een vereniging hoort. Maar ook bij de min-
dere gebeurtenissen zijn we een vereniging. Ook dit jaar 
zijn er leden en vrijwilligers overleden en hebben leden 
hun dierbare familieleden verloren. Goed om te zien dat 
veel leden van de vereniging dan heel betrokken zijn en 
steun kunnen geven.

TOT SLOT
Dit jaarverslag is tot stand gekomen door de bijdrages 
van managers en coördinatoren van de verschillende 
‘onderdelen’ van de club. Ieder heeft op zijn eigen wijze 
invulling gegeven aan dit jaarverslag, waardoor het leuk 
en afwisselend is om te lezen. Een mooi resultaat en 
visitekaartje!

Met hartelijke groet,

Marieke van Erkelens

Colofon

Voorwoord Jaarverslag 2017-2018: 

‘Voetbal is Feest!’
Seizoen 2017 – 2018: ‘Gewoon’ een voetbalseizoen met trainen, 

thuis- en uitwedstrijden, winst en verlies, kampioenen, 

bekerwedstrijden, toernooien, was- en rijschema’s etc. 

Maar het was zeker geen ‘gewoon’ seizoen, het was (wederom) 

een heel bijzonder seizoen!

REDACTIE
Marieke van Erkelens
Egenius Lodewijks
 
VORMGEVING
Studio Benevolo

DRUKWERK
DrukwerkConcurrent

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

Onderscheiden 
met de 
Koninklijke 
Erepenning
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Accommodatie
Alweer één jaar maakt DZC gebruik van de accommodatie, een jaar waarin veel werk is verzet. 

De werkzaamheden van Jan Bisperink zijn overgenomen door Niek Oostendorp. 

Een jaar waarin het 50-jarig jubileum is gevierd.

De prachtige accommodatie is een plek geworden waar 
alle leden, supporters en sponsoren samenkomen, om 
na inspanning op het veld een hapje of drankje te nut-
tigen. In de kantine staan ontmoetingen centraal, hier 
ontstaan vrienden voor het leven – zonder vrijwilligers is 
dit overigens niet mogelijk.

GEBRUIKERS
De accommodatie is echter meer dan een voetbalkanti-
ne. Samen Doetinchem is een project waarin vluchtelin-
gen en andere mensen met een niet westerse achter-
grond, samen met o.a. mensen met een beperking, 
activiteiten ondernemen. Op dinsdag en donderdag 
komen de statushouders naar de accommodatie om 
daar te sporten en te koken.

Ook is de accommodatie een vaste locatie voor de 
jongeren van Gaafwerk, deze organisatie biedt dagbe-
steding aan mensen met een beperking. Zij zorgen dat 
de accommodatie schoon is, en dat het buitenterrein er 
strak uitziet.
Iedere middag, en in vakanties dagelijks, maakt de Bui-

tenSchoolseOpvang - Actief 4Kids gebruik van de Delade 
Business Lounge voor de naschoolse opvang. Dit alles in 
combinatie met een sportprogramma voor de kids.
De prachtige Delade Business Lounge wordt regelmatig 

in de ochtend- of avonduren verhuurd aan derden voor 
een cursus of business meeting. En Fysio-, Manuele- en 
Sportfysiotherapie WillinkWassink is een vaste bewoner 
van de accommodatie.

Het Graafschap College maakt intensief gebruik van 
onze kunstgrasvelden voor hun opleiding Sport en 
Bewegen. Ook komen deze leerlingen overdag studen-
ten van het Zone.college, voorheen AOC, tegen in de 
kleedkamers van onze accommodatie.

De accommodatie is, zoals u leest dus meer dan een 
voetbalkantine, het gebouw is van vroeg in de ochtend 
tot laat in de avond zeven dagen in gebruik. Zeven 
inderdaad, want de zondag is gereserveerd voor de 

jeugdwedstrijden van VBV De Graafschap, zij spelen hun 
thuiswedstrijden op onze accommodatie.

SLOT
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om kinderziektes 
te verbannen uit het gebouw, denk aan problemen 
met lockers of verstopte wc’s, en de wachttijden bij de 
pin hebben prioriteit. Een wens voor de komende tijd 
is het meubilair in de kantine vervangen, en ‘om de 
hoek’ is het de wens een tv-kamer te realiseren – de tv 
is er al.
Wat misschien opgevallen is, is dat op het oude kunst-
grasveld de doelgebieden zijn vervangen door een 
nieuwe toplaag, het veld was volgens de normen van de 
KNVB niet meer geschikt voor A-categorie wedstrijden.
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VRIJWILLIGERSAVOND
De vrijwilligersavond op 12 november 2017, met als 
thema: ‘Goede en Foute Bingo‘ was een gezellige avond 
met veel speelplezier. Er werd ook weer heerlijk gedanst, 
zelfs de ‘sirtaki’ werd enthousiast beoefend. Zo’n 100 
vrijwilligers werden verwelkomd door de Vrijwilligerscom-
missie. Het bestuur/management deed samen met de 
Vrijwilligerscommissie een fantastische job om iedereen 
ruimschoots te voorzien van een glaasje en een hapje.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG – VOG
De VOG en de gedragsregels zijn onlosmakelijk verbon-
den met een functie binnen DZC waarbij men minderja-
rigen begeleidt. De commissie is dit seizoen weer druk 
bezig geweest om voor iedere vrijwilliger een VOG aan te 
vragen en de info met de gedragsregels toe te sturen. Ie-
dereen is goed op de hoogte hiervan en werkt goed mee.

