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met Plezier en Zelfvertrouwen

Ee
n 

le
ve

n 
la

ng
 D

ZC



Voor u ligt het vijfde en laatste Jaarverslag van mijn hand. Het is het vervolg op ‘Samenspel loont’ 
en ‘Bewegen doet Groeien’. Ten aanzien van de titel van dit Jaarverslag had ik eerst ‘Afscheid ne-
men bestaat niet’ in gedachten, maar ondanks dat dit goed past bij Een leven lang DZC vond ik 
het toch wat te dramatisch. Het werd dus ‘met Plezier en Zelfvertrouwen’. Een titel die slaat op 
mijn eigen functioneren bij DZC’68 de afgelopen zes jaar, maar hopelijk ook op al die mensen die 
bij DZC actief zijn; als het nu gaat om diegenen die voetballen, vrijwilligers, betaalde krachten of 
anderzijds.

Het bestuur van de sportvereniging DZC heeft het afgelopen jaar gedraaid met vier bestuurs-
leden: Jan Minkhorst (voorzitter), Egenius Lodewijks (secretaris), Cock Oudijk (penningmeester) 
en Marieke van Erkelens. Marieke is het vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de Commissie 
Prettig Sportklimaat en de Vrijwilligerscommissie, Jan is dat voor de Prestatiesport en de Kleding-
commissie, Egenius voor de Breedtesport, Support68 en Communicatie en Cock voor Accom-
modatie en de Financiële Commissie. Er werd zeer frequent vergaderd, als bestuur, als bestuur en 
management, en in mindere mate als bestuur – management & middenkader en als besturen van 
de SV DZC’68 en de Stichting Promotie DZC’68.

Een zekerheid bij onze vereniging is de nimmer aflatende inzet van de vrijwilligers. In het kader 
daarvan werden in Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari 2016 de Vrijwilligers van het jaar 
benoemd; een eer die dit jaar te beurt viel aan Carla Niezen en Pascal Hertogh. Carla vanwege 
haar grote initiërende en uitvoerende rol bij het vrouwenvoetbal en Pascal vanwege zijn activi-
teiten voor de kleding, de website, senioren 1 en last but not least Support68. Bij de jeugd was 
die eer weggelegd voor Giovanni van der Horst. Giovanni is altijd aanwezig op de club en is een 
zeer verdienstelijke patatbakker en scheidsrechter. Er werden in de receptie nog meer mensen in 
het zonnetje gezet; de jubilarissen. Dit jaar waren dat: Theo Esman (40 jaar), René Collignon, Paul 
Milder, Tim Peitsman, Nick Rijnshoeven en Richard Vallen (25 jaar) en nog 14 leden die 12,5 jaar 
‘bij de zaak’ waren.

In zijn Nieuwjaarsspeech hield Jan Minkhorst een prachtig betoog over de verschillen die er zijn 
in onze vereniging en hoe deze altijd te verenigen zijn. We hebben in onze club onder meer te 
maken met breedtesport, prestatiesport, vrouwenvoetbal, jong en oud, homo en hetero, jongens 
en meisjes, zwart en wit, enz., enz.. Maar zoals in ons grote RESPECT-spandoek staat vermeld: ‘Ex-
clusief is iedereen en iedereen kan zichzelf zijn’. DZC is een sportvereniging, een organisatie waar 
sporters en vrijwilligers verenigd zijn, waar sporters en vrijwilligers in goed overleg het beste uit 
zichzelf en de organisatie halen. Eerlijke en respectvolle communicatie zijn daarbij belangrijke in-
grediënten. Het brengt verschillen dichter bij elkaar. Het was een gloedvol en emotioneel betoog 
dat ontroerde.

In het vorige Jaarverslag is in het voorwoord aangekondigd dat er in dit Jaarverslag iets zou wor-
den ‘verteld’ over het ledenbestand van DZC. De Financiële Commissie, met name Herman van 
der Weg, heeft zich over dit fenomeen gebogen en is met een aantal prachtige tabellen gekomen. 
Aangezien volgens ingewijden de toekomst van communiceren ligt in plaatjes, ‘snapchats’ en 
video’s, is er sprake van een miniem begeleidend schrijven. De tabellen spreken voor zich en zijn 
boeiend genoeg.

Dit Jaarverslag geeft een goede indruk van wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd bij DZC, 
maar het is zeker niet compleet. Ik hoop wel dat u na het lezen ervan met mij kunt constateren 
dat er bij DZC veel zaken met Plezier en Zelfvertrouwen worden georganiseerd en dat alle daaruit 
voortvloeiende activiteiten ook met Plezier en Zelfvertrouwen worden uitgevoerd c.q. beleefd.

Ik sluit af met een woord van grote dank gericht aan al die mensen die hebben bijgedragen aan 
dit Jaarverslag. TOP!!

