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NIETS HOUDT ONS TEGEN!
VOORWOORD JAARVERSLAG 2020 – 2021
Een jaarverslag van het seizoen 2020-2021. Als bestuur hebben we besproken of 

het nodig was om wel een jaarverslag te maken van seizoen 2020-2021. Er is niet 

of nauwelijks gevoetbald en er waren weinig activiteiten. Maar wanneer er geen 

jaarverslag gemaakt wordt lijkt het alsof DZC’68 een jaar heeft stilgestaan. Maar 

dat is zeker niet het geval!! Vandaar ook dit jaar, wellicht wat korter en kleiner, 

een jaarverslag met de passende titel: Niets houdt ons tegen!

BESTUUR EN MANAGERS
Het ‘team’ van Bestuur en Managers is dit seizoen onge-
wijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Dit betekent dat 
het bestuur bestaat uit Peter Terbeek, voorzitter, Cock 
Oudijk, penningmeester en ik, Marieke van Erkelens, 
secretaris.
Als bestuur zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Door dit bijzondere jaar was het erg 
lastig om potentieel nieuwe bestuursleden te enthou-
siasmeren en te werven.  Aankomend seizoen gaan 
we daar zeker meer door! Heb je interesse? Welkom 
om vrijblijvend in gesprek te gaan over de kansen en 
mogelijkheden binnen het bestuur!

Het afgelopen seizoen is er niet veel gevoetbald maar 
dat betekent niet dat de managers, Ralf Timmer, Max 
Riekel en Niek Oostendorp, niets te doen hadden en 
stil hebben gezeten, Integendeel!  
De telkens veranderende maatregelen en regels gaf al 
veel werk en ook waren ze oa druk met het organise-
ren van de activiteiten die wel mogelijk waren!
Verderop in dit jaarverslag geven ze zelf een overzicht 
van hun activiteiten van afgelopen seizoen. 

Voor het eerst in de geschiedenis van DZC’68 heeft er 
in november 2020 een ALV digitaal plaatsgevonden. 
Bestuur en managers waren in het clubhuis aanwezig 
en via een livestream werden de leden op de hoogte 
gebracht van hoe het met de club gaat. Een bijzondere 
ervaring en een goed alternatief. Al heeft een ‘echte’ 
ALV in de Businessclub of kantine wel de voorkeur 
boven een livestream.  

In een jaar waarin er weinig gevoetbald wordt heeft 
dat natuurlijk effect op de financiële situatie. Er waren 
geen tot weinig kantine-inkomsten, maar wel de uitga-
ven van de vaste lasten. Gedurende het seizoen is de 
begroting enkele keren aangepast en is er erg gelet op 
de uitgaven. Ook zijn er alle mogelijk subsidies aan-
gevraagd, zoals de NOW en de TASO. Mede door deze 
subsidies en goed te letten op de uitgaven is er toch 
een positief resultaat onderaan de streep. 

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. Dit seizoen kon 
er helaas geen nieuwjaarsreceptie gehouden worden 
waardoor dit voorbij gegaan is. Bij de volgende nieuw-
jaarsreceptie zal er zeker aandacht zijn voor de vrijwilli-
gers van het jaar en alle jubilarissen. Dat zijn er dan heel 
wat, van vorig seizoen en aankomend seizoen. 

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. Ook 
dit jaar is het weer een prachtig verslag geworden. 
Mooi om te zien dat er in een jaar met weinig voetbal 
toch veel activiteiten zijn geweest en DZC’68 zich blijft 
ontwikkelen.
Niets houdt ons tegen!

Veel leesplezier!
Marieke van Erkelens

BREEDTESPORT
Het seizoen 2020-2021 is in september begonnen met bijna 85 teams in competitie.  

Ook het afgelopen seizoen had ieder team weer een trainer en een leider vóór de 

start van de competitie. Na twee maanden voetballen heeft de overheid helaas 

moeten ingrijpen met nieuwe coronamaatregelen. De competitie werd voor alle 

teams stil gelegd, en zelfs de trainingen voor de senioren werd in de ban gedaan.

