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Voor u ligt weer een prachtig jaarverslag. Ooit als initiatief opgestart in 2013 is dit 

inmiddels alweer ons 9e jaarverslag. Het seizoen 2021–2022 hebben we met een 

korte onderbreking i.v.m. corona rond de wintermaanden volledig kunnen draaien.

BESTUUR & MANAGERS
Binnen de organisatie van Bestuur & Managers DZC’68 
hebben we dit seizoen in dezelfde samenstelling 
gedraaid als de afgelopen seizoenen. 
Het dagelijks bestuur heeft bestaan uit Cock Oudijk, 
penningmeester en vice voorzitter, Marieke van 
Erkelens, secretaris en ik, Peter Terbeek, voorzitter. 
Tijdens de ALV van mei 2022 is Marieke teruggetreden 
als bestuurslid. Na maar liefst 3 termijnen van 3 jaar 
was daar het moment van terugtreden. Dat we enorm 
dankbaar zijn voor de bewezen diensten van Marieke 
blijkt uit het feit dat zij door de ALV is benoemd tot Ere 
Lid van DZC’68. Mooie titel waar Marieke meer dan 
trots op mag zijn. 
Verderop in dit jaarverslag leest u een bijdrage van 
Marieke waarbij ze terug blikt op haar periode als 
bestuurslid van DZC’68. 
Als vereniging zijn we ontzettend blij dat Gerrit 
Radstake zich beschikbaar heeft gesteld om de rol van 
secretaris over te nemen van Marieke. Gerrit loopt mee 
binnen het bestuur en zal in de ALV van november 2022 
worden voorgedragen.
Naast Gerrit heeft ook Jeroen Nienhuis zich beschik-

baar gesteld als bestuurslid van DZC’68. Ook Jeroen zal 
tijdens de ALV van november 2022 worden voorgedra-
gen als bestuurslid. 
Mooie opvolging en uitbreiding voor het bestuur van 
DZC’68. 
De Managers, Ralf Timmer (Prestatiesport) Max Riekel 
(Breedtesport) en Niek Oostendorp (Accommodatie) 
hebben er ook dit seizoen weer voor gezorgd dat onze 
ruim 400 vrijwilligers met plezier hun hobby hebben 
kunnen uitoefenen. 
De afzonderlijke pijlers worden in dit jaarverslag door 
de managers verder toegelicht. 

Naast de Managers hebben de heren van Support68 
onder leiding van Pascal Hertogh een prachtig resultaat 
bereikt als het gaat om sponsoring. Zelfs of misschien 
wel dankzij corona bleek eens te meer dat we over een 
zeer loyale groep sponsoren beschikken. Dank aan alle 
sponsoren van DZC’68. 
Middels jullie steun kunnen we de dingen doen en 
verder uitbreiden binnen DZC’68. Het verslag van 
Support68 vind u verderop in het jaarverslag. 

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 
EN JUBILARISSEN 
Traditiegetrouw worden op de nieuwjaarsreceptie de 
vrijwilligers van het jaar benoemd en de jubilarissen 
gehuldigd en in het zonnetje gezet. Helaas kon ook dit 
seizoen onze nieuwjaarsreceptie niet worden gehouden 
als gevolg van de overheidsmaatregelen. 
Bij de volgende nieuwjaarsreceptie gaan we de afgelopen 
jaren inhalen. 
Concreet betekent dit dat we maar liefst 124 leden 
gaan huldigen met hun jubileum. 

TOT SLOT 
Dit jaarverslag is gemaakt door de managers en coördi-
natoren van de verschillende ‘onderdelen’ van de club. 
Ze hebben zelf tijd besteed om hun bijdrage te maken 
en hier op hun eigen wijze vorm aan gegeven. Een 
woord van grote dank richting alle mensen die hieraan 
hebben bijgedragen is dan ook zeer op zijn plaats. 
Ook dit jaar is het weer een prachtig verslag geworden. 

Ik wens u heel veel leesplezier toe!

Peter Terbeek, 
Voorzitter DZC’68

VAN BESTUURSLID NAAR ERELID
Op Alv van juni 2022 heb ik na 9 jaar mijn bestuursfunctie/secretaris beëindigd. 

Na 9 jaar in het bestuur van DZC’68 is het nu even tijd voor wat anders. Als grote 

verassing ben ik tijdens deze vergadering benoemd tot ‘erelid’. Een hele eervolle 

titel en een erg mooie waardering!