Met hartelijke groet,
Egenius Lodewijks

Jaarverslag 2015 – 2016
Redactie: Egenius Lodewijks
Opmaak: My-Concept
Drukwerk: DrukwerkConcurrent
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Een opsomming van de belangrijkste resultaten c.q. 
activiteiten
•	 Omzetgroei kantine gerealiseerd van > 15%.
•	  Een aantal feesten georganiseerd, waaronder het 

succesvolle Oktoberfest en de Après ski party.
•	  Een overeenkomst gesloten met Sligro, onze 

nieuwe foodleverancier voor de komende 3 
jaar. Bij de deal zit een renteloze lening die kan 
worden aangewend voor de aanschaf van een 
nieuwe keuken. Daarnaast wordt de gezonde 
sportkantine nieuw leven ingeblazen, doordat 
Sligro partner is geworden van de KNVB.

•	  De overeenkomst met Grolsch is verlengd met  
5 jaar, daarin zit een aanzienlijk bedrag voor de inrichting van de nieuwe kantine en daarnaast  
worden koelingen e.d. in bruikleen gegeven.

•	  De overeenkomst met Vrumona (Pepsi) is tussentijds verlengd en er is een deal gesloten voor de 
inrichting van de nieuwe kantine (nieuwe koelingen e.d.).

•	  Maandelijks overleg gevoerd metissie, de spovrijcommissie (sponsor vrijwilligers) en de financiële 
commissie ter realisatie van de nieuwbouw.

•	  Verschillende acties opgezet om geld in te zamelen voor de nieuwe kantine, waaronder een grote 
loterij.

•	  Een pilot overeenkomst gesloten met de Gemeente Doetinchem voor het scheiden van afval; 
vooral plastic e.d.. In plaats van dat het ons geld kost, levert elke volle afvalzak nu geld op.

•	  Aandeel gehad in de nieuwe overeenkomst met De Graafschap voor het gebruik van de accommo-
datie van DZC op de zondagen, hierdoor worden kosten gedeeld en extra inkomsten gerealiseerd 
in onze kantine. Er is afscheid genomen van Pelota, die de voetbalactiviteiten hebben verplaatst 
naar de Bezelhorst.

Tot slot een persoonlijk afsluiting van Jorg Lammers
•	  Er is een top accommodatieteam actief dat zorgdraagt voor een schoon en aantrekkelijk park, waar 

iedereen zich op zijn gemak voelt. Door de nieuwbouw wordt dit alleen maar versterkt.
•	  Helaas neem ik als Manager Accommodatie afscheid, omdat ik een prachtig nieuw appartementen 

- hotel in Amstelveen mag opzetten en managen. Wel blijf ik als vrijwilliger actief bij de mooiste 
amateurclub van de Achterhoek en zal me vooral blijven bezighouden met de inrichting van de 
nieuwe kantine en de daaraan gekoppelde sponsordeals.

Nieuwe accommodatie
In dit verslagjaar zijn er weer mensen benaderd met het verzoek om zitting te nemen in één van de 
werkgroepen omtrent de nieuwe accommodatie. Hierop is gelukkig door velen positief gereageerd 
waardoor wij aan de slag zijn gegaan in de volgende organisatiestructuur 2015 – 2016 ten behoeve 
van de nieuwbouw accommodatie.

Stichting Promotie DZC’68
De nieuwe accommodatie komt in eigendom bij de stichting Promotie DZC’68 evenals de exploitatie 
ervan. In het stichtingsbestuur hebben zitting:
 Gerben van Hardeveld  voorzitter
 Cock Oudijk penningmeester
 Marianne Kock bestuurslid
 Alfred Jansen bestuurslid

De statuten zijn inmiddels gewijzigd en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geactualiseerd 
waardoor het stichtingsbestuur handelingsbevoegd is.

De stuurgroep staat onder aanvoering van Jan Minkhorst en houdt zich hoofdzakelijk bezig met:
•	 houden van de helicopterview
•	 afstemming tussen de werkgroepen
•	 link naar het bestuur van DZC en de DZC’68 Promotie
•	 link naar de leden van DZC middels Algemene Ledenvergaderingen
•	 afstemming met gemeente Doetinchem en andere partijen op strategisch niveau
•	 opstellen en beheer van contracten
•	 verzorgen van de communicatie omtrent stand van zaken nieuwbouw
De stuurgroep bestaat uit de aanvoerders van de 3 werkgroepen, Joke Roeterdink met ondersteuning 
van Robert Baars (externe onafhankelijke afgevaardigde).

De bouwwerkgroep staat onder aanvoering van Hans Siebes en houdt zich bezig met onderwerpen 
zoals:
•	 van ontwerp naar realisatie
•	 uitvoering
•	 investeringsomvang
•	 beheer en onderhoud
•	 duurzaamheid
Deze werkgroep bestaat uit de volgenden personen: Fabian Penninkhof, Kees Dunnink, Robbie Mees-
ters, Stephan Roelvink (architect), Harry Schoppema en een afvaardiging van de Gemeente Doetinchem.

De werkgroep financiën en exploitatie staat onder aanvoering van Cock Oudijk en is inmiddels 
samengevoegd met de stuurgroep, zij houden zich bezig met: 
•	 financiering	 •							meerjarige	huurcontracten
•	 waarborgen	 •							subsidies
•	 fondsen	 •							organisatievormen	(vereniging/stichting)
•	 obligaties, aandelen, crowdfunding, etc.
Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: Joke Roeterdink, Robert Baars, GertJan Bomer, 
Arnoud Thuss en Jelmer van Zeist.

