Nieuwjaarspeech 2013
Goedemiddag sportvrienden,
Namens alle bestuursleden mag ik u van harte welkom heten op de
nieuwjaarsreceptie van onze club.
Terugkijkend op het afgelopen jaar heb ik moeten constateren dat mijn
woorden van de vorige nieuwjaarspeech , een minder hectisch jaar tegemoet
te gaan, maar gedeeltelijk is uitgekomen.
Het was in 2012 misschien niet hectisch in de zin van het woord, maar er is
toch weer ontzettend veel gebeurt binnen onze vereniging.
We hebben een compleet nieuwe ballenruimte kunnen creëren door toedoen
van enkele geweldige sponsoren, waarbij de ruimte totaal op de schop is
gegaan en er voor alle teams ballencontainers inclusief trainingsballen zijn
aangeschaft .Daarnaast zijn er voorraad kasten aangebracht en heeft elke
trainer zijn eigen ruimte voor trainingshesjes en trainingsballen. Een voltreffer
want elke trainer geeft nu met nog meer plezier trainen aan zijn/haar team.
Rondom het hoofdveld zijn achter de doelen extra stellingen aangebracht,
waardoor we nog meer reclameborden langs het veld kunnen ophangen.
Voorheen hingen er reclameborden in de ballenvangers, maar door de nieuwe
stellages is dit niet meer nodig en krijgen we steeds meer uitstraling rondom
het hoofdveld. Deze vernieuwingen hebben we ook kunnen realiseren door de
inbreng van enkele super sponsoren.
Bij het betreden van ons complex hangt nu een prachtig verwijzingsbord met
de velden en kleedkamerindeling en geeft een mooie plattegrond aan waar
alles gesitueerd is. Ook deze aanwinst is geschonken door een sponsor.
We kunnen op sponsorgebied dus heel tevreden terugkijken op het afgelopen
jaar, want alle andere sponsoren hebben ook dit jaar weer hun steentje
bijgedragen aan onze vereniging. Als blijk van waardering hebben we afgelopen
najaar opnieuw een sponsoravond georganiseerd voor al onze trouwe
sponsoren. Voor deze avond was streekgenoot en oud RABO wielrenner Koos
Moerenhout als gastspreker uitgenodigd. De sponsoravond was prima bezet en
onze gastspreker wist al onze gasten geweldig te boeien met zijn verhaal over
zijn wielrenners carrière.

Het afgelopen jaar is ook het nieuwe beleidsplan voor de komende 4 jaar
geschreven, waarbij de nadruk de komende jaren komt te liggen op verdere
accommodatie verbeteringen, een duidelijke organisatiestructuur, maar zeker
ook een bredere basis voor het voetbaltechnisch kader.
Enkele veranderingen hebben we al door kunnen voeren met het aanstellen
van leeftijdscoördinatoren bij de jeugd en dit voorjaar zal de jeugd middels een
aanvullende gestructureerde trainingsvorm nog meer op techniek getraind
gaan worden.
Binnen het bestuur zijn er het afgelopen jaar enkele wijzigingen geweest door
het stoppen van secretaris Addy de Vos, die maar liefst 12 jaar bestuurslid is
geweest, en penningmeester Kees van der Laan. Beide functies zijn inmiddels
door Hans van Kampen en Ron Kerp enthousiast ingevuld en tevens hebben wij
op dat moment de bestuursorganisatie iets anders ingevuld, waarbij er een
betere taakinvulling is ontstaan, waarbij zowel Addy als Kees nog een
interessante rol voor onze vereniging blijven bekleden.
Vanwege de vele dienstjaren voor onze club is Addy de Vos als eerste als Lid
van Verdienste van onze vereniging benoemd en kreeg hierbij de speciaal
ontwikkelde herinnering opgespeld. Onze ereleden, mensen van het eerste
uur, die ontzettend veel voor onze vereniging betekenen,hebben een dergelijke
mooie herinnering nooit ontvangen en wij hebben als bestuur gemeend om
deze ereleden vandaag ook zo’n prachtige officiële speld te overhandigen. Ik
wil hierbij graag Toon Buys, Wim leComte, Arjaan van Eijkeren en Sjaak Damen
naar voren roepen om hun Erelid speld in ontvangst te nemen.