EEN KORTE TERUGBLIK VAN 
DE AFGELOPEN 9 JAAR 
Ik weet nog heel goed dat Egenius belde met de vraag 
of ik een vrijblijvend en informerend gesprek wilde over 
een mogelijke bestuursfunctie bij DZC’68.
Mijn beide zoons waren inmiddels al enkele jaren aan 
het voetballen (keepen) bij DZC. Toen nog in de F en de 
E. Als je dan ziet wat een club allemaal doet en wat er 
moet gebeuren om een club draaiende te houden dan 
wilde ik ook wel wat terugdoen en een bijdrage aan 
leveren aan de vereniging. 
Na een eerste gesprek met Egenius en Cock was ik wel 
enthousiast, maar natuurlijk was er ook twijfel. Kan ik 
dit wel? Past dit wel bij mij? Kost het niet te veel tijd? 
Alleen door te doen kom je daar achter. Wel getwijfeld 
maar toch ja gezegd, want je doet ook veel nieuwe 
kennis en ervaringen op. 
En dan stap je in een geoliede machine die Jan, Cock 
en Egenius waren. Aan het begin heb ik wel eens 
gedacht: wat kan ik nu hier nog aan toevoegen? Heb 
ik wel een meerwaarde? Het heeft heel wat tijd gekost 
voordat ik kennis had van wat er allemaal in de club 
gebeurde, wie wie was etc. Ik had natuurlijk ook geen 
voetbalachtergrond en geen geschiedenis bij DZC (wat 
soms ook wel een voordeel was...). 
Na mijn eerste periode van 3 jaar was er weer de keus: 
nog doorgaan als bestuurslid of niet. De nieuwbouw 
en het aankomende 50 jarig jubileum waren voor 
mij wel doorslaggevend om nog een periode er bij 
aan te knopen om dat als bestuurslid mee te maken. 
En omdat na 3 jaar mijn bijdrage en meerwaarde 
wel merkbaar waren. Dat wilde ik nog wel 3 jaar 
doorzetten. Al wist ik dat het mij ook vele avonden en 
zaterdagen zou kosten. Door het vertrek van Egenius 
uit het bestuur nam ik de taken van secretaris over. 
De nieuwbouw en jubileum waren onderwerpen waar 
je goed op moest en ook kon voorbereiden. Zaken als 
de invoering van de privacywetge-
ving of de coronacrisis kun je je niet 
op voorbereiden maar je hebt er wel 
mee te maken als vereniging. Maar 
dat geeft dan ook weer een andere 
dimensie en ook voldoening dat er 
dan ook veel te bereiken is. 
Als ik nu terugkijk kan ik wel zeggen 
dat ik een bestuursfunctie heb 
mogen doen in een zeer bijzondere 
tijd.
De hele nieuwbouw en de opening 
hiervan, en de jubileumdag zie ik 

toch wel als een van de hoogtepunten. Maar ook de 
hele ontwikkeling die DZC de afgelopen jaren heeft ge-
had. Hoe we als club in de regio staan, als voetbalclub 
maar ook zeker als Open Club. Daar heb ik dan toch 
ook een mooie bijdrage aan kunnen leveren!
2 jaar geleden werd mijn afscheid uit het bestuur ook 
al aangekondigd. Door onvoorziene omstandigheden 
ging ik toch maar even door. Om even het geheugen 
op te frissen: de beoogde 2 opvolgers, hadden om 
verschillende, persoonlijke redenen afgezien van een 
bestuursfunctie. Daardoor was er toch geen opvolger 
en had ik aangegeven dan toch nog maar even door 
te gaan. En toen heb ik besloten dan ook maar de 3 
termijnen van 3 jaar vol te maken.
En die 3 termijnen zitten er nu op. Na vele 
vergaderingen, agenda’s, actiepuntenlijsten (in 
Trello tegenwoordig), beantwoorden en sturen van 
ontelbare mails, schrijven van berichten voor de 
nieuwsbrief, maken van jaarverslagen, organiseren 
van nieuwsjaarsrecepties etc is het tijd voor andere 
activiteiten en andere leden in het bestuur. 
En ik zal zeker ook wel dingen gaan missen. De 
zaterdagmiddagen in de bestuurskamer zal ik missen, 
contact met andere besturen van andere verenigingen. 
Maar ook de bestuursvergaderingen. In de tijd dat 
Jan voorzitter was tot laat in de avond (met Peter als 
voorzitter was ik wat eerder thuis). Ook de fijne en 
goede samenwerking met Peter en Cock en alle andere 
vrijwilligers zal ik zeker missen! 

Graag tot ziens bij DZC’68!

