Jaarverslag over het seizoen 01-07-2011 tot 01-07-2012 van maand tot maand.
Juli 2011
DBGC telde op peildatum 01 juli 2011: 477 leden.
Het bestuur bestaat uit 6 leden. In juli was er weer een jeugdkamp welke weer een succes was.
Na 5 jaar leiderschap van het 1e elftal, en eerder al 5 jaar leiderschap van het 2e elftal, heeft Helco Sala
besloten te stoppen. Helco is al begonnen in een functie als bestuurslid dit werd voor Helco onhaalbaar om
ook nog de rol van leider aan te houden. Als nieuwe leider van DBGC 1 heeft de Technische Commissie
Senioren, Xander van der Veer weten te strikken. Xander is al vele jaren lid van DBGC en is heel
enthousiast over zijn nieuwe rol.
Augustus 2011
DBGC start de competitie 2011-2012 met 5 senioren waarvan 3 op zaterdag en 2 op zondag,
1 dames en 18 jeugdteams. Bij de indeling van ons1e elftal zien we dat er maar liefst 8 flakkeese
verenigingen bij zitten. Dit betekent veel regionale derby’s. De sponsor commissie heeft weer 2 nieuwe
sponsors weten te strikken. Namelijk Databyte gevestigd in Steenbergen en van Peperstraten OG
Bemiddeling Akkerbouw uit Oude-Tonge. Op vrijdag 12 augustus is er weer een voetbalinstuif gehouden.
Het was lekker druk met veel ouders en grootouders, die de verrichtingen van onze jongste jeugdleden
kwamen aanschouwen. Op deze avond hebben we 11 nieuwe leden mogen inschrijven. Door het groeien van
de jeugdafdeling is besloten om hiervoor een tweede wedstrijdsecretaris binnen de jeugd aan te stellen. Jan
Pieterse gaat zich richten op de D-E-F- jeugd en Jean Pierre Vervloed blijft betrokken bij de A-B-C- jeugd
en de dames.
September 2011
Het bestuur heeft besloten om op de 1e competitiewedstrijd, zaterdag 3 september, voor aanvang van alle
wedstrijden van F tot en met 1e elftal een minuut stilte te houden ter nagedachtenis aan Hans en Nell
Heijblom. Verder zullen de dames en het 1e elftal deze dag met rouwbanden spelen.
Op 24 september werd het nieuwe terras officieel geopend door onze jongste pupil van de vereniging,
Wouter Houtsmuller, die samen met Helco Sala, bestuurslid sponsorzaken, het lint doorknipte. Tevens
maakte onze voorzitter bekend dat de sponsorcommissie DataByte uit Steenbergen als nieuwe hoofdsponsor
had binnengehaald.
Oktober 2011
Op woensdagavond 12 oktober hield DBGC voor de eerste keer een business clubavond. Het werd een groot
succes. Het thema dat deze avond centraal stond was Social Media. Ruim zeventig sponsoren waren op de
uitnodiging van de sponsorcommissie ingegaan en werden rond 19.45 uur ontvangen op sportpark De
Koepel. Directeur Ton Moerkens van de nieuwe hoofdsponsor DataByte liet aan alle aanwezigen de
toepasbaarheid van Social Media en Het Nieuwe Werken in het bedrijfsleven zien. De spreekstalmeester van
deze avond was Fred Götzenberger. Hoofdtrainer John Kleijn en assistent Ruud Wildschut, gaven uitleg
over de verschillende speelstijlen en de visie van DBGC voor de komende jaren op sportief gebied weer.
DBGC kan terugkijken op een zeer geslaagde business clubavond. Op zaterdag 29 oktober werden de
portocabines als kleedruimtes in gebruik genomen. DBGC beschikt nu over 10 kleedkamers. DBGC 1
behaalde de 1e periode titel binnen in de 4e klasse dat in ieder geval recht geeft voor nacompetitie promotie
3e klasse De Vrienden van DBGC hebben de vereniging opnieuw een warm hart toegedragen door het geven
van een RVS werktafel met opbergruimte voor in de keuken. De afgelopen weken hebben we veel
problemen gehad met de koeling na een grondige inventarisatie bleek dat de apparatuur van onze koeling
aan vervanging toe was. Een flinke investering voor onze club, maar we kunnen er dan ook weer voor jaren
tegen.
November 2011
Zie notulen.
December 2011
DBGC nam eind december met een dames- en herenteam deel aan de Champions League, het traditionele
zaalvoetbaltoernooi in De Staver in Middelharnis. De dames begonnen het toernooi op vrijdag 23 december,

maar kenden een ongelukkige eerste ronde. Daardoor moest het team op woensdag 28 december de
verliezerspoule spelen, maar ook daarin verliep niet alles naar wens. Uiteindelijk werden de dames achtste.