CORONA CUP
Na een aantal weken is een ‘Corona Cup’ 
georganiseerd voor de pupillen. Iedere week werden 
de huidige teams gemixt en werd gevoetbald in 
toernooivorm. Na de Corona Cup is begonnen met 
onderlinge wedstrijdjes. Een half jaar lang heeft de 
gehele jeugd iedere zaterdag een wedstrijd kunnen 
spelen tegen een ander DZC-team. 
In het voorjaar mochten de maatschappelijke (sport) 
activiteiten ook weer beginnen. Sport en Spel voor 
senioren kon voor het eerst starten in het nieuwe mul-
ticourt. De allerkleinsten vonden weer hun weg naar 
het Voejebal op het hoofdveld en er werd weer snel 
gelopen bij het Walking football op de vrijdagmorgen.  

ACTIVITEITEN
Ondanks alle maatregelen zijn er gelukkig nog wat 
activiteiten georganiseerd zoals de kerstbingo. Afge-
lopen jaar werd de kerstbingo niet in de kantine van 
DZC’68 gehouden maar online. De loten werden online 
verkocht en tijdens de desbetreffende avond konden 
de leden de trekking volgen via een online stream. De 
avond werd geweldig aan elkaar gepraat door onze Cor 
Peitsman en Eddy Kappert. 
Een paar weken later werd de parkeerplaats bij DZC’68 
omgetoverd tot een oliebollenkraam. Leden en niet 
leden konden via een ‘drive through’ oliebollen kopen. 

NIEUWE INITIATIEVEN
Het corona jaar heeft niet alleen veel nadelen opge-
leverd maar ook wat voordelen, Zo is er gestart met 
G-voetbal. Een seniorenteam G traint iedere dinsdag 
en donderdag en heeft wat oefenwedstrijdjes gespeeld 

aan het einde van het seizoen. Komend seizoen wordt 
gericht op het formeren van een jeugd G-team. 

In samenwerking met Sportbedrijf Doetinchem en de 
omliggende sportverenigingen op Sportpark Zuid is een 
nieuw project opgestart genaamd: 
Sportcarrousel. Senioren kunnen gedurende een aantal 
weken sporten bij verschillende verenigingen. De activi-
teit is voor iedereen toegankelijk en vindt in de ochtend 
plaats.  
Bij DZC’68 wordt de Sportcarrousel gehouden in het 
nieuw multicourt. 
Begin 2021 is gestart met de bouw van het multicourt. 
Door een aantal gulle sponsors, subsidies, en acties is er 
voldoende geld opgehaald om het volledige bedrag te 
kunnen financieren. 

Afgelopen jaar is er nieuwe werkgroep vrouwenvoet-
bal geformeerd met als doelstelling om de toestroom 
van nieuwe leden en behoud van de huidige leden te 
garanderen. De eerste activiteit was een Vriendinnendag 
tijdens Pinksteren en Siri Worm heeft in de zomer weer 
een clinic gegeven aan enthousiaste leden en niet leden. 

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

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

Een leven lang DZC’68
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De Kinderopvang Actief4Kids en de ‘vutploeg’ bleven 
echter wel gebruik maken van de accommodatie. Hierin 
moest de juiste modus worden gevonden tussen wat 
voor hen wel nodig was en wat niet gebruikt werd. 
Stilstand is achteruitgang, maar daar was geen sprake 
van! Door de veranderde situatie was er tijd en de 
handen vrij voor andere projecten. 
In de Wasruimte beneden is samen met professionals, 
een prachtige wasstraat gerealiseerd. De wasstraat 
zorgt ervoor dat trainingshesjes en wedstrijdkleding 
snel weer gebruikt kunnen worden. 
En dan natuurlijk de aanleg van een prachtig Multi-
court! Naast gebruik door onze eigen leden, wordt deze 
ook gebruikt door het Graafschap College en verschil-
lende maatschappelijke activiteiten.