Marieke van Erkelens, 
Erelid DZC’68

WEER TERUG NAAR NORMAAL
VOORWOORD JAARVERSLAG 2021–2022
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Dat betekende voor de zoveelste keer coronaregels 
volgen en waar nodig aanpassen. Alle amateursporters 
van 18 jaar en ouder moesten een QR code tonen om 
het sportcomplex te mogen betreden. Even is nog ge-
probeerd met vrijwilligers deze controles uit te voeren, 
maar gelukkig zag de gemeente snel in dat hiervoor 
professionals moesten worden ingezet. Vanaf eind 
november tot medio februari werden deze controles 
uitgevoerd door Globe security.
Als vereniging hebben we dit natuurlijk zo goed moge-
lijk, met en voor de vrijwilligers, binnen de geldende 
regels willen organiseren. Er is voor dit alles altijd 
veel begrip geweest, een enkele keer discussie. Zoveel 
mogelijk hebben we de richtlijnen van RIVM en GGD ge-
volgd, en de gezondheid van onze leden en bezoekers 
voorop gesteld.

GEBRUIKERS
Dat onze accommodatie meer is dan een voetbalkan-
tine, is ondertussen wel duidelijk. Iedere ochtend om 
7 uur is onze accommodatie geopend voor onze mede-
gebruikers en medewerkers. Nieuw was de komst van 
de GGD naar onze accommodatie, zij waren op zoek 
naar een locatie om niet-corona gerelateerde zorg te 
leveren. Een vergaderkamer is aangepast voor de GGD 
en overdag maken zij incidenteel gebruik van de fysio 
ruimte. 

ACCOMMODATIE
In het derde coronaseizoen, waarbij het bij de start van het seizoen leek alsof we 

weer volop gebruik zouden kunnen maken van onze accommodatie, bleek al snel 

dat de coronacijfers snel opliepen en dat men vanaf november zonder QR code niet 

meer welkom was in of op onze accommodatie.

De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid 
en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij alle 
inwoners van Oost Gelderland, de publieke gezond-
heidszorg. Publieke gezondheidszorg is een zeer divers 
taakgebied waar ook de Jeugdgezondheidszorg onder 
valt.
Een aantal kantoren op onze accommodatie wordt 
gebruikt voor (vaccinatie) spreekuren van de afdeling 
Jeugdgezondheidszorg. Deze spreekuren zijn alleen op 
afspraak. Goed om te weten... op onze accommodatie 
wordt niet getest of gevaccineerd tegen Corona.
Het Graafschap college en het Zonecollege maken 
dagelijks gebruik van onze velden, en maken gebruik 
van onze ruimtes om lessen te volgen. Helaas hebben 
we aan het einde van het seizoen afscheid moeten 
nemen van het project Samen Doetinchem, een project 
waarin vluchtelingen, en andere mensen met een niet 
westerse achtergrond, samen activiteiten ondernemen. 
Dit project is door de Gemeente elders in Doetinchem 
gecentraliseerd. 
Wel is onze accommodatie alweer 2 jaar een vaste 
locatie geworden voor de Kanjers van Zuid. Een project 
van Elver, deze biedt dagbesteding aan, in de vorm 
van lichte schoonmaakwerkzaamheden op Sportpark 
Zuid voor mensen met een beperking. Ook cliënten 
van Laborijn hebben een werkplek gevonden in onze 
accommodatie. En zijn zelfs doorgestroomd naar een 

vaste baan bij Elver, iets waar we erg trots op zijn! Velen 
zal het niet opvallen, maar op dit moment is er een 
tuinman gedetacheerd vanuit Laborijn op onze accom-
modatie: geen onkruid en eikels meer. En de taluds 
liggen er prachtig bij.
Naast deze maatschappelijke gebruikers hebben 
afgelopen seizoen verschillende bedrijven onze Delade 
business lounge overdag gehuurd. Voor cursussen en 
vergaderingen is deze ruimte perfect. Lunch wordt 
uiteraard verzorgd.
Iedere middag, en tijdens vakanties dagelijks, maakt 
de buitenschoolse opvang Actief4kids gebruik van 
onze accommodatie. De opvang is inmiddels dusdanig 
gegroeid dat zij verhuisd zijn naar de kantine. Hierdoor 
is het niet meer mogelijk dat onze bezoekers tot 
18.00 uur gebruik kunnen maken van de kantine. Zij 
worden verwezen naar de Delade businesslounge. In de 
gang bij de toiletten staan sinds kort een koffiemachine 
en een frisdrankautomaat, zodat koffie en fris ten alle 
tijde beschikbaar is.
Op de zondagen wordt de accommodatie gebruikt door 
de voetballers van Pelota Academy. Pelota Academy 
heeft een aanbod voor elke type voetballer. Van jong 
tot volwassen ontwerpen zij voetbal-events voor een 
sterke voetbalervaring. Naast de wens om de accom-
modatie ook op zondag te gebruiken, was deze wens 
tweeledig: huurpenningen en toezicht.