KENNISMAKING IN DE PRAKTIJK
De kennismaking langs de lijn verloopt goed en wordt 
erg gewaardeerd. Een aantal leden van de vrijwilligers-
commissie struinen menig zaterdag de groene velden 
van DZC af. Ze zijn te herkennen aan hun jassen (logo 
vrijwilligerscommissie). Ze maken persoonlijk kennis 
met de begeleiders van de voetbalteams, maken een 
praatje, beantwoorden vragen, verwijzen naar juiste 
communicatieroute binnen onze vereniging en spreken 
hun waardering uit voor het fantastisch werk wat ze 
voor de spelers/ouders en de vereniging doen. Naast de 
velden vind je ons ook op andere plekken, bijvoorbeeld 
in het clubhuis waar veel vrijwilligers actief zijn.

WERVING
We zijn persoonlijker en actiever gaan werven. De va-
catures zijn aantrekkelijker geworden en worden up to 
date gehouden. De functieomschrijvingen zijn groten-
deels af en hier worden in het nieuwe seizoen op de site 
geplaatst. Dit wordt beheerd door de commissie.

ATTENTIEBELEID
Begin 2017 zijn we gestart met een vernieuwde uitvoe-
ring van het Attentiebeleid. De vaste kern vrijwilligers 
ontvangt een verjaardagskaart en bij bijzondere gebeur-
tenissen: zoals geboorte, ziekte, overlijden, etc. rondom 
de vrijwilligers laten we zeker van ons horen. De vrijwil-
ligerscommissie is daarbij afhankelijk van de input van 
coördinatoren, managers, bestuur, overige vrijwilligers.

VRIJWILLIGERSBELEID
Afgelopen seizoen hebben we het Vrijwilligersbeleid 
herschreven naar een moderner jasje.

Vrijwilligerscommissie

ONDERSTEUNING COÖRDINATOREN 
De commissie ondersteunt de coördinatoren in hun 
taken. Dit doen we o.a. door middel van gesprekken en/
of advies. Daar waar behoefte/vraag is zijn we aanwezig.

AFSCHEID VRIJWILLIGERS
We hebben afscheid genomen van vertrekkende vrijwil-
ligers. Niet meer op de geelblauwe dag zoals voorheen, 
maar we hebben van een ieder ‘persoonlijk’ afscheid ge-
nomen. De commissieleden hebben zich opgedeeld en 
zijn in de zomer bij iedere vrijwilliger die afscheid nam, 
thuis aan de deur geweest. We hebben hen gesproken 
en gevraagd naar hun ervaringen. We hebben hun daar-
bij hartelijk bedankt voor hun inzet en een dankkaart 
met een kleine attentie gegeven.

INTERNATIONALE VRIJWILLIGERSDAG 
(7 DECEMBER) / (BEDANKT) PRESENTJES
Ook dit jaar zijn er weer de jaarlijkse (bedankt)present-
jes verstrekt, samen met een bedankkaartje aan alle 
vrijwilligers voor hun fantastische inzet. Voor elke vrijwil-
liger 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. We maakten zo kennis 
met een kleine schare van fantastische vrijwilligers. Ook 
aankomend jaar gaan we hier natuurlijk mee door.

GEZICHT
De commissie heeft de afgelopen jaren meer gezicht 
gekregen binnen onze vereniging. We zijn actief op 
meerdere vlakken, echter blijven we ons richten op alle 
vrijwilligers binnen onze groeiende vereniging. Zij zijn 
het ‘hart’ en samen met hen, werken we en genieten we 
van onze prachtige club!

Marieke van Erkelens was daarnaast actief als gelinkt 
bestuurslid. Communicatie is in het seizoen 2017 
– 2018 om de zes weken bij elkaar gekomen om te 
vergaderen.

De leden en belangstellenden van DZC zijn het afge-
lopen seizoen weer goed op de hoogte gehouden van 
wat zich allemaal binnen onze vereniging afspeelt. 
De website was wederom altijd actueel en de social 
mediakanalen zorgde voor de interactie. 
Via Instagram zijn o.a. de nu al bekende collages ge-
publiceerd, waarbij ingezonden foto’s van onze leden 
werden samengevat in één beeld. Medio elke maand 
is de Nieuwsbrief verschenen, waarbij er bewust voor 
gekozen is om hier ook daadwerkelijke primeurs in te 
plaatsen. Daarnaast ontbrak ook afgelopen seizoen 
het Supportersblad niet bij alle thuiswedstrijden van 
DZC 1.