Op voetbalgebied is er in het afgelopen jaar ook het nodige gebeurt want er
waren kampioenen met E1, Dames 1 en MB1 en ons 1e elftal promoveerde via
de nacompetitie in een zinderende wedstrijd tegen WFB naar de 3e Klasse.
Daarnaast was er dit voorjaar ook een unicum binnen onze club, want onze
Kabouters speelden voor het eerst echte wedstrijden tegen leeftijdsgenootjes
van andere verenigingen. In de zaal Champions League behaalden de dames
een verdienstelijke 6e plaats en werden de heren knap 2e. Zij verloren in de
finale helaas met strafschoppen van Den Bommel.
Op dit moment hebben alle teams aardig hun draai gevonden in de competitie
en met name ons 1e elftal kan op een prima 1e seizoenshelft terugkijken in de
3e Klasse.

In de afgelopen weken hebben wij de contracten van onze hoofdtrainer John
Kleyn, assistent-trainer Ruud Wiltschut en keeperstrainer Raymond Verolme
weer met een jaar kunnen verlengen. Wij zijn blij dat onze club met deze
enthousiaste mensen mag samenwerken. Naast hun taak als trainer van de Aselectie hebben zij namelijk ook oog voor de rest van de vereniging en dat
wordt alom gewaardeerd.
Vanaf deze plaats feliciteren wij de technische staf met hun contractverlenging
en wensen hen verder veel succes. Met de overige kaderleden zal in de
komende tijd gesprekken gevoerd gaan worden.
Vaste terugkerende evenementen als het winter- en zomerkamp bij de jeugd,
het Zuidwestertoernooi, de jeugdinstuif en de feestavond zijn ook in het
achterliggende jaar weer prima geslaagd en de complimenten voor al de
commissies en vrijwilligers die dit weer georganiseerd hebben. Daarnaast zijn
er ook nieuwe evenementen georganiseerd, zoals bijv. de Oranjedag tijdens het
EK 2012 en de Kickoff in september voor alle vrijwilligers in plaats van de
medewerkersavond.
Dit jaar zal hier nog een nieuw evenement aan toegevoegd gaan worden, want
we zullen op 8 juni, een week na het Zuidwestertoernooi, een
Bedrijventoernooi organiseren. Op dit toernooi zullen diverse bedrijven, die
o.a. ook sponsor van onze vereniging zijn, met hun werknemers deelnemen.
Het vorig jaar geïntroduceerde DBGC Journaal blijkt zeker geen eendagsvlieg
geweest te zijn, want ook in het afgelopen jaar hebben we weer een paar
prachtige edities mogen ontvangen.
Ruim 25 van onze barmedewerkers hebben in het afgelopen jaar de cursus
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik met succes gevolgd, er zijn workshops
tactiek voor de junioren georganiseerd. De jongste voetballers zijn naar een
wedstrijd van Jong Oranje geweest en een andere leeftijdsgroep naar
Diergaarde Blijdorp. Kortom de vereniging bruist van energie en we zijn dan
ook trots op ons grote groep vrijwilligers, die al deze activiteiten in het
afgelopen jaar weer mogelijk hebben gemaakt. Vanaf deze plaats wil ik jullie
allemaal voor al deze inzet van harte bedanken en reken ik er op dat de
vereniging ook dit jaar op jullie mag rekenen.

Nederland werd begin december opgeschrikt door een bizar voorval op de
voetbalvelden. Enkele jeugdspelers waren het blijkbaar niet eens met de
beslissingen van de leiding en richtten hun woede op de grensrechter van de
tegenpartij. De man werd dusdanig mishandeld dat hij later aan zijn
verwondingen is overleden.
Gelukkig hebben wij een dergelijk voorval nog nooit op onze velden
meegemaakt en wij hopen dit uiteraard ook nooit mee te maken.
