Jaarverslag over het seizoen 01-07-2010 tot 01-07-2011 van maand tot maand.
Juli 2010
DBGC telde op peildatum 01 juli 2010, 503 leden.
Het bestuur bestaat uit 6 leden. In juli was er een jeugdkamp welke weer een succes was. De verbouwing
van de kantine is in volle gang. Na Ton Wols, hebben ook Hans vd Boogert en Geert Pieterse aangeven te
stoppen in de sponsorcommissie. Het is DBGC gelukt om hiervoor nieuwe leden te vinden. Dit zijn: Chris
Kamp, Ad Buijs, Tony Knops, Berthold van Burg, Jaap van der Welle en Danny Pol
Zij zijn toegetreden tot de commissie.
Augustus 2010
DBGC start de competitie 2010-2011 met 5 senioren, 2 dames en 18 jeugdteams. Op vrijdag 20 augustus
konden we bij de instuif 105 kinderen begroeten, die met veel enthousiasme 8 voetbalonderdelen
afwerkten. Onder de 105 kinderen waren meer dan 30 kinderen, die voor het eerst kennis kwamen maken
met het voetbalspelletje, waaronder vele kabouters. Op zaterdag 21 augustus was de officiële opening van
de gerenoveerde kantine. Deze opening werd opgeluisterd door wedstrijden van Oud DBGC tegen Oud
Flakkees elftal en DBGC 1 tegen Piershil. Dankzij Andre Vroegindeweij en zijn bedrijf MBPA zijn we weer
in het bezit gekomen van nieuwe materialen om onze trainingen te kunnen verbeteren. Zo hebben we weer
een nieuwe set zachte markeerbollen en konden we 2 nieuwe doeltjes aanschaffen in de maat 2.00 x 1.20
meter. Blij zijn we ook met de aanschaf van 5 losse poppen, die tevens op een verrijdbaar onderstel
kunnen worden geplaatst. Goed materiaal voor zowel spelers als keepers.
September 2010
Na 35 jaar actief te zijn geweest in de jeugdafdeling stopt Teun van Noord als voorzitter binnen deze
afdeling. Teun is tot de conclusie gekomen dat het mooi is geweest.
Als je in zo'n lange periode veel vrije tijd hebt opgeofferd voor het belang van de vereniging heb je wel
bewezen dat de clubliefde heel diep zit. Teun bedankt voor alles wat je voor DBGC hebt gedaan! We zijn
blij dat je nog bereid bent de helpende hand toe te steken als het nodig is. Zo gaat de ervaring die je op
allerlei terreinen hebt opgedaan niet verloren voor de vereniging.
Oktober 2010
Het beleidsplan van de sponsorcommissie is klaar en zal op de website worden geplaatst. Er is een kassa
voor achter de bar aangeschaft. Hiermee hopen we meer controle uit te voeren. Er is een voorstel uit de
jeugdafdeling gekomen om op zaterdag een eigen PowerPoint presentatie over de jeugd te laten tonen. Dit
wordt door het bestuur alleen maar aangemoedigd.
Op 11 oktober is Leen Kievit, erelid van DBGC overleden.
Op 20 oktober is Adrie van Noord, lid en kantinecoördinator van DBGC overleden.
November 2010
Op 15 november wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Zie notulen.
December 2010
Op woensdag 01 december bracht Sinterklaas een bezoek bij DBGC. Alle kindertjes t/m 8 jaar konden dit
feestje bijwonen. Het bestuur van s.v. D.B.G.C. maakte bekend dat de contracten met de technische staf
van de A-selectie met 2 jaar zijn verlengd. John Kleijn kan zich als hoofdtrainer van D.B.G.C. de komende
2 jaar gaan richten op de verdere verbetering van het spel en de inpassing van leden uit de almaar
groeiende jeugdafdeling van D.B.G.C. Hij zal hierbij worden geassisteerd door Teun van Noord (verzorger)
en Raymond Verolme (keepertrainer), welke beide al vele jaren met plezier en succes actief zijn bij de Aselectie van D.B.G.C. Ook blijft Ton vd Spaan het komende seizoen aan als trainer/leider van DBGC A1.