De werkgroep sponsoring en vrijwilligers staat onder aanvoering van Jorg Lammers en houdt zich 
bezig met onderwerpen als:
•	 geldgenererende acties
•	 inzet van vrijwilligers
•	 vinden van sponsoren, die willen sponsoren in materialen en middelen
•	 inzet van zelfwerkzaamheid
Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: Rick Jonkman, Paul Milder, Jeroen Nienhuis en 
Niek Oostendorp.

De	werkgroepen	vergaderen	1x	per	2/3	weken,	evenals	de	stuurgroep.
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Hoofdpunten
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Om de nieuwe sportaccommodatie te realiseren is de Stichting Promotie DZC’68 genoodzaakt een 
lening te sluiten op de kapitaalmarkt. Om dit mede mogelijk te maken is contact gezocht met SWS. 
Deze	instantie,	kan	samen	met	de	gemeente	Doetinchem	zorgen	voor	een	borgstelling	waar	bank	en/
of andere kredietverstrekkers om vragen. SWS vervult hierin de verbindende rol tussen bank, gemeente 
en vereniging.

Videoboodschap website
Op de website worden videoboodschappen getoond waarbij de voorzitter van de stuurgroep ieder-
een op de hoogte houdt van de actuele ontwikkelingen rondom de stand van zaken van de nieuwe 
accommodatie.

Actuele planning:
21-06-2017: nieuwbouw wordt opgeleverd
01-07-2017: start aanleg 2e KGV 105x68 m. wordt de maatvoering van het veld

Gemeente Doetinchem
Het Graafschap College met de afdelingen Sport en Bewegen en Veiligheid krijgt haar nieuwe huisves-
ting op Sportpark Zuid. De tennishal is inmiddels gesloopt en de grondwerkzaamheden zijn in volle 
gang voor de realisatie van die nieuwe huisvesting.

Jan Minkhorst en Hans Siebes hebben de afgelopen maanden diverse keren met een afvaardiging van 
het ambtelijk apparaat om tafel gezeten om met elkaar te bespreken hoe het nieuwbouwplan van 
de Gemeente (14 kleedkamers, lockers, scheidsrechtersruimten) in het plan van DZC geschoven kan 
worden (nieuwbouw of verbouw kantine inclusief verenigingsruimten) om de beschikbare gelden 
zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het is goed om te vermelden dat deze gesprekken in een uitermate 
prettige en fijne sfeer verlopen waardoor er echt stappen worden gezet. Inmiddels is de demarcatie-
overeenkomst tussen beide partijen ondertekend wat inhoudt dat op de vierkante millimeter duidelijk 
is welk deel van het gebouw DZC toebehoort en welk deel de gemeente.

Tweede kunstgrasveld
In de Raadsvergadering van de Gemeente Doetinchem op 2 juni 2016 is besloten om een krediet be-
schikbaar te stellen voor de aanleg van een 2e kunstgrasveld bij DZC

Overgenomen uit het Raadsstuk: "Maatregelen vanuit het vastgoedfonds"
Sportvereniging DZC’68 is gehuisvest op Sportpark Zuid. De vereniging heeft een stabiel ledenaantal. 
Het is de verwachting dat dit ook in de komende jaren stabiel zal blijven. DZC’68 heeft een tekort aan 
velden. De gemeente Doetinchem berekent het aantal velden waar een vereniging recht op heeft aan 
de hand van gestandaardiseerde normeringen. Op dit moment beschikt DZC’68 over 6 wedstrijdvel-
den en 3 trainingsvelden. Volgens de normeringen bestaat de basis voor DZC’68 uit 8 wedstrijdvelden 
en 4 trainingsvelden. In afwachting van een oplossing heeft DZC’68 zich de afgelopen jaren gered met 
en een aantal noodgrepen. Het is niet mogelijk om een extra natuurgrasveld aan te leggen. Daarvoor 
ontbreekt de ruimte op Sportpark Zuid. DZC’68 heeft aangegeven uit de voeten te kunnen met een 
extra kunstgrasveld ter vervanging van een natuurgrasveld. De kosten aanleg kunstgrasveld worden 
geraamd op € 450.000,- exclusief btw. De aanleg van het kunstgrasveld kan gedekt worden uit de op-
brengst en vrijval van exploitatielasten van de tennishal. De opbrengst van deze verkoop is al toege-
voegd aan het vastgoedfonds.

Duurzaamheid
Het is voor alle betrokkenen een uitdaging om het gebouw zo energiezuinig mogelijk te krijgen 
waardoor er een behoorlijke besparing op de energielasten kan plaatsvinden. Alles wordt uit de kast 
gehaald om dit punt hoog op de agenda te krijgen.

Werven van nieuwe partijen
Met diverse partijen zijn inmiddels gesprekken gevoerd over het gezamenlijk gebruik van de nieuwe 
accommodatie. Te denken valt dan aan fysiotherapie, de buitenschoolse opvang en het project  
Samen Doetinchem. Met name de ‘overdaguren’ van de accommodatie kan breder worden ingezet. 