Respect richting alle vrijwilligers en sporters hebben wij als DBGC hoog in het
vaandel staan en wij zullen altijd zeer streng optreden tegen welke vorm van
misdragingen dan ook.
Een vooruitblik op 2013 wil ik jullie niet onthouden, want we zullen ook dit jaar
de nodige activiteiten oppakken. Zoals iedereen wel gezien heeft komt er al
behoorlijk zicht aan de renovatie van de speeltuin naast onze kantine. Alle
oude toestellen en beplanting zijn verwijderd. Er komen nieuwe speeltoestellen
en de ondergrond van de speeltuin zal ook dusdanig aangelegd worden dat
iedereen er schoon in kan spelen. Een geweldige klus waar al heel veel tijd in
gestoken is door onze groep onderhoudsmensen en we gaan ervan uit dat de
speeltuin in het voorjaar gebruikt kan gaan worden.
Er is een nieuwe blokhut geplaatst, welke als extra opslag voor onze keuken zal
gaan functioneren. Hierdoor kunnen we een begin gaan maken met het
verbeteren van de hygiëne in deze ruimte. Daarnaast zal direct na het lopende
voetbalseizoen de keuken geheel gerenoveerd worden , zodat deze ruimte
weer aan de hedendaagse normen zal voldoen. Er zal een nieuw keukenblok en
meer opbergkasten geplaatst worden. De frituurinstallatie zal worden
verplaatst, waardoor we meer effectieve werkruimte creëren. Voor dit project
krijgen we financiële steun van de Vrienden van DBGC en daar zijn wij uiteraard
heel blij mee.
De bestuurskamer zal ook in de zomer opgeknapt gaan worden. Door de
toezegging van een sponsor zal deze ruimte opgefrist gaan worden naar de
kleuren, zoals wij die in de kantine terugzien.
Onze vereniging is financieel gezond, we kunnen gefaseerd onze accommodatie
verbeteren maar kunnen hierbij niet zonder vrijwilligershulp, daarom hoop ik
van de zomer een beroep op jullie te mogen doen om mee te helpen met al
deze werkzaamheden.

Na de fusie tussen de 4 eilandelijke gemeenten is er één nieuwe Gemeente
Goeree Overflakkee ontstaan. We krijgen dus te maken met veel nieuwe
gezichten en nieuwe mensen. We hopen op een vruchtbare samenwerking,
waarbij we de wens koesteren dat wij vanuit de Gemeente een helpende hand
krijgen aangereikt voor verbetering van onze velden en accommodatie.
Uiteraard willen en kunnen wij zelf veel realiseren, maar een vereniging met
500 leden en een achterban (van ouders, grootouders, broertjes en zusjes) van
misschien wel 1500 mensen uit de regio Oude Tonge moet voor de Gemeente
toch een stimulans zijn om onze vereniging een helpende hand te geven.
In het voorjaar willen wij de sponsorcontracten van onze hoofdsponsors van de
jeugd weer gaan verlengen, waardoor wij de complete jeugdafdeling opnieuw
in een nieuwe outfit van onze kledinglijn kunnen laten spelen. Na 5 dienstjaren
is de huidige kleding echt aan vervanging toe.
De website zal binnenkort compleet vernieuwd het daglicht zien en ’t Vriendje
zal via een voorportaal op onze website samengesteld gaan worden.
Er staat dus nogal wat op stapel voor het komende jaar. Zoals eerder genoemd
starten we met een Bedrijventoernooi, maar kijken we uiteraard ook weer uit
naar het Zuidwestertoernooi op zaterdag 1 juni. Een evenement dat niet meer
weg te denken is binnen onze vereniging.
Buiten al deze evenementen en verbeteringen willen we echter op de eerste
plaats dat al onze leden en vrijwilligers met veel plezier en enthousiasme hun
hobby kunnen uitoefenen, want dit zal één van de allerbelangrijkste drijfveren
van onze vereniging blijven.
Tot slot wens ik hierbij alle leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs en iedereen
die DBGC een warm hart toedraagt voor het jaar 2013 veel gezondheid, geluk
en sportief succes.