WENSEN
Een grote wens is in vervulling gegaan door het 
realiseren van het lichtplan. Support 68 heeft ism Van 
Egmond een prachtig lichtplan gemaakt voor onze 
accommodatie. De Vutploeg heeft in 5 weken tijd 
de kantine onder handen genomen om het gehele 
lichtplan te installeren. 
Ook is dit seizoen de Delade Business club voorzien van 
een kassa, gekoppeld aan ons huidige kassasysteem 
voor een optimale registratie. Al onze sponsoren heb-
ben een betaalpas ontvangen die zij kunnen opwaar-

deren en kunnen gebruiken tijdens de wedstrijden van 
het eerste.
De reclame uitingen op onze accommodatie hebben 
door de tomeloze inzet van Support 68 zo’n toevlucht 
genomen dat dit seizoen de tweede ring is gerealiseerd. 
Onze reclame constructies zijn bijna allemaal voorzien 
van sponsoren. Tijdens de voorjaarsstorm bleek dat dit 
succes ook een keerzijde heeft. Windvangers! Met man 
en macht is er een permanente oplossing gevonden 
voor het hoofdveld. Alle constructies zijn geschoord. 
Voor de constructie tussen veld 1 en hoofdveld zoeken 
we naar een oplossing
Wensen zoals het talud aan de zijde van de loods en 
zonwering op het terras hopen we snel te realiseren.

DUURZAAM
Ook DZC’68 krijgt te maken met de noodzaak om de 
energievoorziening zo duurzaam mogelijk te maken. Sa-
men met de gemeente wordt gezocht naar mogelijkhe-
den om het sportpark te verduurzamen. Hoogst waar-
schijnlijk zal komend seizoen de traditionele verlichting 
op de natuurgrasvelden vervangen worden door LED. 
Veld 8 is ondertussen al voorzien van Led verlichting.
Ook zijn we wettelijk verplicht om de verspreiding van 
rubberen korrels (infill) tegen te gaan. Wij moeten 
ervoor zorgen dat rubberen korrels niet buiten het veld 
in de bodem of in het oppervlaktewater terechtkomen. 
Afgelopen seizoen is er een betonnen bak geplaatst 
met een ‘sok’ aan de zijde van de rietvoorn, die korrels, 
die via hemelwater in de rietvoorn verdwijnt, opvangt.
Tevens zijn er kantplanken geplaatst aan het hoofdveld 
om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk korrels op 
het veld blijven. 

SLOT
De coronaperikelen zijn de wereld nog niet uit, maar 
we zijn blij met de zaken die we afgelopen seizoen 
hebben kunnen realiseren. Ondanks de beperkende 
maatregelen hebben we zowel op sportief, als op maat-
schappelijk gebied mooie resultaten behaald, iets waar 
we trots op mogen zijn!
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PRESTATIESPORT
Gedurende seizoen 2021–2022 kon er eindelijk zonder beperkingen worden 

gevoetbald! Voetballen zonder 1,5 afstand bewaren van elkaar en wedstrijden 

spelen tegen teams van andere verenigingen, het mocht allemaal weer! Alleen in 

dat opzicht was seizoen 2021–2022 al een geslaagd seizoen!

PERIODEKAMPIOENSCHAP DZC’68 
HEREN 1, VROUWEN 1 EN HEREN 2
Sportief gezien waren in seizoen 2021–2022 een aantal 
noemenswaardige successen! In de maanden dat er 
geen publiek aanwezig mocht zijn bij wedstrijden, won 
DZC’68 Heren 1 zonder toeschouwers de 1e periode! 
Ook DZC’68 Vrouwen 1 wist in seizoen 2021–2022 een 
periodetitel te bemachtigen. Vrouwen 1 deed dit een 
aantal maanden later, met publiek, door in de beslissende 
wedstrijd met 14-0 te winnen van De Weide VR1. 
Voor het eerst in de geschiedenis van club wisten, 
zowel Heren 1 als Vrouwen 1 op eigen kracht een 
periodekampioenschap binnen te halen in de 1e klasse 
standaard!
Tevens wist ook heren 2 een periode te bemachtigen 
in de 1e klasse reserve, waardoor het kans maakt om 
terug te keren naar de Hoofdklasse reserve.
Inmiddels weet iedereen de uitkomst van de nacom-
petitie… Desondanks zijn wij erg trots op de behaalde 
resultaten van heren 1, vrouwen 1 en heren 2! 

