Nieuwjaarspeech 2011
Goedemiddag sportvrienden,
Ik wil u graag van harte welkom heten op de nieuwjaarsreceptie van s.v. D.B.G.C.,
en hierbij zeker ook een warm welkom aan onze aanwezige ereleden.
Met een korte terugblik wil ik graag enkele belangrijke gebeurtenissen van het
afgelopen jaar onder de aandacht brengen alvorens ik het over de nabije toekomst
wil hebben.
Als ik om me heen kijk is wel duidelijk wat één van de belangrijkste gebeurtenissen
van 2010 geweest is, namelijk de metamorfose van de kantine. In de afgelopen
winterperiode is het idee bij een groep vrijwilligers ontstaan om ons gedateerde
onderkomen te faceliften. Na de nodige vergaderingen en voorbereidingen is door
een grote groep leden en vrijwilligers de handen ineen geslagen en is in de
zomerstop een schitterend vernieuwde kantine opgeleverd. Een pronkstuk voor de
regio waar we al heel veel lovende woorden over gehoord hebben van bezoekende
verenigingen. Er zijn momenteel nog wel wat problemen met de akoestiek binnen de
kantine, maar dit zijn we op het moment aan het onderzoeken om het galmen te
verminderen. Ik ben dan ook ontzettend trots op wat er is neergezet door deze groep
vrijwilligers en vraag nog één keer een geweldig applaus voor al die mensen die zich
hier voor ingezet hebben.
Tussen het verbouwen door hebben we het afgelopen jaar ook weer het
Zuidwestertoernooi kunnen organiseren en deze dag was opnieuw een groot succes
met maar liefst 300 deelnemers op de Koepel. Het Zuidwestertoernooi is uitgegroeid
tot een fenomeen op het eiland, waarbij de deelnemers uit diverse plaatsen van
Goeree Overflakkee en Voorne Putten komen.
Sportief gezien is het jaar 2010 qua resultaten niet opzienbarend geweest. Ons 1e
elftal heeft zich gehandhaafd in de 3e Klasse en bij de andere seniorenelftallen zijn er
geen promoties en degradaties te melden. De jeugdafdeling heeft in de
voorjaarscompetitie wel een aantal kampioenen opgeleverd, namelijk D2, E1, F2 en
F4 en in de najaarscompetitie heeft E4 het kampioensschap kunnen vieren.
Binnen de jeugdcommissie hebben we in het afgelopen jaar een behoorlijke
aderlating moeten incasseren met het stoppen van onze jeugdvoorzitter Teun van
Noord, die na ruim 35 jaar lid van de jeugdcommissie zijn taak heeft beëindigd.
Gelukkig kunnen we nog wel een beroep op zijn jarenlange ervaring doen en zal hij
ons indien nodig met raad en daad terzijde staan. Voor zijn vele jaren van inzet voor
onze vereniging heeft Teun de zilveren speld van de KNVB mogen ontvangen.

In het afgelopen jaar hebben we een drietal jeugdtrainers, namelijk Krijn de Niet,
Gertjan van Etten en Sjaak Heemes mogen feliciteren met het door hen behaalde
diploma pupillentrainer en we hopen dat zij een belangrijke bijdrage kunnen gaan
leveren aan onze steeds verder groeiende jeugdafdeling. Daarnaast kunnen we
gelukkig ook steeds vaker een beroep doen op de oudere jeugdleden, welke zich
inzetten voor de vereniging als scheidsrechter, pupillentrainer, begeleider op de
zomer en winterkampen etc.etc.
Naast het traditionele voetbalkamp van afgelopen zomer was ook het winterkamp
met maar liefst 50 overnachtende jeugdleden, de afgelopen week een groot succes.
De 2e dag van het winterkamp waren zelfs ruim 80 pupillen in de Grutterswei
aanwezig. Het winterkamp is nu voor de 3e keer georganiseerd en blijkt voor onze
pupillen leden een voltreffer te zijn.
Onze jaarlijkse instuifdag aan het begin van het nieuwe seizoen heeft ons dit jaar
maar liefst 21 nieuwe leden opgeleverd, waardoor onze vereniging momenteel ruim
520 leden telt.
Met dit leden aantal zijn we één van de grootste verenigingen van het eiland.
Het afgelopen jaar heeft ook een aantal droevige kanten laten zien met het overlijden
van ons erelid Leen Kievit en ons oud-bestuurslid en multifunctionele vrijwilliger Adrie
van Noord.
Het jaar 2011 staat voor de deur en de vereniging staat misschien wel voor één van
de belangrijkste jaren in haar bestaan. Op de Algemene Ledenvergadering hebben
we een indrukwekkende presentatie kunnen aanschouwen met mogelijke
toekomstige ontwikkelingen voor de vereniging. In deze presentatie zijn een aantal
zeer serieuze facetten bloot gelegd met betrekking tot een afnemende interesse van
het zondagvoetbal. Het zaterdagvoetbal blijkt sterk in opkomst en zal voor DBGC
wellicht voor meer doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren kunnen zorgen.
DBGC is van oudsher een zondag vereniging en het zal zeker een cultuuromslag zijn
voor sommige leden als er een verandering naar de zaterdag plaatsvindt. Het
bestuur sluit echter haar ogen niet voor deze ontwikkelingen en wil ook in de
toekomst een bloeiende vereniging blijven. Wij hebben een onderzoekscommissie
samengesteld uit een vijftal leden uit de vereniging, die een duidelijke taakopdracht
hebben mee gekregen om in kaart te brengen wat onze leden willen.
Deze commissie is afgelopen week van start gegaan en zal in de komende 2
maanden hun opdracht gaan uitvoeren. Verdere ontwikkelingen zullen we u uiteraard
mededelen, zoals we u ook steeds meer over alle belangrijke onderwerpen binnen
de vereniging middels de website en ’t Vriendje zullen informeren.