DUURZAAM
Ook DZC’68 krijgt te maken met de noodzaak de 
energievoorziening zo duurzaam mogelijk te maken. 
Samen met de gemeente wordt gezocht naar moge-
lijkheden om het sportpark te verduurzamen. Hoogst 
waarschijnlijk zal komend seizoen de traditionele 
verlichting op de natuurgrasvelden vervangen worden 
door LED-verlichting. 
Om daadwerkelijk een duurzame vereniging te 
worden heeft DZC68 zich aangesloten bij het Green 

ACCOMMODATIE
In het tweede ‘Coronaseizoen’, waar 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 de voetbalcompetities stil werden gelegd. Dus 

dat betekende, voor de zoveelste keer, coronaregels volgen en waar nodig telkens 

aanpassen. Verder was het noodzaak om de kosten te beperken. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan tv, radio-abonnementen, schoonmaakbedrijf, diverse contracten 

die lopen voor technische installaties die minder of niet gebruikt worden.

Boarding project van Softs World. Het Green Boarding 
project is een landelijk, duurzaam sportnetwerk waar 
100 amateurvoetbalclubs zich bij kunnen aansluiten. 
Het doel van het Green Boarding Project? Clubs ver-
duurzamen zonder eigen investering. Ze vragen aan 
de vereniging wel een geschikte plek te realiseren voor 
de Green Boarding en te zorgen voor stroomvoorzie-
ning.
In de maanden december en januari heeft de vutploeg 
de gewenste plek gerealiseerd door de dug-outs op 
veld 1 een meter te verplaatsen en een kabel met een 
afstand van 275 meter te leggen vanuit de accommo-
datie.
Door middel van een draaisysteem kan het meest 
geschikte paneel worden voorgezet. Communicatie 
tijdens wedstrijden, en opwekken van zonne-energie 
op andere momenten. De luchtzuiveringszijde werkt 
continu in de omgeving van de Green Boarding. Naast 
de zonnepanelen heeft de boarding een led scherm 
waarop lokale adverteerders flexibel kunnen adver-
teren. Daarnaast wordt het led scherm onderdeel 
van een netwerk van 100 grote amateurverenigingen. 
Zo uniek als de techniek is ook het financiële model. 
De advertentie opbrengsten van de Green boarding 
worden namelijk gebruikt om de accommodatie te 
verduurzamen, zonnepanelen of mogelijk LED ver-
lichtingen op alle velden.

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. Het Graafschap College 
sport dagelijks op onze velden, en maken gebruik van 
onze ruimtes om les te volgen. Samen Doetinchem, 
een project waarin vluchtelingen en andere mensen 
met niet westerse achtergrond samen activiteiten 
ondernemen, zijn drie dagen per week aanwezig. En 
de accommodatie is, sinds een jaar alweer, een vaste 
locatie geworden voor Elver. Elver biedt dagbesteding 
aan, in de vorm van lichte schoonmaakwerkzaamhe-
den, op Sportpark Zuid voor mensen met een beper-
king. 
Ook cliënten van Laborijn hebben sinds kort een part-
time werkplek gevonden in onze accommodatie, iets 
waar we enorm blij mee zijn. 

Naast deze maatschappelijke gebruikers hebben afge-
lopen seizoen ook de beleidsbepalers van Achterhoek 
in Beweging op dinsdag een plek gevonden in onze 
accommodatie.

Iedere middag, en in 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. Hier-
voor is een prachtige kastenwand gerealiseerd in het 
“TV gedeelte”. 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.

Op de zondagen wordt de accommodatie tegenwoor-
dig gebruikt door de voetballers van Pelota Academy. 
Pelota Academy heeft een aanbod voor elke type 
voetballer. Van jong tot volwassen ontwerpen zij voet-
bal-events voor een sterke voetbalervaring. 

Zo wordt de accommodatie 7 dagen in de week 
gebruikt!

SLOT
Zoals gezegd is er veel werk verzet, al zijn er zaken 
die nog verder ontwikkeld of afgerond moeten gaan 
worden. Denk hierbij aan het lampenplan in de 
kantine. Vending apparatuur om onze gasten doorde-
weeks voor 18.00 uur te kunnen voorzien van koffie 
of een frisdrankje. Wall of Fame en Narrowcasting 
behoren ook nog tot de wensen. En verder de ont-
wikkeling van de digitale vrijwilligers- en betaalpas 
voor sponsoren om de registratie van onze kantine te 
professionaliseren.
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PRESTATIESPORT
Ook seizoen 2020 – 2021 was vanwege de aanwezigheid van het Coronavirus in 