Bouw ook mee met DZC!
Er is een hele enthousiaste en creatieve groep aan de slag gegaan om verschillende acties uit te zetten 
onder de mooie titel: Bouw ook mee met DZC! De start van de campagne heeft in maart plaatsgevon-
den in het Amphion te Doetinchem en deze is goed bezocht. 
De	volgende	acties	staan/stonden	op	de	rol:
•	 uitgifte	obligaties	 •							sponsorloop
•	 bloemenactie	 •							legostenen-acties
•	 loterij	 •							recordpoging	aantal	vrouwen	op	een	voetbalveld

Veel mensen zijn vele, vele uren bezig in de voorbereiding van de meest uiteenlopende zaken om de 
nieuwe multifunctionele accommodatie te realiseren. Het is bloed, zweet en (soms) tranen, maar deze 
droom is geen bedrog!

Het afgelopen seizoen was het eerste gehele voetbalseizoen dat de groep Communicatie binnen DZC 
actief was. Communicatie bestond ook afgelopen jaar uit Danny van Leeuwen (webmaster officiële 
website), Mirjam de Jonge (Supportersblad en Nieuwsbrief), Egenius Lodewijks (gelinkt bestuurslid),  
Peter Terbeek (Support68) en Tijn Bakker (Coördinator Communicatie). Communicatie is in het 
seizoen 2015 – 2016 om de zes weken bij elkaar gekomen om de lopende zaken te bespreken. De 
belangrijkste punten hierbij waren de website, het Supportersblad, de Nieuwsbrief en social media in 
het algemeen.

Op het gebied van de website heeft webmaster Danny van Leeuwen versterking gekregen in de 
persoon van Bram Schleedoorn. Door deze versterking is het mogelijk geworden om de website nog 
actueler in te zetten en dit is duidelijk in praktijk gebracht. Ook is op de website een apart tabblad 
gerealiseerd voor alle ontwikkelingen rondom de Nieuwe Accommodatie. 
Elke thuiswedstrijd van het 1e elftal (mannen 1) lag het Supportersblad weer netjes verspreid door de 
accommodatie. Tevens was het Supportersblad altijd keurig voorzien van o.a. de voorbeschouwing, 
de selecties, het meest recente wedstrijdverslag, de actuele stand, het programma en de Vrijwilliger 
aan het woord; daarnaast zijn er ook verschillende interviews met afgevaardigden van het 1e elftal 
gepubliceerd.

Voor aanvang van het seizoen 2015 – 2016 was de doelstelling om de digitale Nieuwsbrief periodiek 
uit te brengen. Dit is door omstandigheden niet altijd in de praktijk gebracht en is daardoor een 
belangrijk aandachtspunt voor het komende seizoen. Tijdens het afgelopen seizoen is de eigen DZC-
app gelanceerd. Deze applicatie is o.a. voorzien van het laatste nieuws, teaminformatie en media. Op 
social mediagebied is er actief gebruik gemaakt van Facebook, Twitter en Instagram. 
Voor het seizoen 2016 – 2017 zullen er zeker nog stappen gezet moeten worden, want er is nog veel 
winst te behalen op communicatiegebied. Zo zijn de plannen om de leden en het kader actiever op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent de Nieuwe Accommodatie, de groep Communi-
catie uit te breiden en de overige zaken te continueren!
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Terugkijkend op het seizoen 2015 – 2016 moet helaas worden geconcludeerd dat de Prestatiesport 
niet de gewenste ontwikkeling heeft doorgemaakt. Op organisatorisch gebied zijn wel de nodige 
stappen gemaakt, maar helaas zijn die op het veld niet allemaal in prestaties vertaald. Wel is er de 
overtuiging dat de goede weg wordt bewandeld en dat ondanks dat de gestelde doelstellingen niet 
allemaal gerealiseerd zijn in de periode die vooraf gepland was, deze op afzienbare tijd alsnog worden 
gerealiseerd.

Doelstellingen voor 2016
Stabiele 1e klasse: helaas nog niet gerealiseerd
Beste Jeugdopleiding uit de regio: Gerealiseerd

Korte terugblik 
Kampioenschap: Vrouwen 1 en D-1
Degradatie: B-2

De doelstelling voor het 1e elftal (mannen 1) was heel duidelijk, promotie naar de 1e klasse. Dit is 
niet gelukt, waardoor er maar één conclusie kan worden getrokken en dat is dat er ondanks de prima 
selectie er met een wrange smaak kan worden teruggekeken op het seizoen 2015 – 2016. De hand-
having van het 2e elftal (mannen 2) in de hoogst mogelijke klasse is toch wel speciaal te noemen, een 
prestatie van formaat.

Het behaalde kampioenschap van vrouwen 1 is een prima prestatie die voor een groot deel kan wor-
den toegewezen aan de Werkgroep Vrouwenvoetbal. Door de fantastische inzet van deze Werkgroep, 
met allerlei instuiven, vriendinnendagen, wedstrijden tegen BVO’s e.d., heeft vrouwen 1 de ambitie 
van deze Werkgroep prima vertaald, hulde.