DBGC E4 mocht zich laten kronen als kampioen in de najaarsreeks. DBGC E4 haalde dit met een
ongeslagen status en haalde in 8 wedstrijden 22 punten. Vanaf 13 december is DBGC ook via Twitter.com
te volgen: http://twitter.com/svDBGC. Er werd in de winterstop een winterkamp voor onze pupillen
georganiseerd. Het was met recht een WINTERkamp en zeer geslaagd te noemen. Tijdens het winterkamp
werd op dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan Fun Palace, waar de kinderen, maar ook de leiders, zich
kostelijk vermaakten. 's Avonds was er een bos(geluiden)spel en een bingo. Op woensdag wisten 75
pupillen de weg naar de Grutterswei te vinden om aldaar lekker te ballen. Dit Jaar werd er geen Champions
League voor heren in de Staver georganiseerd. Ter vervanging van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in de
Staver, speelden de ploegen uit de gemeente Oostflakkee tegen elkaar. Voor de dames werd de CL dit jaar
in Ouddorp georganiseerd. De DBGC dames haalde hierbij een 5e plaats. Op maandag 27 december is de
commissie Za-Zo voor de eerste keer bijeen gekomen. Deze commissie zal de komende maanden

onderzoeken in hoeverre een overstap voor senioren van de zondag naar de zaterdag een positieve
invloed kan hebben op de vereniging D.B.G.C. Deze commissie bestaat uit de volgende leden: Hans Teyn,
Tim Fransen, Marcel Pieterse, Mike Jacobs, Rob van den Berg. Deze commissie zal de komende maanden
zich gaan richten op een onderzoek dit zal bestaan uit: opstellen enquête, verspreiden van de enquête,
uitkomsten evalueren, randvoorwaarden voor de overstap, organiseren van een inspraakoverleg en het
opstellen van een advies aan het bestuur. Doordat dit jaar de kerstdagen en oud-nieuwjaar in het weekend
vielen heeft Teamfc de oudejaarstraining op donderdagavond 30 december gehouden.
Januari 2011
Op zondag 02 januari was er de nieuwjaarsreceptie bij DBGC. Voor de receptie voetbalde er volgens
traditie geworden wedstrijd DBGC 1 tegen oud DBGC.
Er zijn de nodige ontwikkelingen geweest binnen de vereniging. Vlak voor de winterstop is de 1e
vergadering van de “vernieuwde” barcommissie geweest en de leden Hannie de Korte, Suzanna Visscher,
Hans Melissant, Cor Hanenberg, Wil Pulleman en Kees van der Laan bruisen van de ideeën om de bar van
de vereniging weer volop in het middelpunt te zetten. Bij de jeugd is er na de verlenging van het contract
van onze A-junioren trainer Ton v.d. Spaan ook nog een nieuwe trainer binnengehaald. Jean Pierre
Vervloed komt na 6 seizoenen trainer te zijn geweest bij NSVV weer terug op het eigen nest en zal volgend
seizoen de C1-junioren gaan trainen en begeleiden. De onderzoekscommissie za-zo is actief met de
enquête om een beeld te krijgen van de meningen binnen DBGC omtrent het mogelijke seniorenvoetbal op
zaterdag. De enquête is uitgezet onder alle leden van DBGC A1 t/m C2, Dames 1, 2 en MB1 en alle
senioren van DBGC 1 t/m 5 en de recreanten.
De barcommissie heeft veel problemen met de frituur in de keuken, doordat een groot gedeelte van de
apparatuur sterk verouderd is om er degelijk mee te kunnen werken. Door intensief speurwerk heeft DBGC
beslag weten te leggen op een zo goed als nieuwe installatie, waarmee we weer jaren vooruit kunnen.
Op 26 januari is Simon de Vos, lid en zat in de werkgroep van DBGC overleden
Februari 2011
De hal via de kleedkamers waar u binnen komt is door sponsoring van Ton vd Beek opgeknapt en heeft
dezelfde kleurennuance als de kantine gekregen. Helco Sala is toegetreden tot het bestuur van DBGC.
Helco zal zich in eerste instantie gaan richten op sponsoring/communicatie (Sponsorcommissie en P.R.
commissie). Hier is een belangrijke missie te vervullen, want ook de inkomsten van sponsoring zullen in de
komende jaren een belangrijke bijdrage blijven binnen de verdere ontwikkeling van DBGC.
Maart 2011
De eerste verbeteringen voor het akoestiek probleem in de kantine zijn in de afgelopen weken
aangebracht. Op het gedeelte voor de bar zijn aan het plafond akoestische platen opgehangen, welke door
hun absorberende werking zorgen voor een betere geluidsweerkaatsing binnen de kantine. Woensdag 24
maart is er een kopgalg op het oefenveld in gebruik genomen. Deze door Toon Buys gemaakte galg heeft
als doel om voetballers: de techniek van het koppen bij te brengen, de angst voor het koppen weg te
nemen, de sprongkracht te vergroten en de timing te verbeteren. De kopgalg kan tevens gebruikt worden
als onderdeel voor de keeperstraining en voor trapoefeningen.
April 2011
Op zondag 10 april werd DBGC 3 overtuigd kampioen is de 4e reserve klasse.
Op dinsdag 19 april was er een bijzondere ledenvergadering. Ruim 110 leden hadden zich verzameld in de
kantine op sportpark De Koepel, waar om 19.30 uur voorzitter René van den Berg de vergadering opende.