Communicatie

Naast bovengenoemde activiteiten was het afgelopen 
jaar natuurlijk ook het 50-jarig jubileumjaar van DZC. 

Ook hier heeft Communicatie natuurlijk haar steentje 
aan bijgedragen, bijvoorbeeld met de uitgave van het 
Jubileum Magazine. Tevens is er nog een mooi product 
opgeleverd, namelijk de promotiefilm. In de promo-
tiefilm worden in ongeveer 3 minuten alle geledingen 
van onze vereniging, van jong tot oud en van maat-
schappelijke projecten tot wedstrijden van DZC 1, 
gepresenteerd.

Voor het seizoen 2018 – 2019 zijn er alweer mooie 
plannen gemaakt. Denk hierbij aan het verder 
uitbouwen van DZC’68 TV, vlogs van teams, meer 
verslaglegging van de activiteiten en het opstellen 
van een Communicatieplan 2018 – 2022. Wordt 
vervolgd!

Het afgelopen seizoen was het derde voetbalseizoen dat 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 en social 

media), Egenius Lodewijks (verslaggever en redacteur Nieuwsbrief), Jordy Nijholt (redacteur 

Supportersblad) en Tijn Bakker (coördinator Communicatie en eindredacteur Nieuwsbrief).

In de loop van het nieuwe seizoen 2017/2018 mochten we er een nieuw lid bij 

verwelkomen, Jan de Boer.
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DZC heeft het afgelopen seizoen met meer dan tachtig 
teams deelgenomen in competitie- en beker verband 
van de KNVB. In totaal zijn er 232 waarschuwingen (code 
VE 1) uitgedeeld; 132 bij de senioren en 100 bij de junio-
ren c.q. vrouwen.
Er zijn 24 directe rode kaarten verstrekt door de KNVB:
  8 voor ernstig gemeen spel (code VE3);
  11 voor een gewelddadige actie (code VE 4);
  5 voor beledigen (code VE 5).

Uiteraard zijn dit er veel teveel. De Calamiteitencommis-
sie heeft dan ook veelal met betrokkenen persoonlijk 
gesproken om in de toekomst deze omstreden acties in 
het veld te voorkomen.
Wat ook heel vervelend en niet acceptabel is dat 5 keer 
een team een flinke boete heeft opgelopen o.a. door het 
niet opkomen op wedstrijddagen, waardoor het imago 

Prettig Sportklimaat - 
Calamiteitencommissie
In het Jaarverslag van DZC is het ook zinvol terug te blikken naar het afgelopen seizoen 

2017 – 2018 of sportiviteit én normen en waarden aan de verwachtingen hebben voldaan.

De Calamiteitencommissie wil als eerste iedereen bedanken, die hebben bijgedragen aan 

een respectvol en sportief verlopen seizoen 2017 – 2018.

van DZC een flinke deuk heeft opgelopen. Dit is zeker 
een verbeterpunt. De KNVB heeft hiervoor € 575,- aan 
boetes en € 123,- aan administratiekosten opgelegd aan 
het bestuur van DZC. De commissie hoopt dan ook dat 
de leiders in het vervolg vroegtijdig maatregelen zullen 
treffen om met voldoende spelers aan de wedstrijden 
deel te nemen.
De Calamiteitencommissie wenst alle trainers en leiders 
een sportief en respectvol seizoen 2018 – 2019.
Opmerking bij de cijfers:
  De bron voor de cijfermatige informatie is Sportlink 

Club;
  Er zijn alleen die teams vermeld, die geregistreerd 

staan bij de KNVB;
  De rode kaarten (2 x geel) in één wedstrijd zijn niet 

vermeld in de kolom rood maar opgenomen in de 
kolom geel.

Zo telt onze Business Club inmiddels al meer dan 40 
actieve leden welke zich voor een langere periode, door 
middel van diverse sponsorpakketten, aan onze club 
hebben verbonden. Daarnaast hebben 26 bedrijven 
zich verbonden aan één of meerdere teams door onder 
andere shirtsponsoring en zijn er inmiddels meer dan 
62 bedrijven die een reclamebord hebben hangen aan 
ons hoofdveld en sommigen zelfs ook op veld 1. Ook 
de Ledenpas (een pas welke kortingen/acties geeft voor 
onze leden), waar 11 bedrijven deelnemer van zijn was 
weer een groot succes.

SPONSOREN
Onze hoofdsponsor REBO Era Makelaars heeft het 
contract met DZC met 2 jaar verlengd. Dit betekent dat 
we deze prachtige samenwerking tot minimaal 2020 
zullen continueren. We danken Henk Sloot, Nienke Sloot 
en Pascal Elshof voor het vertrouwen en het voortzetten 
van deze zeer prettige samenwerking.