Dit jaar is er voor het eerst onder leiding van Robin Faber deelgenomen aan de Beltona competitie 
voor elftallen onder de 21 jaar. In de poule wist dit elftal met enkele fantastische wedstrijden de 1e 
plaats te behalen met als resultaat deelname aan de finale dag. Ook op de finale dag liet ‘onder 21’ 
zien gelijkwaardig te zijn aan alle grote clubs in de regio waardoor met trots de toekomst van het  
1e elftal tegemoet kan worden gezien.

Verder is de D-1 gepromoveerd en de B-2 gedegradeerd, hierdoor is er in principe een ‘stilstand’ ont-
staan. Ondanks dat DZC heel graag met de 2e teams in de 1e klasse wil spelen, blijkt dit in de praktijk 
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bijna onhaalbaar. Dit beeld is ook te zien bij de andere grote clubs in de regio; bijna overal spelen de 
2e teams in de 2e klasse. Wel blijft het streven om met deze teams naar de 1e klasse te gaan.
Op de lijst van beste amateurclubs welke jaarlijks wordt uitgegeven door de Voetbaltrainer zal DZC 
dus ongeveer op dezelfde plaats blijven. Momenteel tellen in dit klassement de prestaties van de 
vrouwen nog niet mee.

Met pijn in het hart moet er dan ook worden geconcludeerd dat op prestatief niveau 2015 – 2016 een 
seizoen van stilstand is.

Trainers
Met grote trots kan worden gekeken naar de selectietrainers. Het zijn bijna allemaal trainers die zelf 
actief voetballen in ons 1e of 2e elftal of anders actief zijn geweest binnen DZC als speler; van de ove-
rige trainers kan worden gezegd dat ze inmiddels een groot DZC hart hebben. De meeste trainers zijn 
inmiddels in het bezit van een trainersdiploma, waardoor DZC erg trots kan zijn op het trainerskorps.

Spelers
Als er naar het 1e, 2e en de A-1 kijken, kan er worden gesteld dat DZC de komende tien jaar is voor-
zien van een goed 1e en 2e elftal waarmee nog leuke successen kunnen worden geboekt, welke niet 
zullen misstaan mocht de stap naar de 1e klasse worden gemaakt met het 1e elftal. Verder zit er erg 
veel potentie in de overige selectieteams, waarmee DZC hopelijk in de komende jaren de nodige stap-
pen kan zetten. Ook bij de jongste jeugd is DZC bezig met een inhaalslag welke goed uitpakt; dit is de 
verdienste van de uitstekende trainers bij deze teams. Daarnaast lopen zaken bij de ProData Champi-
ons League ook erg goed en op basis hiervan kan de toekomst ook positief tegemoet worden gezien.

Doelstellingen voor seizoen 2016 – 2017
Promotie met mannen 1, vrouwen 1, C-1 en D-1
Optimaliseren van de organisatiestructuur binnen de Prestatiesport

Kampioenschap vrouwen 1 seizoen 2015 - 2016 D-1 Kampioen 2015 - 2016
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woorden dat de Breedtesport nog breder gemaakt zou worden. 
DZC is inmiddels weer een jaartje ouder geworden en het vijftig-
jarig jubileum in 2018 komt steeds dichterbij.

De Breedtesport is inderdaad breder geworden, zo blijft de 
jeugd gestaag groeien; vooral de mini’s en het vrouwenvoetbal 
zitten nog steeds sterk in de lift. De andere jeugdafdelingen 
blijven ook groeien, mede door de inzet van de coördinatoren. 
Zonder hen zou de Breedtesport en uiteindelijk de Prestatiesport 
niet op het niveau staan waar ze nu staan, namelijk de beste 
jeugdopleiding van de Achterhoek. Want zoals iedereen weet, 
is er geen Prestatiesport zonder goede Breedtesport. De jeugd 
heeft gebruik gemaakt van de vele techniektrainingen op de 
vrijdagen, het winterprogramma is uitgebreid met een bezoekje 
aan de bioscoop en hebben de mini’s kunnen genieten van een 
kerstbrunch. Dit zijn wat kleine voorbeelden van nieuwe activi-
teiten die werden georganiseerd voor de leden van DZC.

DZC heeft in 2016 afscheid genomen van het Zaalvoetbal. In de 
afgelopen jaren zijn er bij deze tak van de Breedtesport zowel in 
als rondom het veld regelmatig incidenten geweest. Ondanks 
een aantal inspanningen vanuit het bestuur en management 
bleef het Zaalvoetbal negatief in beeld. Om die reden heeft het 
bestuur in het voorjaar van 2016 besloten het Zaalvoetbal met 
ingang van het seizoen 2016 - 2017 niet meer aan te bieden.