Allereerst werd er kort teruggekeken op de afgelopen periode waarin de adviescommissie heeft gewerkt
aan een rapport. De aanbevelingen en conclusies uit dit rapport zijn door het bestuur ter hand genomen en
verder uitgewerkt. Aansluitend op dit rapport kwam ook het advies van het bestuur aan de leden om in het
belang van de club te stemmen voor een geleidelijke overgang naar zaterdagvoetbal. Daarna was het
moment daar voor ieder lid om zijn stem, plus eventuele gemachtigde stem, uit te brengen over deze
kwestie. Onder leiding van oud-notaris, dhr. Korbijn, is het bestuur aan de slag gegaan met het tellen van
de stemmen. Rond half 9 keerden het bestuur en oud-notaris Korbijn terug in de kantine en werd de uitslag
medegedeeld aan de leden van DBGC. De uitslag van de stemming is als volgt:
- Van de aanwezigen waren 84 leden voor (waarvan 2 jeugdleden) en 32 leden tegen.
- Van de volmachten waren 12 leden voor en 2 leden tegen.
- 4 stemmen waren ongeldig.
Aangezien iedere stem van een seniorenlid voor 3 telt en bij de jeugdleden voor 1, komt de totale uitslag uit
op: 284 stemmen voor een overgang naar zaterdag en 102 stemmen tegen een overgang naar zaterdag.

Dit betekent dat DBGC 1 standaardteam, DBGC 2 en 3 met ingang van seizoen 2011/12 uitgaat komen op
de zaterdag.
Mei 2011
Op vrijdag 06 mei was er de jaarlijkse medewerkersavond. Deze avond werd georganiseerd door de
jeugdcommissie. Er waren ongeveer 80 vrijwilligers aanwezig die een zeer gezellige avond hadden. We
hopen dat er volgend jaar nog meer vrijwilligers aanwezig zullen zijn.
Op zaterdag 07 mei werd DBGC E1 kampioen in de voorjaarsreeks 3e klasse.
Op zondag 15 mei was het de laatste wedstrijd van DBGC 1 standaard in de zondag competitie. Deze
wedstrijd was tegen de kampioen van de 3e klasse, VOC.
Op zaterdag 21 mei was er in het kader van het 35e jarig bestaan van onze damesafdeling een ladies-day
georganiseerd. Deze dag was een daverend succes. Op deze dag werd door de burgemeester Jan
Heijkoop van de gemeente Oostflakkee de zilveren gemeente penning aan Nell Heijblom uitgereikt voor
haar jaren lange inzet in allerlei vrijwillige functies voor de gemeenschap. Op zaterdag 28 mei was er het 4e
Zuidwestertoernooi bij DBGC. In de laatste weken heeft het bestuur hard gewerkt aan de uitbreiding van de
kleedruimte voor het volgend seizoen, welke mede door de overgang van een groot deel van onze
seniorenelftallen naar de zaterdag noodzakelijk is. Wij hebben een drietal portocabines kunnen
aanschaffen die binnenkort op ons terrein zullen worden neergezet. Het zijn 2 kleedruimten en 1 grote
douche cabine, welke we tussen het pad naar de tennisvereniging aan de zijkant van de kantine zullen
gaan plaatsen. Uiteraard moeten deze portocabines in de komende weken nog opgeknapt worden en we
hopen de portocabines met ingang van het nieuwe seizoen te kunnen gebruiken. Met de overgang van de
zondag naar het zaterdagvoetbal heeft het bestuur besloten om met ingang van het nieuwe seizoen met
alle elftallen, zowel jeugd als senioren, bij uitwedstrijden te vertrekken van ons eigen sportcomplex. Met
deze maatregel wil het bestuur de binding met de vereniging verder vergroten. De kantine zal volgend
seizoen ruimere openingstijden krijgen, waardoor er vrijwel altijd toegang is in de kantine.
Juni / juli 2011
Op donderdag 02 juni was er het 30 jarig mixtoernooi jubileum dit toernooi werd druk bezocht en was als
vanouds. Op 10 juni bereikte ons het bericht dat Hans en Nell Heyblom bij een noodlottig ongeval
betrokken waren. Later op avond is Hans overleden en Nell is in een zorgwekkende toestand naar het
Erasmus ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Na weken in coma te hebben gelegen bereikte ons het
droevige bericht dat op 17 juli Nell ook is overleden.
We hebben een zomerstop achter de rug, die we binnen onze vereniging nooit meer zullen vergeten. Na
het bericht begin juni van het ongeluk van Hans en Nell Heijblom heeft bijna de gehele zomerstop in het
teken gestaan van enerzijds droevenis met het overlijden van Hans en daarna een lange tijd van hoop op
herstel van Nell. Maar het heeft niet zo mogen zijn, ook Nell is ons ontvallen en we verliezen in beide
mensen een stel geweldige vrijwilligers. We hebben op ons complex een indrukwekkende condoleance van
Hans en een nog indrukwekkendere begrafenisplechtigheid van Nell meegemaakt waarbij iedereen de
laatste eer aan Hans en Nell heeft kunnen geven.