Daarnaast staan vanaf dit seizoen naast REBO Era Make-
laars ook Keukenloods (rug) en de Van Egmond Groep 
(mouw) op het shirt van ons vlaggenschip, DZC mannen 
1. Ook met deze samenwerking zijn wij zeer verheugd.

Zeer verheugd zijn we ook met de sponsorovereen-
komst tussen Brasserie ’t Zusje uit Doetinchem en DZC 
vrouwen 1. Tot 2020 zal ’t Zusje zichtbaar zijn op de 
wedstrijd- en presentatiekleding van de dames. Bedankt 
René Derks!

Ook in 2018 is een nieuwe naamgever gevonden voor 
de afdeling van onze allerkleinsten. Zij spelen nu in de 
EXIT Toys Champions League. Het bedrijf dat is gespeci-

Support68
Support68 kijkt terug op een mooi jubileumjaar. Veel sponsoren weten inmiddels de weg naar 

ons mooie Sportpark Zuid te vinden. Als Support68 zijn we trots op wat we in nog maar 5 jaar al 

hebben bereikt.

aliseerd in buitenspeelgoed is inmiddels niet meer weg 
te denken bij onze vereniging. Wij danken Stijn Driever 
dan ook voor deze prachtige samenwerking!

DELADE BUSINESS LOUNGE
Bij een Business Club als Support68 hoort natuurlijk ook 
een prachtige business ruimte. Deze is er gekomen!

Onder grote belangstelling van sponsoren, partners 
en ereleden werd op 3 maart 2018 de Delade Business 
Lounge officieel geopend in onze nieuwe accommodatie. 
De inrichting van de Business Lounge alsmede de be-
stuurskamer, vergaderruimten en wedstrijdsecretariaat is 
mogelijk gemaakt door Delade Interieurproductie, Meek’s 
Meubelen en Multi Ratio. Sponsoren welke niet alleen be-
trokken zijn bij DZC, maar ook samen de handen in één 
slaan om te laten zien waar hun bedrijf voor staat.
 
Namens DZC willen wij hierbij Fred en Meta Haverkamp 
(Delade Interieur), Robert Meek (Meek’s Meubelen) 
en Menno Koch (Multi Ratio) nogmaals bedanken 
voor het prachtige resultaat en, niet onbelangrijk, de 
zeer prettige samenwerking die wat ons betreft nog 
jarenlang gaat duren. Tevens nog een speciale dank 
naar Design85 en Peggy Wenting voor hun bijdrage en 
advies. Wij zijn oprecht trots!

SLOT
Het seizoen 2017 - 2018 gaat de boeken in als een 
mooi jaar met veel support van onze huidige en nieuwe 
sponsoren. Op naar een prachtig 2019, op naar het 5 
jarige lustrum van Support68. Namens Support68 dank 
aan alle sponsoren voor het vertrouwen in onze mooie 
vereniging DZC!

TEAMS COMPETITIE BEKER TOTAAL 
 GEEL ROOD GEEL ROOD 
Senioren 1 39 1 5 2 47
Senioren 2 49 2 3  54
Senioren 3 19 5 1  25
Senioren 4 15 1 1  17
Senioren 6  1   1
Senioren 8  1   1
Senioren 9   4   4
JO21-1 1    1
JO19-1 28  2  30
JO19-2 15 1   16
JO19-3  2   2
JO17-1  18 1   19
JO17-2  9    9
JO17-5   1   1
JO15-1  17    17
JO15-2 2    2
JO15-4  1   1
JO15-11  1   1
JO13-1 5    5
VR-1 3    3
Totaal 220 22 12 2 256

OVERZICHT REGISTRATIE (GELE EN RODE) KAARTEN SEIZOEN 2017 – 2018
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Later is de commissie nog aangevuld met Marja Mees-
ters en Niek Oostendorp. In overleg met de leden zijn 
voor het jubileumjaar 2018 diverse activiteiten vastge-
steld. De commissie fungeerde als stuurgroep. Ieder 
commissielid had één of meerdere werkgroepen onder 
zich die gekoppeld waren aan een specifieke jubileu-
mactiviteit.
Het eerste halfjaar van het seizoen 2017 – 2018 bestond 
volop uit voorbereidingen. Alle werkgroepen werkten 
actief aan hun activiteit. In de periodieke commissiever-
gaderingen brachten de leden elkaar op de hoogte van 
de voortgang, werden ideeën en problemen gedeeld en 
werden creatieve oplossingen gevonden. Dat alles met 
als doel om voor iedere doelgroep binnen DZC een pas-
sende activiteit te organiseren in het jubileumjaar, zodat 
ieder lid ook bij het jubileum betrokken zou zijn.

De aftrap van het jubileumjaar vond plaats tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018. Een prachtige 
fotowall was opgezet met daarop herinneringen aan 
50 jaar DZC, strak gecategoriseerd naar tijdsperiode of 
onderwerp. Nog veel meer foto’s kwamen voorbij in een 
fotoslideshow op bijpassende muziek van de hand van 
Danny van Leeuwen. Voorzitter Jeroen Sanders gaf een 
korte toelichting op het werk van de commissie waarna 
de aanwezigen aftelden en de voltallige commissie pre-
cies op het juiste moment de confettislierten de nieuwe 
kantine in spoten: de jubileumkalender was onthuld.