Voor de nieuwe, maar ook de bestaande vrijwilligers, is het stuk 
DZC voor Dummies geproduceerd. DZC voor Dummies moet de 
leden wegwijs maken binnen onze mooie club; hier staat na-
melijk zoveel mogelijk relevante informatie in over DZC en zijn 
organisatie. Voor alle trainers en leiders is de VTON app aange-
schaft, via deze app kan elke trainer zonder voetbalervaring een 
goede training neerzetten. De app heeft ook de mogelijkheid 
om de ervaren trainer te voorzien van extra trainingsstof.

kijken op een geslaagd jaar. De 
Activiteitencommissie heeft 
naast de standaard activiteiten, 
twee nieuwe feesten georgani-
seerd: namelijk het Oktoberfest 
en Après ski party. Bij de Scheids-
rechterscommissie is Bart Bouw-
meester na vele jaren trouwe 
dienst gestopt als coördinator; in 
Jordi Eijgelsheim is er een ver-
vanger gevonden.

Het prachtige seizoen werd afge-
sloten met het zomeravondvoet-
bal, een nieuw fenomeen binnen  
de club. Lid of geen lid, jong of 
oud, klein of groot, jongen of 
meisje, het maakte allemaal niet 
uit. Iedereen deed mee. De laat-
ste editie telden maar liefst vijftig 
deelnemers.

DZC is nog steeds erg actief op 
maatschappelijk vlak, zo is er een 
samenwerkingsverband aange-
gaan met de bestaande buiten-
schoolse opvang Actief4Kids. 
DZC verzorgt de sportieve kant 
van de medaille; zo krijgen de 
kinderen twee tot drie keer per 
week extra gymles en de lessen 
variëren van handstanden tot 
levend stratego. Het hele jaar 
zijn er voorbereidingen getroffen 
voor het project Samen Doetin-
chem 2. De Gemeente Doetinchem  
heeft dit project helaas niet kun-
nen financieren en dus heeft de 
werkgroep externe subsidies 
moeten aanvragen. De werkgroep 
verwacht in het volgende seizoen 
te kunnen starten met het pro-
ject. 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 en dat er van jong tot 
oud gesport kan worden bij DZC. 
Zodat wij trots kunnen zijn op de 
slogan Een leven lang DZC!

1

      Een 
leven lang

        DZC!

In deze handleiding: 

Algemene informatie over

DZC’68

Alles over de accommodatie en 

hoe daar mee om te gaan

Informatie over teamindelingen, 

trainingen en wedstrijden

En nog veel meer.....

Aan het einde van het seizoen hebben de toernooien weer 
plaatsgevonden. Met maar liefst zeventienhonderd deelnemers 
verdeeld over vier toernooien kan de Toernooicommissie terug-

Kan het nog beter ... worden we beter ...  
moeten we (ver)beteren ... ? 

Op donderdag 10 maart 2016 stond bij Eetcafé Jansen de jaarlijkse sponsoravond van Support68 weer 
op het programma. Het thema van de avond was: ‘Beter’, naar de titel van het boek van voormalig  
Nederlands zwemmer en Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Meer dan 100 sponsoren 
waren getuige van een gedenkwaardige avond.

Gastspreker Sjoerd Weikamp, welke wederom 
bereid was om geheel belangenloos deze 
sponsoravond aan elkaar te praten, opende de 
avond en gaf het woord aan DZC voorzitter Jan 
Minkhorst die een presentatie gaf over ‘Beter’ 
bij DZC of beter gezegd ‘verbeteren’.

Na een werkelijk zeer indrukwekkend en amu-
sant verhaal van Maarten van der Weijden over 
zijn tocht op weg naar Olympisch goud tijdens 
de Zomerspelen in Peking 2008 was het tijd 
voor de veiling welke Support68 had georgani-
seerd voor haar partner Fight Cancer. Veiling-
meester Sjoerd wist het spreekwoordelijke 
onderste uit de kan te halen waardoor Support68 
het fantastische bedrag van € 5.368,- kon over-
handigen aan Fight Cancer.

De avond werd feestelijk afgesloten met een  
optreden van zanger Etienne onder andere bekend van Café Bolle Jan.

Dat Support68 staat voor professioneel, laag drempelig en altijd op zoek naar de Win – Win situatie 
met haar sponsoren is algemeen bekend en erkend. Zo was een tweede hoogtepunt van het seizoen 
2015 – 2016 het zeer geslaagde uitje met de Business Club van Support68 naar de wedstrijd Schalke 
04 – Shakhtar Donetsk. Op 25 februari 2016 beleefde de ruim veertig Business Club leden een zeer in-
formele avond, maar wel tot in de puntjes verzorgt door de twee leden van Support68 te weten Pascal 
Hertogh en Nick Rijnshoeven. Met name de door Nick zelf gedraaide Duitse gehaktballen vormde de 
basis voor een super avond.

Kan het nog beter ... ja natuurlijk, het kan altijd beter, maar met datgene wat er nu staat kunnen we trots 
zijn als Support68.

Zo is er met REBO ERA Makelaars een fantastische nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de komende 
vier seizoenen, is er een mooi langlopend contract afgesloten met een nieuwe kledingleverancier, All 
Sportswear uit Doetinchem, en is de Business Club gegroeid naar 40 leden.

Daarnaast zijn er 39 bedrijven welke besloten hebben om voor minimaal drie jaar hun naam te verbin-
den aan een team binnen DZC en hebben ruim 75 bedrijven een plekje weten te scoren middels een 
reclamebord langs het hoofdveld.