In de komende weken zal het bestuur het beleidsplan voor de komende jaren gaan
opstellen. In het beleidsplan zullen voetbaltechnische plannen omschreven worden
om de toekomst van DBGC op voetbalgebied veilig te stellen en blijvend te
verbeteren. Naast de voetbaltechnische plannen zullen ook facilitaire plannen
beschreven worden om onze accommodatie en velden op een DBGC waardig niveau
te houden. Ten aanzien van de financiële kant zal er een financiële
meerjarenbegroting opgesteld worden, zodat er rekening zal worden gehouden met
toekomstige kosten binnen de vereniging. De toekomstige kosten ten aanzien van de
accommodatie zal met behulp van de leden van de onderhoudscommissie opgesteld
worden.
Wij zijn verheugd om u te kunnen mededelen dat wij in de afgelopen weken de
contracten van een groot deel van onze technische staf hebben kunnen verlengen.
Trainer John Kleijn, verzorger Teun van Noord en keeperstrainer Raymond Verolme
hebben hun contract met 2 seizoenen verlengd en wij zijn trots op dit behaalde
resultaat.
Wij hebben bewust voor een verlenging van 2 jaar gekozen en spreken hiermee het
vertrouwen uit naar de technische staf en wij verwachten dat zij verder gaan bouwen
aan ons vlaggenschip, zeker gezien de opkomst van onze getalenteerde
jeugdafdeling.
De verdere invulling van de technische staf zal in de komende weken zeker zijn
beslag krijgen.
Binnen de jeugdafdeling hebben we het contract van onze A juniorentrainer Ton van
der Spaan kunnen verlengen en ook hier zijn we blij met de continuïteit binnen de
vereniging. Verder streven wij er in de nabije toekomst naar om voor de prestatieve
elftallen binnen de jeugdafdeling een goed gekwalificeerd kader neer te zetten,
waarbij dit kader de overige trainers en leiders dienen te ondersteunen met de
training en begeleiding van de overige teams.
Helaas hebben wij ook moeten constateren dat onze trainingsfaciliteiten niet meer
kunnen voldoen aan onze wensen en behoeften. Ondanks heel veel inspanning van
onze werkploeg hebben wij In de afgelopen weken te vaak de trainingen voor zowel
de jeugd als de senioren niet door kunnen laten gaan en dan bedoel ik niet de laatste
weken met de vorst en sneeuw. Het bestuur is met de Gemeente Oostflakkee over
dit probleem in gesprek en wij hopen dat wij tot een aanvaardbare oplossing kunnen
komen.

In het afgelopen jaar hebben de leden van de sponsorcommissie aangegeven te
stoppen met hun werkzaamheden voor de vereniging en wij willen hen hierbij
bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Gelukkig hebben wij weer een aantal nieuwe energieke leden bereid gevonden om
deze taak op zich te nemen. Sponsoren zijn voor de vereniging een belangrijke bron
van inkomsten en wij hopen dat onze nieuwe commissie leden de lopende
contracten kunnen verlengen en indien mogelijk nog meer sponsoren binnen te
halen. Tevens hopen wij onze sponsoren regelmatig op ons sportcomplex te mogen
verwelkomen, zodat wij hen ook inzicht kunnen geven wat er allemaal met hun
bijdrage binnen de vereniging gebeurt.
Een tweetal belangrijke evenementen in 2011 wil ik u graag nu al mededelen. Onze
damesafdeling bestaat dit jaar maar liefst 35 jaar. Deze gebeurtenis willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan, want 35 jaar damesvoetbal is een unicum op
Goeree-Overflakkee en onze dames en meisjesafdeling is nog steeds groeiende
binnen onze vereniging. Op zaterdag 21 mei zal er ter gelegenheid van dit heuglijke
feit een Ladies Day georganiseerd worden op ons complex.
Het 2e belangrijke evenement is uiteraard het Zuidwestertoernooi, welke op zaterdag
28 mei zal worden gehouden. Wij hopen opnieuw op een geweldige opkomst, zodat
wij de mensen van de Zuidwester weer een onvergetelijke dag kunnen geven.
DBGC is een bloeiende vereniging met een groot aantal leden en dit vraagt heel veel
werk van vrijwilligers op diverse terreinen zoals leiders, trainers, barpersoneel, de
schoonmaak en werkploeg, commissieleden en verder uiteraard iedereen die ik
hierbij nog niet benoemd heb. Het bestuur wil iedereen van harte bedanken voor hun
inzet in het afgelopen jaar en wij hopen ook in het komende jaar op u allen te mogen
rekenen. Daarnaast willen wij ook alle sponsoren en De Vrienden van DBGC
bedanken voor hun bijdrage aan onze vereniging, want ook hun steun is voor onze
vereniging heel belangrijk.
Om deze speech te gaan beëindigen wil ik u mededelen dat het tot 17.30 uur Happy
Hour zal zijn. Daarna bent u uiteraard nog van harte welkom, maar vanaf dit tijdstip
vragen wij u vriendelijk u drankje zelf te betalen.
Verder wens ik hierbij alle leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs en iedereen die
DBGC een warm hart toedraagt voor het jaar 2011 veel gezondheid, geluk en
sportief succes.