In februari heeft DZC voor het eerst, ten minste voor 
zover wij konden nagaan, deelgenomen aan de carna-
valsoptocht. Met een zelfgebouwde wagen en zo’n 30 

Jubileumcommissie
DZC bestond op 20 mei 2018 precies vijftig jaar. Al in het seizoen ervoor is de Jubileum-

commissie, bestaande uit Daphne Ankersmit, Marion Onstenk, Danny van Leeuwen, Max Riekel, 

Nino Worm, Dick Schakel (secretaris) en Jeroen Sanders (voorzitter) vol enthousiasme van start 

gegaan.

deelnemers viel het GeelBlauw in de optocht goed op. 
Dick Schakel liep als oppasser keurig naast de wagen 
terwijl Max Riekel, als gelinkt lid van de commissie, lek-
ker op vakantie was.

De volgende activiteit richtte zich op de pupillen. Tijdens 
de Siem & Luuk Jongsterdag konden zij met Siem op 
de foto. Nino Worm had met zijn activiteitencommissie 
deze dag georganiseerd. Meer dan 180 deelnemers 
hebben genoten van deze voetbaldag.

Dé dag van het jubileumjaar was 19 mei, de zaterdag 
voor de daadwerkelijke verjaardag. Op deze dag kwa-
men vele activiteiten samen. Al in de week ervoor was 
het een drukte van jewelste om alles op het sportpark in 
gereedheid te brengen. En op zaterdagmorgen was een 
grote ploeg vrijwilligers aanwezig om de laatste voorbe-
reidingen te treffen.

Zeer bijzonder en ook zeer geslaagd was de DZC Mud 
Run voor de doelgroepen onder 13 tot en met senioren. 
De werkgroep onder leiding van Max Riekel en Jeroen 
Sanders en met medewerking van enkele jongere leden 
van DZC had een lastig parcours uitgezet rondom en 
over de velden van DZC. Daarbij moesten de deelne-
mers als team onder andere over hooibalen en een 
stormbaan klimmen, door een modderpoel klauteren, 
tijgeren onder kruipnetten door, rennen door autoban-
den en zwemmen door de vijver. Dit was niet alleen 
tot vermaak van de deelnemers zelf, ook omstanders 
hadden de grootste lol. Tal van foto’s en video’s zijn ge-
maakt. Ook fotografen Jan Henk Pasman Gerard Wissink 
hebben vele mooie plaatjes geschoten.

De Mud Run was nog maar net van start of de deelne-
mers voor het Reünietoernooi kwamen binnen. Daphne 
Ankersmit was aan deze activiteit verbonden en had 
hulp gekregen van Marion Onstenk, Bart Bouwmeester, 
Rick Elferink en Hans van der Sterren. Tientallen (oud)
DZC’ers genoten van een lunch, een woordje van voor-
zitter Jan Minkhorst en van het onderlinge voetbaltoer-
nooi dat daar in 4 tegen 4-variant op volgde.

Direct op het Reünietoernooi volgde een nieuwe editie 
van het FamilieVoetbaltoernooi. Onder de bezielende 
leiding van Karin Wissink namen 17 families het tegen 
elkaar op. Ook dit gebeurde 4 tegen 4. Alle jeugdige 
deelnemers kregen als presentje een bidon en scheids-
rechterfluitje.

Binnen vond gelijktijdig de officiële jubileumreceptie 
plaats. De Delade Business Lounge was overvol met 
genodigden. Onder muziek van The Soulmates vonden 
zij elkaar snel en het was haast jammer dat ceremonie-
meester Jeroen Sanders, in smoking, moest inbreken. 
Na een opening met een mooi persoonlijk woordje 
werd het woord snel gegeven aan burgemeester Mark 
Boumans. En die was niet zomaar naar Sportpark Zuid 
gekomen. Hij had voor de aanwezigen een prachtige 
verrassing meegenomen. In het diepste geheim had 
Dick Schakel de club voorgedragen voor de Koninklijke 
Erepenning. Slechts enkele insiders zaten in het com-
plot. De verrassing voor de aanwezigen was dan ook 
groot en de vreugde zo mogelijk nog groter.