Nederland weer een bijzonder jaar voor DZC’68. Het seizoen begon daarentegen erg 

goed! De bekerwedstrijden werden zoals in ieder ‘normaal’ seizoen afgewerkt en de 

competitie ging van start. Tot na speelronde 4 bekend werd dat er niet meer tegen 

andere verenigingen gevoetbald mocht worden…

DE ZATERDAG IS VAN ONS!
Tijdens de persconferentie in oktober 2020 werd be-
kend dat er niet meer gevoetbald mocht worden tegen 
teams van andere verenigingen. Met de jeugd was 
het wel toegestaan te voetballen tegen teams van de 
eigen vereniging. Dan zorgen wij er toch voor dat alle 
jeugdteams zaterdag voetballen tegen een team van 
onze eigen verenigingen! 
Binnen no-time was de indeling en het speelschema 
van de interne competitie gemaakt. Er wordt iedere 
zaterdag gewoon gevoetbald bij DZC’68, want de zater-
dag is van ons!

DE INTERNE COMPETITIE EN DE 
CORONA-CUP
In november 2020 zit eerste ronde van de interne 
competitie erop en hebben alle teams 3 wedstrijden 
gespeeld. Corona is nog niet weg, dus wordt er nog 
een ronde van de interne competitie georganiseerd. 
Met andere poule-indelingen en andere tegenstanders 
voor iedereen. Ook de tweede ronde van de interne 
competitie vliegt voorbij. Wij merken dat onze jeugd-
leden graag iets anders willen, dan maar een coro-
na-cup! 

NIETS HOUDT ONS TEGEN! 
Rond de winterstop zaten de scholen dicht en voor de 
jeugd was het daardoor niet gemakkelijk. Vervolgens 
waren er in Nederland ook nog eens echte winter-

se omstandigheden, waardoor al onze velden niet 
bespeelbaar waren. De jeugd kon daardoor ook niet 
even lekker voetballen. Op de accommodatie van de 
jeugdopleiding van De Graafschap was er daarentegen 
een kunstgrasveld sneeuwvrij gemaakt.  Er is ver-
volgens direct geschakeld met De Graafschap om te 
vragen of de jeugd van DZC’68 in de avonduren en in 
de vakantie gebruik mochten maken van dit veld. De 
Graafschap wilde hierbij graag helpen, waardoor veel 
dank! Hierdoor kon ook de jeugd blijven voetballen! 
Niets houdt ons tegen! 

DE STIP OP DE HORIZON; DE REGIOCUP!
Na een behoorlijk aantal interne competities kwam 
eind mei 2021 eindelijk het verlossende woord van 
het kabinet en de KNVB!  In juni 2021 mocht De Re-
giocup gespeeld gaan worden met de jeugd. Dat wil 
zeggen: spelen tegen teams van andere verenigingen 
in de buurt! Met de prestatiesportteams werd met 
de nieuwe teams voor seizoen 2021 – 2022 gespeeld 
om al zo goed mogelijk ingespeeld op elkaar te raken 
en voorsprong te pakken op onze concurrentie in het 
nieuwe seizoen. Wat heeft iedereen genoten van het 
spelplezier op de velden!

VOETBALINHOUDELIJKE 
ONTWIKKELINGEN
Ondanks beperkingen die het Corona-virus met zich 

meebracht, zijn er op voetbalinhoudelijk vlak ook een 
aantal stappen gezet!

RJO DZC’68 2020 – 2023
In november 2020 heeft DZC’68 het kwaliteits- en per-
formance programma van de KNVB succesvol doorlo-
pen. Tot november 2023 mag DZC’68 zich (met trots) 
weer ‘Regionale Jeugd Opleiding’ noemen! 

Trainerscursussen
Onze trainers zijn beter geworden!  In het bijzonder 
willen wij Jesse Rijntjes, trainer van de JO19-1, feliciteren 
met het afronden zijn UEFA B. Verder zijn Wout Blasman, 
assistent-trainer JO19-1, Marijn de Kler, trainer JO14-1, 
en Jantien van Wanrooij – van der Zijden, trainer VR1, 
momenteel bezig om hun UEFA C af te ronden.