Al met kunnen de heren van Support68 super tevreden terugkijken op een mooi seizoen 2015 – 2016. 
Namens René Collignon, Pascal Hertogh, Rick Jonkman, Rik van Londen, Niek Oostendorp, Nick Rijns-
hoeven, Dennie Stemerdink en Peter Terbeek een groot woord van dank aan onze sponsoren voor 
hun onvoorwaardelijke steun afgelopen seizoen.

Een leven lang DZC! ook als het om sponsoring gaat.
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In december 2015 is er afscheid genomen van Peter Wieringa en met ingang van 1 januari 2016 
heeft Marion Onstenk het voorzitterschap van de Vrijwilligerscommissie overgenomen van Ege-
nius Lodewijks. Met ingang van het nieuwe seizoen 2016 – 2017 werd een nieuw lid verwelkomd: 
Liesbeth Lieffering.

Vrijwilligersavond
De Vrijwilligersavond op 14 november 2015, met als thema Cocktailworkshop, was een heerlijke 
avond vol met dans, humor, gezellig bijkletsen én heerlijke cocktails natuurlijk. Zo’n 80 vrijwilligers 
deelden deze gezellige avond. Het bestuur en management deden een fantastische job om ieder-
een ruimschoots te voorzien van een glaasje en een hapje.

Kerst (bedankt) presentjes
Ook dit jaar zijn er weer de jaarlijkse kerst (bedankt) presentjes verstrekt, dit met een bedankkaart-
je, aan alle vrijwilligers voor hun fantastische inzet. Voor elke vrijwilliger was er een klein pakketje 
bonbons en voor de vrijwilligers die dagelijks actief zijn voor de club een iets groter chocoladepakket.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
DZC is goed op weg om alle vrijwilligers die met minderjarigen werken te voorzien van een VOG. 
Daarbij behorend, ondertekent een ieder ook de gedragsregels die DZC heeft opgesteld. Het is een 
intensieve klus, maar toch kan er worden geconstateerd dat de VOG steeds meer is ingeburgerd in 
de vereniging, zeker ook omdat deze verplicht is gesteld.

Registratie vrijwilligers
Vanaf dit seizoen worden de vrijwilligers bij DZC zoveel mogelijk geregistreerd via eenzelfde lijst. 
De Vrijwilligerscommissie heeft hiervoor een format aangeleverd aan alle nauw betrokkenen en 
hier wordt goed gehoor aan gegeven. 

Afscheid vrijwilligers / Geelblauwe dag
Op de Geelblauwe dag is er afscheid genomen van vertrekkende vrijwilligers. Dit is gedaan door 
een persoonlijk dankwoord en een dankkaart met een kleine attentie. Diegenen die niet aanwezig 
waren, hebben de dankkaart met de attentie via de post gekregen.

Vrijwilliger aan het woord
Het afgelopen jaar zijn er weer veel vrijwilligers in beeld gebracht in het Supportersblad. Er werd zo 
kennis gemaakt met een kleine schare van alle fantastische vrijwilligers die DZC rijk is. Ook aanko-
mend jaar wordt dit vervolgd.

Dank je wel!

Prettig Sportklimaat en Positief Coachen nemen binnen de vereniging een belangrijke plaats in. Na 
het stoppen van de commissie aan het eind van seizoen 2014 – 2015 is er in het seizoen 2015 – 2016 
gestart met acties om Prettig Sportklimaat en Positief Coachen binnen de club onder de aandacht te 
brengen.

Kaartenactie
De meisjes MD2 hebben met elkaar verschillende teksten bedacht. 
Deze zijn op een ansichtkaart gedrukt, met een foto van het team.  
Op een zaterdagochtend hebben de meiden deze kaarten uitgedeeld 
aan de ouders, supporters, trainers en leiders langs de velden.

Lollyactie
Als vervolg op de kaartenactie is in het voorjaar 2016 een lol-
lyactie geweest. Op een zaterdag hebben de jongens van de 
E2 en de B3 lolly’s met daaraan een kaartje uitgedeeld.
 
Beide acties zijn positief ontvangen! Meiden en jongens van de 
betrokken teams: hartelijk dank voor jullie inzet!

Reserveshirts voor volgend seizoen
Gestart is met het plan om teksten met betrekking tot Positief 
Coachen op reserveshirts te plaatsen. Door verandering van de kle-
dingleverancier is dit doorgeschoven naar het seizoen 2016 – 2017.

Brainstormsessie Positief Coachen 
In mei 2016 heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met Ewald van Kouwen, aanvoerder van de 
beweging Positief Coachen, en vertegenwoordigers van de Prestatiesport, Breedtesport, Prettig Sport-
klimaat en de Vrijwilligerscommissie. Er is besproken hoe Positief Coachen binnen de club opgezet 
kan	worden	en/of	verbeterd	kan	worden.

Bewustwording Wat gebeurt er, wat is nodig
Inspiratie Hoe gaan we dat doen? 
Vaardigheden Wat moet je doen? 
Borging Hoe zorgen we dat het blijft?