Nadat ook Gerard van Balveren namens de KNVB zijn 
zegje had gedaan, kreeg de voorzitter het woord. Jan 
nam de aanwezigen mee langs een aantal historische 
DZC-feiten en gaf op enthousiaste en bevlogen wijze 
zijn visie op de historie, maar ook op de toekomst van 
de club. Na deze mooie presentatie kreeg Gerben van 
Hardeveld het woord. Gerben had gewerkt aan zijn 
memoires. Reeds tijdens de nieuwjaarsreceptie was 
zijn eerste memoire door Gerben zelf voorgedragen. In 
de daaropvolgende maanden verscheen iedere maand 
één van Gerbens verhalen op de website. Wat de lezers 
echter toen niet wisten, was dat alle memoires gebun-
deld waren in een boekje. Gerben had zijn ideale (D1-)
elftal uitgenodigd, vertelde over iedere aanwezige speler 
een kort verhaaltje en overhandigde hen een boekje vol 

herinneringen. De boekjes werden vervolgens te koop 
aangeboden. Er zijn overigens nog steeds exemplaren 
te koop bij de bar en de opbrengst komt ten goede aan 
een Pannaveld.

Pauze en muziek van The Soulmates onderbraken de 
receptie voor een moment. Maar daarna was het tijd 
voor de huldiging van vier leden die maar liefst 50 jaar 
lid waren van de vereniging. Herman Dommerholt, Theo 
Milder, Jan Verbeek en Herman van de Weg kregen van 
de voorzitter een persoonlijke toespraak en de bijbeho-
rende versierselen.
Nog één onderwerp stond op het programma: de 
presentatie van het jubileummagazine. Mirjam de Jonge 
had meer dan een half jaar gewerkt aan de totstand-
koming van dit magazine boordevol verhalen over en 
interviews met DZC’ers. Het eerste exemplaar overhan-
digde zij aan Danny van Leeuwen, die naast zijn werk 
in de commissie alle DZC-betrokkenen maandenlang 
voorbereiden op 19 mei door middel van het plaatsen 
van foto’s en het schrijven van verhaaltjes als Abraham 
en Sarah op de Facebookpagina rondom het jubileum.

Inmiddels was buiten al weer de volgende activiteit be-
gonnen. Businessclub Support68 speelde over een half 
veld een onderlinge wedstrijd tegen oud DZC 1-spelers. 
De tribunes zaten vol, want bezoekers die hadden deel-
genomen aan één van de activiteiten, konden allemaal 
gebruik maken van een heerlijke barbecue.

Langzaam ging de dag over in de avond. En nog was het 
programma niet voorbij. De feestavond stond nog op de 
rol. Muziek, een hapje, een drankje en veel gezelligheid 
waren de sleutelwoorden voor deze avond. Een stamp-
volle kantine en een even vol terras verraadden dat de 
bezoekers het naar hun zin hadden. Om klokslag twaalf 
uur kondigde een groot vuurwerk de echte verjaardag 
van DZC aan: 50 jaar!

Het jubileumjaar is nog niet over. Ook na 1 juli zijn nog 
enkele jubileumactiviteiten georganiseerd. Het gaat 
om de wedstrijd tegen De Graafschap, het Herfstkamp, 
de Vrijwilligersavond en afsluiting tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in november. Hierover meer in het 
jaarverslag van 2018 - 2019.
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Prestatiesport
Voor de Prestatiesport van DZC was seizoen 2017 – 2018 wederom een erg succesvol seizoen. 

Naast de goede resultaten op het veld, heeft de Prestatiesport ook een aantal belangrijke 

ontwikkelingen doorgemaakt op organisatorisch vlak.

De ontwikkelingen en successen van de afgelopen 
seizoenen leidden in april 2018 tot de ultieme beloning 
voor de verrichtte arbeid; de nominatie voor de Rinus 
Michels Award. Door de technische commissie van de 
KNVB werd de jeugdopleiding van DZC hiermee uitge-
roepen tot de beste drie amateurjeugdopleidingen van 
Nederland.

Behaalde successen seizoen 2017 – 2018 op prestatief 
gebied:
  Handhaving DZC 1 in de 1e klasse.
  Voorafgaand/Tijdens seizoen 2017 – 2018 doorstroom 

van eigen opgeleide spelers (Junior Lucas, Fabian 
Mensah, Jeremy Spits en Jesse Wortelboer) naar 1e 
selectie.

  Het kampioenschap van de JO15-1 in de 2e divisie.
  Handhaving van de 1e prestatieteams in de jeugd op 

divisieniveau.

Behaalde successen seizoen 2017 – 2018 op organisato-
risch vlak:
  Uitreiking RJO-certificaat.
  Nominatie Rinus Michels Award 2018.
  Deelname ontwikkelprogramma meiden- en vrouwen-

voetbal.
  Uitbreiding video-analyse.
     
GERT-JAN SPIT BEDANKT!
Aan het einde van seizoen 2017 – 2018 heeft Gert-Jan 
Spit intern kenbaar gemaakt te stoppen als Manager 
Prestatiesport, aangezien dit niet meer te combineren is 
met zijn dagelijkse werkzaamheden. In overleg met de 
betrokken partijen is besloten om per 1 oktober 2018 te 
stoppen, zodat alle belangrijke lopende zaken afgerond 

konden worden. Voor DZC is Gert-Jan Spit een ontzet-
tend belangrijke schakel geweest in de ontwikkelingen 
en successen van de afgelopen jaren en zijn hem hier 
als vereniging dan ook erg dankbaar voor!
Het bestuur heeft besloten aan deze vacature voorlopig 
een interne invulling te geven. Dit betekent dat Ralf Tim-
mer als hoofd Jeugd Opleidingen in seizoen 2018 – 2019 
het eerste aanspreekpunt wordt voor technische zaken 
bij DZC. Daarnaast zal Stéven Verheijen een adviserende 
en ondersteunde rol hebben. Ook worden in de uitvoe-
ring nog enkele andere personen betrokken.