DZC’ers naar een BVO
Met onze jeugdopleiding gaat het goed. In seizoen 2021 
– 2022 zijn er maar liefst 12 DZC’ers naar een Betaald 

Voetbal Organisatie vertrokken. Daar zijn wij ontzettend 
trots op! 

VOORUITBLIK 2021 – 2022
Ook staan er een aantal mooie dingen aan te komen in 
seizoen 2021 – 2022. Twee onderwerpen in het bijzon-
der worden hier uitgelicht:

KNVB JVTC-cursus
De KNVB JVTC-cursus, oftewel Jeugd Voetbal Trainer 
Coach- cursus, gaat plaatsvinden bij DZC’68 in oktober 
2021 met 14 deelnemende DZC’68 trainers. Na het 
succesvol afronden van de cursus ontvangen de deel-
nemers het certificaat ‘Jeugd Voetbal Trainer Coach’ 
van de KNVB. 

DZC’68 Football Academy 
In oktober 2021 wordt bij DZC’68 gestart met een 
pilot van de DZC’68 Football Academy. Hierbij kunnen 
spelers en speelsters van de O8 t/m de O13 een ‘extra’ 
training op de vrijdag krijgen van gediplomeerde PVT- 
en DZC’68 trainers.  Een mooie uitbreiding van het 
voetbalaanbod!

Ondanks de aanwezigheid van het Corona-virus is het 
gelukt om voor onze jeugd het afgelopen seizoen nog 
heel veel te kunnen doen. Door de jeugd zoveel moge-
lijk te laten voetballen! Iedereen die daar een bijdrage 
aan geleverd: Ontzettend bedankt!!! Daarnaast zijn 
er voetbalinhoudelijk weer stappen gezet, zodat ook 
komend seizoen onze jeugdspelers hopelijk met (nog) 
meer plezier (nog) beter leren voetballen! Tenslotte 
hopen wij jullie allen snel weer te verwelkomen op 
onze accommodatie en te genieten van het voetbal 
van alle DZC’68-teams!
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Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor 
de vereniging. Dat is in dit bijzondere jaar nog maar 
weer eens extra bevestigd. Corona heeft een enorme 
impact ‘gehad’ op de hele samenleving en ook zeker 
op onze vrijwilligers en hun dierbaren. Toch bleven 

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE / 
PRETTIG SPORTKLIMAAT
Het seizoen 2020 -2021 is de vrijwilligerscommissie/prettig sportklimaat gestart qua 

bezetting met Patrick Tijdink, Rick Elferink, Wilco Jansen, André Burgers, Marieke 

van Erkelens (bestuurslid)  en Marion Onstenk (coördinator). In maart hebben we 

helaas afscheid genomen van Rick Elferink als lid van de vrijwilligerscommissie/

prettig sportklimaat. Hij moest helaas stoppen in verband met zijn gezondheid.

nieuwe vrijwilligers zich aanmelden bij DZC’68 voor 
vrijwilligerswerk. 

Als vrijwilligerscommissie behartigen we de belangen 
van al onze vrijwilligers.  Zijn we verbindend, en dragen 

we zorg met elkaar dat de vereniging in al zijn facetten 
kan door gaan. We zijn op een positieve en creatieve 
manier blijven kijken naar wat nog wél mogelijk was.

De vrijwilligersavond kon helaas in verband met alle 
maatregelen niet doorgaan. Er is echter geprobeerd om 
de vrijwilligers betrokken te houden bij DZC’68. Dit is 
gedaan door direct in contact te blijven met hen. Onder 
andere door het sturen van nieuwsbrieven, mails, app, 
sociale media, huisbezoek en onze handgeschreven 
wenskaarten en attenties. De vrijwilligers worden 
enorm gewaardeerd en als club zijn en blijven we be-
trokken bij ieder van hen.

In december 2020 (rondom de Nationale Vrijwilligers-
dag) hebben de leden van de vrijwilligerscommissie 
de fietsen gepakt en zijn zij persoonlijk op huisbe-
zoek (‘voordeurbezoek’) gegaan bij iedere vrijwilliger. 
Daarbij werd een bedankt-kaart en een heerlijke krans 
gebracht. Er zijn vele kilometers gemaakt in en rond 
Doetinchem. Ook de vrijwilligers buiten Doetinchem 
werden bezocht. De leuke ervaringen die daarbij zijn 
opgedaan delen we graag. 