Verder zijn er enkele tips en aandachtspunten besproken die in het seizoen 2016 - 2017 verder opge-
pakt gaan worden.

Veilig Sportklimaat, Calamiteitencommissie
Na een speelweekend wordt er aan nauw betrokkenen een overzicht gestuurd met de kaarten en 
straffen van de KNVB die dat speelweekend zijn uitgedeeld. Door de Calamiteitencommissie wordt 
overlegd wie welke casus oppakt, Prestatiesport of Breedtesport. Met de betrokken personen wordt 
gesproken en indien nodig krijgen zij een ‘alternatieve straf’, bijvoorbeeld een (jeugd)wedstrijd vlag-
gen of fluiten. Uitgangspunt hierbij is dat er een leermoment bereikt wordt. Het Beleidsstuk Calamitei-
tenplan (verkort) is geactualiseerd en gepubliceerd op de website.
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Overzicht ledenbestand DZC’68 per 1-10-2016

Spelende leden 1.062

Niet spelende leden 319

Totaal 1.381

Spelende leden:
Aantal	heren/jongens 888

Aantal	dames/meisjes 174

Niet spelende leden:
Aantal	heren/jongens 253

Aantal	dames/meisjes 66

Niet spelende leden (betalend/niet betalend):

Betalende vrijwilligers en donateurs 115

Vrijwilligers zonder contributie 204

Spelende leden komen uit voor:
Senioren (M) 207

Senioren (VR) 28

JO19 71

MO19 19

JO17 87

MO17 29

JO15 135

MO15 39

JO13 130

MO13 29

JO11 127

MO11 23

JO9 78

MO9 5

PCL 30

35/45+ 21

Veteranen 4

35/45+	en	veteranen 25

Waar komen onze leden vandaan:
Doetinchem 1.264 Haarlem 1 Sinderen 1

Doesburg 7 Hengelo Gld 3 Steenderen 1

Arnhem 3 Hilversum 1 Terborg 8

Angerlo 1 Hoog Keppel 1 Ulft 1

Apeldoorn 1 Huissen 1 Utrecht 1

Azewijn 1 Hummelo 8 Veldhuizen 1

Beek Gem Montferland 1 Kampen 1 Velp Gld 1

Braamt 5 Kilder 1 Voorst 1

Didam 3 Laag Keppel 3 Wehl 19

Dieren 1 Lathum 2 Westendorp 1

Drempt 2 Lichtenvoorde 1 Westervoort 1

Eerbeek 1 Neer 1 Wijnbergen 1

Enschede 1 Netterden 1 Winterswijk 1

Gaanderen 4 Nijmegen 1 Zeddam 2

Gendringen 1 Rheden 1 Zelhem 8

Groningen 1 Rotterdam 1 Zutphen 1

‘s Heerenberg 4

Doetinchemse leden wonen in 
de wijk:

Doetinchem, Centrum 106

Doetinchem, de Huet 560

Doetinchem, Dichteren 115

Doetinchem, Noord 190

Doetinchem, Oosseld 87

Doetinchem, Overstegen 121

Doetinchem, Schöneveld 85

Groei of krimp; ontwikkeling van het ledenbestand vanaf 1-1-2010:
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Spelende leden 772 853 894 947 967 1.058

Senioren (M) 163 186 195 218 233 244

Senioren (VR) 11 15 12 10 6 16

JO19 54 63 53 38 49 62

MO19 4 6 3 10 7 9

JO17 82 56 64 68 65 80

MO17 7 10 7 7 18 22

JO15 68 80 80 93 112 111

MO15 13 10 19 17 19 30

JO13 82 93 112 110 119 156

MO13 12 12 13 17 7 25

JO11 88 87 107 143 139 115

MO11 9 8 2 7 8 17

JO9 76 101 118 109 102 84

MO9 4 3 5 5 7 3

PCL 31 47 36 28 17 26

35/45+ 14 16 18 25 22 20

Veteranen 10 10 11 11 12 7

35/45+/veteranen 24 26 29 36 34 27

Zaal 44 50 51 31 25 31

NS 116 125 126 122 121 117

NSCV 119 148 0 191 225 250

Groei of krimp; ontwikkeling van het ledenbestand 2016:
01-01-2016 01-10-2016

Spelende leden 1.037 1062

Senioren (M) 224 207

Senioren (VR) 14 28

JO19 48 71

MO19 21 19

JO17 87 87

MO17 26 29

JO15 112 135

MO15 32 39

JO13 143 130

MO13 28 29

JO11 112 127

MO11 21 23

JO9 96 78

MO9 3 5

PCL 24 30

35/45+ 23 21

Veteranen 4 4

35/45+/veteranen 27 25

Zaal 19 0

NS 105 115

NSCV 276 204

Afname in bestand vrijwilligers 
zonder contributie door scho-
ningsactie vorig seizoen.
Toename van competitie spe-
lende leden tussen 2010 en 2016 
is 36% voor de mannen en 186% 
voor de vrouwen.
Van de huidige spelende leden 
ligt de gemiddelde leeftijd bij de 
mannen op 16,7 jaar en voor de 
vrouwen op 14,6 jaar.
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