VOORUITBLIK SEIZOEN 2018 – 2019 
De afgelopen seizoenen is de jeugdopleiding van DZC 
uitgegroeid tot de beste amateurvoetbaljeugdoplei-
ding in de regio en heeft het haar positie in Nederland 
gevestigd. Als vereniging zijn we hier erg trots op. Het 
is echter zaak dat deze positie behouden en versterkt 
wordt. Het komende seizoen, 2018 – 2019, staan er 
daarom weer een aantal belangrijke actiepunten op het 
programma om de kwaliteit van de jeugdopleiding te 
waarborgen en te verhogen. Hierbij staat het plezier en 
de ontwikkeling van de speler/speelster, het kader en de 
organisatie centraal.

De belangrijkste doelstellingen voor seizoen 2018 - 2019:
  Handhaving DZC 1 in de 1e klasse om uit te groeien tot 

een stabiele 1e klasser.
  Continue doorstroom van eigen opgeleide spelers 

naar DZC 1.
  Meedoen met DZC 2, DZC VR1 en DZC JO19-1 voor 

promotie.
  Samenwerking breedtesport intensiveren.
  Opzetten van een voetbalhandboek.
  Opzetten en uitvoering interne trainerscursus.
  Ontwikkeling teamtechniektraining.
  Structureel Technisch Overleg.

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

kan DZC vertellen dat dit nog steeds het geval is en de Breedtesport nog breder is geworden. 

In totaal spelen er 85 teams in competitieverband.

Zo blijft de jeugd gestaagd groeien, vooral de mini’s en 
het vrouwenvoetbal zit nog steeds sterk in de lift. De an-
dere jeugdafdelingen blijven groeien door de inzet van 
onze coördinatoren. Zonder hen zou de Breedtesport 
en uiteindelijk de Prestatiesport niet op het niveau staan 
waar ze nu staan, een nominatie voor de beste jeugd-
opleiding van Nederland is mooie beloning. Want zoals 
iedereen weet is er geen Prestatiesport zonder goede 
Breedtesport.

werden alle activiteiten georganiseerd door de Activitei-
tencommissie volop bezocht.
Het prachtige seizoen werd afgesloten met het zome-
ravondvoetbal, 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.

DZC staat zowel in de regio als in heel Nederland 
bekend als voorloper op de open club gedachten. De 
Sportieve BuitenSchoolseOpvang met Actief4Kids blijft 
groeien, mede door de sportlessen van DZC en de ver-
zorgende kant van Actief4Kids. DZC heeft op de dinsdag 
en donderdag het gehele jaar vijftig statushouders mo-
gen ontvangen, bij DZC leerde men participeren in onze 
samenleving door middel van vrijwilligerswerk, sporten, 
koken en extra Nederlandse taal. Kortom DZC is hard 
op weg om de open club gedachte zo breed mogelijk te 
realiseren.

Het blijkt maar weer dat DZC en vooral de Breedtesport 
nog steeds in de lift zit. Om deze lijn door te zetten gaan 
wij volgend jaar de Breedtesport nog breder realiseren, 
zodat er van jong tot oud gesport kan worden bij DZC. 
Zodat wij trots kunnen zijn op onze slogan: Een leven 
lang DZC!

Bij de mini’s is Annabel Steller na jaren trouwe dienst ge-
stopt als coördinator, in Jermaine Hooft heeft DZC een 
vervanger gevonden. Jessica post is het nieuwe gezicht 
van de JO10. Seizoen 17/18 had nog een grote veran-
dering, de O8/O9 zijn gaan spelen op een kwart veld. 
Hopelijk levert dit ons een hoop nieuwe Messi’s op!

De jeugd heeft gebruik gemaakt van de vele techniek-
trainingen op de vrijdagen, het winterprogramma is uit-
gebreid met een bezoekje aan de bioscoop en de mini’s 
hebben kunnen genieten van een kerstbrunch. Dit zijn 
wat kleine voorbeelden van activiteiten die werden ge-
organiseerd door de vrijwilligers van DZC. Verder werd 
voor de ‘ouderen’ om de twee weken werd Walking 
Football georganiseerd; hier komen mensen samen om 
een balletje te trappen en sociale contacten te leggen.
Zo is DZC vijftig jaar geworden en hebben we een gewel-
dig jubileum jaar gehad, met als klap op de vuurpijl: de 
jubileumdag. Een reünie, een familietoernooi en zelfs 
een Mud Run werden georganiseerd voor (oud) leden 
om het jubileum te vieren.