Onderscheiden 
met de 
Koninklijke 
Erepenning

De ring deurbel is een prachtig ding, je belt 
aan en wordt netjes te woord gestaan. Onze 
vrijwilliger is helaas niet thuis maar in Turkije. 
Hij bedankt DZC’68 voor de attentie en vraagt 
of ik deze aan iemand anders wil geven. Onze 
vrijwilliger was ver weg maar toch dichtbij.

De vrouw des huizes doet open en vertelt dat 
dit voor haar man is die na een operatie thuis 
op de bank ligt te herstellen. Vanuit de kamer 
komt een blij en oprecht ‘dankjewel’. Twee 
weken daarna fiets ik langs zijn huis en staat 
hij zelf de auto te wassen. Mooi om te zien dat 
hij goed is hersteld.

Kerstkransen rondbrengen in Dichteren. Met 
goede moed vertrok ik, begin van de avond. 
De eerste lukte nog wel, maar toen viel Google 
maps uit. Dan ben je in Dichteren hulpeloos. 
Ik naar huis. Een paar dagen later overdag 
gegaan, want bij daglicht, dan zie je meer. Het 
is echter een doolhof. Ben je bij nummer 28 en 
moet je bij 29 zijn, dan denk je “ a fijn ik zit in 
de buurt”. Dat had je gedacht. Het kan zo maar 
zijn dat nummer 29 wel meer dan 100 meter 
verder op is en dan ook nog eens welke kant. 
Het was echt een puzzel om de vrijwilligers te 
bezoeken, het is me gelukt. Ik dacht wel, die-
gene die deze wijk bedacht heeft moet volgens 
mij een flink slok op hebben gehad …er zit in 
deze wijk geen enkele logica. Ik trof er wel 
hele fijne, vriendelijke en lieve mensen aan. 
Dat maakte alles weer goed.

Wat ontzettend leuk! Wat goed zeg, kom je he-
lemaal uit Doetinchem om mij dit te geven? Ja 
daarvoor kom ik, echter niet alleen, hoe gaat 
het met jou en de jouwen?

Ook in de zomer wordt de fiets gepakt en wederom 
wordt er langs gegaan bij de vrijwilligers die afscheid 
hebben genomen als vrijwilliger bij DZC’68. Er wordt 
een kleine attentie gebracht met een bedankt-kaart. 
Gelukkig is er ook dit jaar geen enkele onvrede be-
speurd of gehoord van deze groep. Dat bewijst maar 
weer eens dat, ieder op eigen vlak, ontzettend hard z’n 
best doet.
Dat dit gewaardeerd wordt is alom bekend en laat zien 
dat we op de goede weg zijn. Als vrijwilliger verbind je 
je aan DZC’68, echter dit doet DZC’68 ook aan jou.
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SUPPORT68

Als Support68 wordt er met een dubbel gevoel terug gekeken op het afgelopen 

seizoen. Begrotingstechnisch heeft Support68 het beste seizoen ooit gedraaid. 

Daar zijn we enorm blij mee en vooral ook heel trots op.

Maar een seizoen zonder voetbal en zonder 
netwerkbijeenkomsten maakt het ook gelijk het 
minst leuke seizoen. Support68 had heel graag wat 
terug willen doen voor de enorme steun die wij van 
onze sponsoren hebben mogen ontvangen. Achter 
de schermen wordt er hard gewerkt om dit in het 

aankomende seizoen goed te maken, maar er is 
helaas nog voorzichtigheid geboden gezien de huidige 
corona ontwikkelingen. 

CIJFERS 
DZC’68 telt op dit moment meer dan 200 sponsoren 

waarvan er 65 ook actief lid zijn van de Business Club. 
Eindelijk is de realisatie van de 3e fase van de tweede 
ring achter het doel ook in volle gang en ziet het er 
naar uit dat deze binnen korte tijd ook weer vol zal 
hangen met reclameborden. Dat betekent ook gelijk 
een nieuwe ‘luxe’ uitdaging voor Support68.