KAMPIOENSCHAPPEN EN 
PROMOTIES JEUGD
Ook binnen de prestatieteams van de jeugdafdeling 
werden er een aantal mooie resultaten behaald. Onder 
andere de JO10-3 en JO11-2 werden kampioen van de 
2e klasse en de JO13-2 kampioen van de 1e klasse! 
Met name de sportieve successen van de JO19-1 verdie-
nen hierbij extra aandacht. Voor de winterstop pro-
moveerde de JO19-1 naar divisie 3, waarna het na de 
winterstop zelfs kampioen werd van divisie 3! Ondanks 
dat de beslissingswedstrijd voor promotie naar divisie 2 

niet gewonnen werd, promoveerde de JO19-1 uiteinde-
lijk toch naar divisie 2 vanwege een vrijgekomen plek in 
divisie 2. Een ontzettend knappe prestatie!
Daarnaast maakten een behoorlijk aantal jeugdspe-
lers (o.a. Levi Hermsen, Stan Booms, Floris Liet, Naut 
Reinders, Nick Huls, Merijn Heijink, Gijs Verheul, Mees 
Nienhuis en Luuk Nieswand) hun debuut in het 1e elftal! 

VOETBALINHOUDELIJKE 
ONTWIKKELINGEN
Naast de sportieve resultaten hebben er bij DZC’68 ook 
een aantal mooie ontwikkelingen plaatsgevonden die 
een positieve invloed hebben op het ‘met nog meer 
plezier, nog beter leren voetballen’.

JVTC
In het voorjaar van 2021 heeft de KNVB-cursus JVTC 
(Jeugd Voetbal Trainer-Coach) plaatsgevonden bij 
DZC’68 onder leiding van Ralf Timmer. Tijdens de 
cursus, bestaande uit 4 avonden, stond het geven van 
trainingen, coachen van wedstrijden en het begeleiden 
van spelers centraal. 
Uiteindelijke hebben wij voorafgaand aan de wedstrijd 
DZC’68 1 – SVI 1 aan 11 DZC’68-jeugdtrainers, zowel 
breedtesport als prestatiesport, het KNVB-certificaat 
Jeugd Voetbal Trainer-Coach mogen uitreiken! 

UEFA B (TC2) & C (TC3)
Ook hebben een aantal trainers van DZC’68 de 
cursussen UEFA B & C extern gevolgd bij de KNVB. Jesse 
Rijntjes heeft in seizoen 2021-2022 zijn UEFA B behaald! 
Daarnaast hebben Marijn de Kler (trainer JO14-1/

assistent-trainer JO15-1) en Wout Blasman (assistent-
trainer JO17-1/JO19-1) hun UEFA C afgerond. 
Heren gefeliciteerd! 

DZC’68 FOOTBALL ACADEMY
Dit seizoen werd de DZC’68 Football Academy gelan-
ceerd! In het voor- en najaar van seizoen 2021-2022 
stond een module op programma, waarin spelers van 
de O8 t/m O13 de mogelijkheid hadden om op vrijdag-
middag een 3e trainingsmoment te krijgen. Aan beide 
modules hebben meer dan 50 voetballers/voetbalsters 
deelgenomen! Wij kijken positief terug op de Football 
Academy en dit zal ook in 2022–2023 deel uitmaken 
van het voetbalaanbod.

DZC’ERS NAAR EEN BVO
Aan het einde van seizoen 2021–2022 stond de teller 
op 8 DZC’ers die naar een Betaald Voetbal Organisatie 
vertrokken zijn. Daar zijn wij ontzettend trots op! 

VOORUITBLIK 2022 – 2023
In 2022 - 2023 staan er wederom een aantal mooie 
uitdagingen op het programma, zoals het implemente-
ren van het voetbalbeleidsplan en de hercertificering 
van onze jeugdopleiding. Het allerbelangrijkste speer-
punt is en blijft om iedereen heel veel (voetbal)plezier 
te bieden bij onze mooie vereniging. Daar gaan wij ook 
ons het komende seizoen weer voor de volle 100 % 
voor inzetten!
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Naast de vele gesprekken met de huidige vrijwilligers 
en het werven/intaken van nieuwe vrijwilligers zijn 
we aan de slag gegaan met onze vaste taken.

In december rondom de nationale vrijwilligersdag 
hebben we onze vrijwilligers verrast en bedankt met 
een presentje, een mooie thermobeker met logo, 
waar ze heerlijke koffie/thee/choco vanuit de kantine 
mee kunnen nemen naar het veld of lekker thuis/
werk kunnen gebruiken.

De vrijwilligersavond is verplaatst vanaf dit seizoen 
naar het voorjaar. Mede door de covid maatregelen, 
maar ook omdat de VC druk is met de start van het 
seizoen en alle (nieuwe) vrijwilligers. Tevens zat er 

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Na 1,5 jaar met weinig activiteit op Sportpark Zuid door covid gerelateerde 

maatregelen is 2021-2022 een seizoen van terugkeren naar het oude normaal. 