Aan het einde van het seizoen hebben de toernooien 
plaatsgevonden. Met maar liefst zeventienhonderd 
deelnemers verdeeld over vier toernooien kan de Toer-
nooicommissie terugkijken op een geslaagd jaar, ook 
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Enkele conclusies zijn:

  het aantal geregistreerde leden is toegenomen van 
1468 naar 1573;

  de toename heeft in alle sectoren plaatsgevonden, 
zowel voor spelende leden als vrijwilligers en zowel bij 
de dames/meisjes en heren/jongens.

Een deel van de toename komt voor rekening van de 
registratie van vrijwilligers die actief zijn op het veld 
(trainers, leiders/leidsters/assistent scheidsrechters). Dit 
zijn voornamelijk Niet Spelende leden zonder Contribu-
tieVerplichtingen. Deze categorie zal op korte termijn 
worden geschoond. Niet alle leiders/leidsters uit het 
vorige seizoen(en) zijn nog actief binnen de vereniging.

Het afgelopen seizoen is het aanbod van de vereniging 
uitgebreid met Walking Football, een nieuwe voetbal-
vorm voor ouderen die op hun oude dag nog lekker 
actief bezig willen zijn. Voor deze categorie hebben 
zich inmiddels 30 mannen ingeschreven als lid van de 
vereniging.

Tevens heeft de vereniging geparticipeerd in SportZ. 
Hierbij kunnen 5- en 6-jarigen kennis maken met 
verschillende sporten op Sportpark Zuid. In de maan-
den maart, april, mei en juni kunnen zij 20 weken op 
woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur deelne-
men aan onder meer: volleybal, tennis, atletiek, judo 
en voetbal. Dit zijn geen leden van de vereniging, maar 
de administratie van deze categorie verloopt wel via 
de ledenadministratie van de vereniging - zij maken 

Financiële Commissie
De Excel-overzichten zijn gebaseerd op de situatie zoals deze op 1 oktober 2017 respectievelijk 

1 oktober 2018 zijn geregistreerd.

dus geen deel uit van het ledental van de vereniging. 
Het afgelopen seizoen hebben hieraan 30 kinderen 
deelgenomen.
Het afgelopen seizoen is voor 70 personen (was 65 
personen vorig seizoen) de contributie betaald via het 
Meedoenarrangement van de Gemeente Doetinchem of 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. Op deze wij-
ze is het ook voor onze minder draagkrachtige leden de 
mogelijkheid om te voetballen binnen onze vereniging.

1514 

Overzicht ledenbestand DZC’68

TOTAAL 10/1/17 10/1/18
Spelende leden 1105 1171
Niet spelende leden 363 402
 1468 1573

SPELENDE LEDEN 10/1/17 10/1/18
Aantal heren/jongens 928 980
Aantal dames/meisjes 177 191

NIET SPELENDE 
LEDEN 10/1/17 10/1/18
Aantal heren/jongens 292 324
Aantal dames/meisjes 71 78

SPELENDE LEDEN
KOMEN UIT VOOR  10/1/17 10/1/18
senioren (M) 228 257
senioren (VR) 29 40
JO19 65 56
MO19 20 26
JO17 99 137
MO17 33 35
JO15 140 59
MO15 32 14
JO14  60
MO14  17
JO13 128 69
MO13 32 18
JO12  59
MO12  17
JO11 116 66
MO11 13 2
JO10  40
MO10  5
JO9 85 64
MO9 8 3
JO8 39
MO8  1
PCL 39 29
35/45+ 25 32
veteranen 3 0
(25) 30+ voor vrouwen 10 13
Walking Football  13
  1171

NIET SPELENDE 
LEDEN  10/1/17 10/1/18
betalende vrijwilligers 
en donateurs 109 98
vrijwilligers 
zonder contributie 254 304

VERLOOP 
GEDURENDE 
HET SEIZOEN  2016-2017 2017-2018
 
 Bij Af Bij Af
senioren (M) 65 44 61 32
senioren (VR) 8 7 14 3
JO19 29 35 6 15
MO19 11 10 9 3
JO17 35 23 56 18
MO17 9 5 7 5
JO15+JO14 16 11 1 22
MO15+MO14 1 8 15 16
JO13+JO12 16 18 16 16
MO13+MO12 13 10 10 7
JO11+JO10 14 25 9 19
MO11+MO10 6 16 2 8
JO9+JO8 14 7 45 27
MO9+MO8 3 0 0 4
PCL 12 3 0 10
35/45+ 6 2 11 4
30+ voor vrouwen 0 2 3 0
veteranen 12 1 0 3

VERLOOP 
GEDURENDE 
HET SEIZOEN  2016-2017 2017-2018
 
 Bij Af Bij Af
betalende vrijwilligers 
en donateurs 15 10 1 8

vrijwilligers zonder 
contributie 64 14 58 8

Aantal deelnemers 
SportZ 30



 EEN LEVEN LANG DZC!