HOOGTEPUNTEN
Afgelopen seizoen zijn er door Support68 toch een 
aantal hoogtepunten genoteerd. 

Met het realiseren van de Greenboarding wordt 
ingezet op duurzaamheid en is het streven om de 
accommodatie van DZC’68 binnen een aantal jaren 
energie neutraal te krijgen. De opbrengsten vanuit 
deze sponsoring (Groene Balsponsor) komen ook niet 
rechtstreeks in de clubkas maar zullen worden geïn-
vesteerd in duurzaamheid (Denk hierbij bv aan extra 
zonnepanelen en ledverlichting langs de velden). 

Alle contracten op het gebied van food & drinks zijn 
verlengd (Grolsch, Vrumona en Sligro) of vernieuwd 

(Terborgse Wijncentrale). Het mooie is dat deze leve-
ranciers ook meegaan met ons duurzaamheidsver-
haal en hierin willen investeren en meedenken.

Het grootste hoogtepunt blijft natuurlijk het feit dat er 
tot nu toe niet of nauwelijks sponsoren zijn afgehaakt 
en dat zij de club blijven steunen. Begrotingstechnisch 
zelfs het beste seizoen ooit! Hier worden we een beetje 
stil van… Dat verdient wederom een diepe buiging en 
een nog veel groter applaus!

SUPPORT68 EVENTS
Hoe graag we ook hier iets prachtigs hadden willen 
melden kon Support68 afgelopen seizoen op dit vlak 
niet veel voor de sponoren betekenen. Maar dit wordt 
uiteraard goed gemaakt en achter de schermen zijn 
we al druk bezig met een leuk nieuw programma.

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

Team Support68

HET BESTE JAAR OOIT IN HET 
SLECHTSTE JAAR OOIT…
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LEDENADMINISTRATIE
In het overzicht de ontwikkelingen van het ledenbestand oover de periode van 

1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021.

CONCLUSIES
Het aantal geregistreerde leden is in dit seizoen toege-
nomen naar 1689. 
In dit aantal zijn mede opgenomen deelnemers aan de 
projecten SportZ en Voejebal. 
Dit zijn in principe geen leden van de vereniging maar 
de administratie en financiële afwikkeling van deze 
categorie verloopt via de ledenadministratie van 
de vereniging. Zij verdwijnen na voldoening van de 
verschuldigde kosten weer uit het ledenbestand.

Voor de categorieën senioren zien we het afgelopen 
jaar een forse toename (ruim 20%).
Aantal junioren en pupillen in deze periode vrij con-
stant gebleven. 
  
Ook voor de categorie Walking Football en Sport en 
Spel voor senioren is de deelname zo goed als ongewij-
zigd vergeleken met vorig seizoen.

Tevens heeft DZC’68 ook het afgelopen seizoen weer 
geparticipeerd in het project SportZ.

Hierbij kunnen 5 en 6 jarigen kennis maken met ver-
schillende sporten op Sportpark Zuid. 
Zij kunnen deelnemen aan onder meer: volleybal, 
tennis, atletiek, judo en voetbal.
Het project “Voejebal” is vorig seizoen gestart en 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 60 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 73 leden deelgenomen 
via een bijdrage uit het meedoenarrangement van de 
Gemeente Doetinchem en 3 leden via het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Gelderland. 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 GEREGISTREERD
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GEREGISTREERD LEDENGEREGISTREERD LEDEN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Spelende leden 1105 1171 1153 1110 1116
Niet spelende leden 363 402 471 468 517
Walking Football   18 16 17
Sport & Spel senioren   7 8 8
Voejebal (2 tot 4-jarigen)    34 31
Geregistreerde leden 1468 1573 1624 1636 1689

OVERZICHT LEDENBESTAND DZC’68 
(UITGANGSPUNT BESTAND PER 1-10-2021)

 Spelende leden     Niet spelende leden     Geregistreerde leden

Communicatie bestond het afgelopen seizoen uit 
Danny van Leeuwen (webmaster en social media), 
Noud van de Louw (videoproducent), Sebas Meijwes 
(design en eindredactie), Marco Rijks (afgevaardigde 
Vrouwenvoetbal) en Tijn Bakker (Coördinator Commu-
nicatie). Marieke van Erkelens was daarnaast actief als 
gelinkt bestuurslid. Communicatie is in het seizoen 
2020-2021 om de zes weken bij elkaar gekomen om 
te vergaderen. 