Trainen, voetballen en ontmoeten, samen zorg dragen voor onze mooie vereniging 

in al zijn facetten.

veel ruimte tussen de verschillende activiteiten in het 
voorjaar, waardoor we besloten hebben de avond 
hiernaartoe te verzetten. Dit keer een leuke pubquiz 
met muzikale begeleiding van Fifty-Fifty.

Het attentiebeleid is ook dit seizoen wederom een 
succes. Bij verjaardagen, feestelijke gebeurtenissen 
ontvangen onze leden/vrijwilligers een persoonlijk 
geschreven kaart en/of attentie. Echter ook in moei-
lijke tijden die zij doormaken denken wij aan hen. Dit 
wordt enorm gewaardeerd. In de zomer van 2022 
zijn we bij de vrijwilligers die gestopt zijn langs ge-
weest en hebben hen persoonlijk gesproken waar dit 
kon. Ook voor hen hebben wij een bedankt presentje 
meegebracht. 

 
Prettig Sportklimaat hebben we een boost gegeven, je 
ziet een prachtig spandoek hangen, achterkant hoog 
net, bij entree Sportweg en aan de mooie borden bij 
de hekken veld 4 en 5/6. We lopen uniform langs de 
velden en in het clubgebouw op zaterdagen en op trai-
ningsdagen om zichtbaar te zijn, om positiviteit uit te 
dragen en om te helpen waar nodig. Ook hier gaan we 
aankomend seizoen volop mee aan de slag.

De VOG is na 5 seizoenen overgedragen aan de 
administratie van DZC’68. De taak werd te groot 
en deze is, in goed overleg vanaf einde seizoen 
overgenomen.

Onderscheiden 
met de 
Koninklijke 
Erepenning

De meeste vrijwilligers weten ons goed te vinden, 
echter om ook zichtbaar te worden voor onze nieuwe 
vrijwilligers gaan we vanaf het voorjaar aankomend 
seizoen, onze belevenissen, gedachtegoed en 
anekdotes delen op de site van DZC’68. Maar ook over 
onze ambities en verbeterpunten voor de nabije en 
verdere toekomst. 

Om alle taken in te kunnen vullen hebben we altijd 
gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers nodig. Met 
de huidige vrijwilligers als lichtend voorbeeld wat we 
allemaal kunnen bereiken. Eenmaal verbonden kleurt 
je hart een beetje geel-blauw… een leven lang!
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SUPPORT68
Als Support68 kijken we met een goed gevoel terug op het seizoen 2021-2022. 

Begrotingstechnisch hebben we weer een beter seizoen gedraaid.

Daarnaast hebben we ook weer een hoop nieuwe 
sponsoren mogen verwelkomen en hebben de meeste 
sponsoren hun contract weer verlengd. Daar zijn we 
enorm blij mee en vooral ook heel trots op.

CIJFERS 
DZC’68 telde in het seizoen 2021-2022 meer dan 220 
sponsordeals waarbij 71 sponsors ook actief lid zijn 
van de Business Club. Eindelijk is de 3e fase van de 
tweede ring achter het doel ook gerealiseerd en hangt 
deze al behoorlijk vol met nieuwe borden. Dat wordt 
straks nog een uitdaging indien alle plekken gevuld 
zijn…

HOOGTEPUNTEN
Zoals al aangegeven hebben we ook weer een aantal 
nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Waarvan 
met M&N techniek, Waterfilterexpert en Te Pas VDK 
Vastgoed zelfs drie nieuwe Gouden Balsponsoren!

Ook hebben we Keukenloods en de Van Egmond 
Groep, subsponsors van ons eerste elftal, langer aan 
ons kunnen binden. Het realiseren van de verlichting 
in de kantine is al een mooi voorbeeld van deze 
hernieuwde samenwerking.

Tevens zijn we, na een zeer spannende race, een 
nieuw samenwerking overeengekomen met onze 
kledingleverancier All Sportswear met het merk 
Errea. De nieuwe trainingskleding is inmiddels 

BREEDTESPORT
Het seizoen 2021-2022 begon helaas nog met corona regels en maatregelen. 

De competitie kon gelukkig wel gewoon van start.

Alle teams hadden weer een trainer en een leider 
voor de start van de competitie en daarbij konden 
trainers met interesse voor het vak zich inschrijven 
voor een trainerscursus. Vier avonden onder leiding 
van Ralf Timmer kregen de trainers lering in het 
geven van een training, coachen van een wedstrijd en 
het begeleiden van spelers. Alle negen trainers heb-
ben hun certificaat behaald. Tijdens het seizoen heeft 
de werkgroep vrouwenvoetbal meerdere trainingen 
verzorgd voor meiden van verschillende basisscho-
len, na de vele trainingen hebben hier de school-
voetbaltoernooien plaatsgevonden. DZC’68 VR1 heeft 
ook een clinic gegeven aan geïnteresseerde meiden. 
De werkgroep kijkt tevreden terug op de activiteiten 
want we hebben een nieuwe MO15 kunnen inschrij-
ven. De activiteiten commissie heeft gedurende het 
seizoen nog last gehad van de corona maatregelen. 
Het hele winterprogramma kon helaas niet doorgaan, 
in plaats daarvan hebben we een paasbingo georga-
niseerd. Daarnaast hebben we eindelijk de Hollandse 
middag kunnen organiseren, Gijs de Bruijn en Bob 
Visser hebben het publiek getrakteerd op een mooie 
show. 