Het herenteam won op woensdag de 28ste haar drie poulewedstrijden, waardoor het op vrijdag 30 december
mocht aantreden in de finalepoule. Een overwinning op DVV'09, een gelijkspel tegen WFB en een
nederlaag tegen Den Bommel waren niet voldoende voor een finaleplaats. De equipe verloor het duel om de
derde plaats van WFB en werd dus vierde.
Januari 2012
Op zaterdag 07 januari was er de nieuwjaarsreceptie. Voorafgaand was er de traditionele wedstrijd tussen
DBGC 1 en Oud DBGC en dit jaar een Nieuwjaarstraining van de jeugd en de overige senioren. Het was
gezellig druk en we kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
Februari 2012
Het afgelopen halfjaar hebben we bij onze vereniging te maken gekregen met een heel vervelende situatie,
er is al voor de 4e keer gestolen op onze accommodatie. Na 3 keer stelen van fietsen is er afgelopen week
een scooter van één van onze vrijwilligers gestolen. Hierbij dan ook een dringend beroep aan al onze leden,
vrijwilligers, supporters en ouders van onze jeugd om alle fietsen/scooters/auto’s altijd op slot te zetten en
vragen wij aan iedereen ogen en oren open te houden en extra waakzaam te zijn rondom onze
accommodatie. Indien jullie iets bijzonder en/of verdachts zien laat het aan het bestuur weten. Op 21
februari is er een widget toegevoegd op website. Op deze widget staat het programma en de uitslagen
vermeld van al onze teams.
Maart 2012
Op zaterdag 03 maart was het debuut van onze kabouters dat heeft geresulteerd in een 13-0 overwinning op
Melissant. De teams speelden met 6 tegen 6 en beide formaties hanteerden het systeem 0-6 (geen keeper,
alles rond de bal). Het was heerlijk om te zien, dat spelers en (groot)ouders genoten van deze wedstrijd. Na
afloop werden nog penalty’s genomen op scheidsrechter/keeper Mark Stroom. Hopelijk blijven de jongste
D.B.G.C.-ers nog lang plezier houden in het spelletje.
April 2012
Ton van der Spaan is ook in het seizoen 2012-2013 trainer van DBGC A1. Het bestuur en de coach kwamen
tot overeenstemming over een contractverlenging. 25 barvrijwilligers hebben de cursus Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd, waarbij onze vrijwilligers de nodige kennis op hebben gedaan
om op een juiste manier onze bar te kunnen bemannen. Onze kantine wordt voorzien van een compleet
nieuwe tapinstallatie, welke door onze leverancier zal worden bekostigd.
Mei 2012
Ad de Gans, Sjaak Heemes, Piet de Vogel, Cor Hanenberg en Marco de Koning zullen de jeugdorganisatie
gaan versterken. Cor Hanenberg en Piet de Vogel zullen leeftijdscoördinatoren worden van respectievelijki
de A & B categorie, Sjaak Heemes zal de D & C categorieën voor zijn rekening gaan nemen. Ad de Gans de
E-pupillen en Marco de Koning de F-pupillen. DBGC 1 begon de nacompetitie met een 2-0 overwinning
tegen BMT uit Den Haag. Door een 3-1 overwinning op naaste concurrent IJVV De Zwervers is D.B.G.C.
MB kampioen geworden. De dames van DBGC zijn ook kampioen geworden. De kampioenswedstrijd tegen
's Gravendeel werd met 2-5 gewonnen. Teus Felsbourg keert terug bij DBGC. De oud-trainer van het eerste
elftal wordt komend seizoen trainer van het tweede elftal van DBGC.
Juni 2012
Op zaterdag 2 juni vond voor de vijfde keer het DBGC Zuidwester Toernooi plaats. DBGC speelt komend
seizoen in de derde klasse. In een heroïsche wedstrijd werd afgelopen zaterdag met 2-3 gewonnen van WFB.
Op zaterdag 9 juni organiseerde DBGC een Oranjedag op De Koepel. Voor alle D, E en F jeugdleden werd
er een speurtocht door het dorp uitgezet. Voor alle B junioren onder de 16 jaar en alle C junioren was er een
virtueel voetbaltoernooi en voor alle leden boven de 16 jaar werd er een beach voetvolley toernooi
georganiseerd. Tot slot werd met alle aanwezige leden naar de openingswedstrijd van het Nederlands Elftal
op het EK2012 gekeken.