De leden en belangstellenden van DZC’68 zijn het 
afgelopen seizoen weer tijdig en volledig op de hoogte 
gehouden van wat zich allemaal binnen onze vereni-
ging heeft afgespeeld. Hiervoor is de website ingezet 
voor met name algemene nieuwsberichten en statis-
tieken. Daarnaast is de interactie met de leden meer 
gezocht via de social mediakanalen. Eens per maand is 
de digitale nieuwsbrief naar de inschrijvers verstuurd, 
waarbij ook getracht is nog niet eerder verschenen 
nieuwsberichten te publiceren. 

Naast bovengenoemde standaard activiteiten is de be-
richtgeving richting de leden omtrent het coronavirus 
een belangrijk onderdeel geweest. Om de toeschou-
wers op afstand toch te kunnen laten genieten van een 

COMMUNICATIE
Het afgelopen seizoen was het zesde voetbalseizoen dat Communicatie binnen 

DZC’68 actief was.

potje voetbal zijn diverse (onderlinge) wedstrijden via 
een livestream op YouTube uitgezonden. Daarnaast 
zijn rondom de thuiswedstrijden van het 1e die wel 
doorgang konden vinden de belangrijkste wedstrijd-
gegevens middels een flyer door de accommodatie 
verspreid.

In het seizoen 2021-2022 wordt DZC’68 TV weer nieuw 
leven ingeblazen. Daarnaast worden de flyers met 
wedstrijdgegevens tijdens de thuiswedstrijden uit-
gebreid met Vrouwen 1 en zal de publiciteit gezocht 
worden met betrekking tot de opening van het nieuwe 
multicourt-veld.
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LEEFTIJDSCATEGORIE 2017 2018 2019 2020 2021
Senioren (M) 231 257 235 206 258
Senioren (VR) 29 40 42 42 43
Senioren totaal 260 297 277 248 301
JO19 65 56 63 97 46
MO19 20 26 27 18 27
JO17 99 137 124 53 98
MO17 33 35 34 28 17
JO16    54 58
JO15 140 59 59 58 61
MO15 32 14 17 31 20
JO14  60 62 65 72
Junioren totaal 389 404 401 404 399
JO13 128 69 71 71 48
MO13 32 18 16 22 22
JO12  59 78 48 77
JO11 116 66 44 70 62
MO11 13 2 8 8 11
JO10  40 70 57 45
JO9 85 64 61 40 45
MO9 8 3 0 4 3
JO8  40 33 46 43
CL 39 29 30 46 60 
Pupillen totaal 421 390 411 412 416
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PROJECTEN (GEEN LIDMAATSCHAP) 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal deelnemers SportZ  30 19 18 18
Aantal deelnemers Voejebal    52 61

VERLOOP IN DEZE PERIODE 10/01/19 10/01/20 10/01/21
Aanmeldingen 333 362 318
Afmeldingen 282 350 277
waarvan mannen/jongens  +28 47
waarvan dames/meisjes  -16 -6
** verschil met ledental zit in registratie deelnemers projecten

ALTERNATIEVE VORMEN 2017 2018 2019 2020 2021
35/45+ 25 32 37 36 35
30+ voor vrouwen 10 13 16 12 2
G-voetbal (m) (nieuw dit seizoen)    9 12

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

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

* Uitschieters bij 2017 is het gevolg van een andere samenselling van de leeftijdsgroepen.

SPELENDE LEDEN 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal heren/jongens 928 967 964 941 969
Aantal dames/meisjes 177 191 189 169 147
 1105 1158 1153 1110 1116

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

LEEFTIJDSCATEGORIE

Colofon
REDACTIE
Marieke van Erkelens

VORMGEVING
Studio Benevolo

DRUKWERK
MULL2MEDIA

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

www.dzc68.nl
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