Het seizoen telde weer vele kampioenen, maar één 
elftal verdiend een vermelding in het jaarverslag. Ons 
nieuwe G team is in het eerste seizoen gelijk kampioen 
geworden en voetbalt nu in de 1e klasse. Een super 
prestatie van onze helden. 

Ook de scheidsrechters commissie heeft niet 
stilgezeten, er zijn nieuwe verenigingscheidsrechters 
opgeleid en men heeft een leuke interactieve avond 
georganiseerd voor al onze scheidsrechters met als 
hoofdgast Dennis Higler. 

De grote club actie heeft e 7.977,- opgebracht en we 
hebben e 1.000,- mogen ontvangen van de Rabobank-
clubsupport actie. We willen alle leden bedanken voor 
hun inzet. Met deze bedragen hebben wij de kantine 
verder kunnen aankleden, zijn de velden voorzien van 
nieuwe mini doelen en gaan wij werken met een online 
omgeving genaamd sportbundels. Sportbundels is 
speciaal ontwikkeld voor sportverenigingen en heeft 
meerdere functionaliteiten zoals een cloud omgeving 
voor alle documenten. Leden van DZC’68 kunnen in de 
toekomst ook gebruik maken van sportbundels. 

Het einde van het seizoen is middels een BBQ voor alle 
commissieleden afgesloten en een dag erna vond de 
eerste editie van het senioren vrienden toernooi plaats. 
Maar liefst zestien seniorenteams hebben gestreden 
om de titel en derde helft is geopend met een BBQ. 

TOT SLOT
Blijf gezond en fit, want de zaterdag is van ons!

Een leven lang DZC’68

gepresenteerd en we gaan op korte termijn ook ons 
prachtige nieuwe thuisshirt presenteren! (Wellicht is 
dit met het uitkomen van het jaarverslag inmiddels 
gebeurd).

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

Team Support68
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LEDENADMINISTRATIE
Hierbij de ontwikkelingen binnen het ledenbestand over de periode van 

1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022.

ENKELE CONCLUSIES ZIJN:
Het aantal geregistreerde leden is ten opzichte van 
de situatie per 1-10-2021 afgenomen met 136 leden. 
Hierbij zij opgemerkt dat er dit seizoen een schoning 
(betreft ca. 100 leden) heeft plaatsgevonden binnen het 
vrijwilligersbestand.

Voor de categorie junioren valt een daling van het 
aantal spelers op.
De deelname aan Walking Football en Sport en Spel 
voor senioren is vrij constant.

Het project “Voejebal” is een groot succes.
Voejebal is voor kinderen tussen 2 en 4 jaar en bestaat 
uit 15 trainingen, waarbij er 7x binnen en 8x buiten 
getraind wordt. 

Ook dit seizoen hebben meer dan 50 kinderen hier aan 
deelgenomen.

Voor onze minder draagkrachtige leden bestaat de 
mogelijkheid om te voetballen binnen onze vereniging 
via een bijdrage door Gemeente en Provincie. 
Het afgelopen seizoen hebben 50 leden deelgenomen 
via een bijdrage uit het meedoenarrangement van 
de Gemeente Doetinchem en 1 lid via het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Gelderland.
Opvallend in deze tijd is de aanzienlijke daling van het 
aantal leden dat hier gebruik van maakt.
De indruk bestaat dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Gelderland in mindere mate bekend is bij de leden van 
de vereniging die daar eventueel in aanmerking kunnen 
komen.

TOTAAL GEREGISTREERDTOTAAL GEREGISTREERD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Spelende leden 1105 1171 1153 1110 1116 1084
Niet spelende leden 363 402 471 468 517 414
Walking Football   18 16 17 18
Sport & Spel senioren   7 8 8 6
Geregistreerde leden 1468 1573 1649 1602 1658 1522

OVERZICHT LEDENBESTAND DZC’68 
(UITGANGSPUNT BESTAND PER 1-10-2022)

Communicatie bestond het afgelopen seizoen uit 
Danny van Leeuwen (webmaster en social media), 
Noud van de Louw (videoproducent), Sebas Meijwes 
(design en eindredactie), Hilka Wind (eindredactie) en 
Tijn Bakker (Coördinator Communicatie). Marieke van 
Erkelens was daarnaast actief als gelinkt bestuurslid. 
De communicatiecommissie is in het seizoen 2021-2022 
om de zes weken bij elkaar gekomen om te vergaderen. 

De leden en be-
langstellenden van 
DZC’68 zijn het 
afgelopen seizoen 
wederom op de 
hoogte gehouden 
van wat zich alle-
maal binnen onze 
vereniging heeft 
afgespeeld. Hiervoor 
is de website ingezet 
voor met name 
algemene nieuwsbe-
richten en statistie-
ken. Daarnaast is 
de interactie met de 
leden meer gezocht 
via de social media-
kanalen. Eens per 
maand is de digitale 
nieuwsbrief naar 
de leden verstuurd, 
waarbij ook nog niet 
eerder verschenen 
nieuwsberichten 
gepubliceerd zijn. 

COMMUNICATIE
Het afgelopen seizoen was het zevende voetbalseizoen dat Communicatie binnen 

DZC’68 actief was.

Naast bovengenoemde standaard activiteiten is er 
verder gegaan met de Voorbeschouwingen van de 
thuiswedstrijden van Heren en Vrouwen 1. Onderdelen 
hiervan waren een algemene voorbeschouwing op de 
wedstrijd, een interview en 2 voorspellingen. De Voor-
beschouwingen werden verspreid door de kantine en 
dit heeft tevens geresulteerd in een stukje verbinding. 
Daarnaast zijn als voorbereiding op het nieuwe seizoen 
spelerspresentaties in beeld gebracht.

Vooruitkijkend naar aankomend seizoen 2022-2023 is 
onder andere als doel gesteld om vrijwilligers die veel 
werkzaamheden achter de schermen verrichten meer 
onder de aandacht te brengen. Tevens zullen uitingen 
vanuit de vereniging meer gestandaardiseerd gaan 
worden.

LEDENBESTAND
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SPELENDE LEDEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal heren/jongens 928 967 964 941 969 941
Aantal dames/meisjes 177 191 189 169 147 143
 1105 1158 1153 1110 1116 1084
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LEEFTIJDSCATEGORIE 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Senioren (M) 231 257 235 206 211 215
Senioren (VR) 29 40 42 42 43 49
Senioren totaal 260 297 277 248 254 264
JO19 65 56 63 97 46 78
MO19 20 26 27 18 27 12
JO17 99 137 124 53 98 49
MO17 33 35 34 28 17 13
JO16    54 58 54
JO15 140 59 59 58 61 69
MO15 32 14 17 31 20 21
JO14  60 62 65 72 45
MO14  17 15 0 0 0
Junioren totaal 389 404 401 404 399 341 
JO13 128 69 71 71 48 78
MO13 32 18 16 22 22 24
JO12  59 78 48 77 72
MO12  17 7 0 0 0
JO11 116 66 44 70 62 49 
MO11 13 2 8 8 11 14
JO10  40 70 57 45 44
MO10  5 4 0 0 0
JO9 85 64 61 40 45 50
MO9 8 3 0 4 3 4
JO8  40 33 46 43 42 
Pupillen totaal 382 383 392 366 356 377
PCL 39 29 30 46 60 47
35/45+ 25 32 37 36 35 38
30+ voor vrouwen 10 13 16 12 0 0
G-voetbal    11 12 17
Alternatief 74 74 83 105 107 102
 1105 1158 1153 1110 1116 1084

PROJECTEN (GEEN LIDMAATSCHAP) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal deelnemers SportZ  30 19 18 18 0
Aantal deelnemers Voejebal    52 61 55

VERLOOP IN DEZE PERIODE 1/10/18 1/10/19 1/10/20 1/10/21
 1/10/19 1/10/20 1/10/21 1/10/22
Aanmeldingen 333 362 318 314
Afmeldingen 282 350 277 385
waarvan mannen/jongens  +28 47 -38
waarvan dames/meisjes  -16 -6 -33

ALTERNATIEVE FINANCIERING CONTRIBUTIE 2019 2020 2021 2022
Aantal leden via meedoenarrangement  70 57 73 50
Aantal leden via Jeugdsportfonds 5 9 3 1

OVERSCHRIJVINGEN VAN/NAAR ANDERE VERENIGING 10/01/19 10/01/20 10/01/21 10/01/22
Overschrijving naar DZC'68 37 52 42 49
Overschrijving naar andere vereniging 30 34 51 36

NIET SPELENDE LEDEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal heren/jongens 292 324 377 377 414 344
Aantal dames/meisjes 71 78 94 91 103 70
 363 402 471 468 517 414
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