Nieuwjaarsspeech 2012
Goedemiddag sportvrienden,
Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van
onze vereniging.
Een receptie op zaterdagmiddag, wie had een jaar geleden gedacht, dat dit binnen
onze vereniging als vanzelfsprekend in de oren zou klinken. Er werd vorig jaar rond
deze tijd al wel volop over de mogelijkheid van een overgang naar de zaterdag
gesproken, maar de onderzoekscommissie was amper met hun werk begonnen. Er
kwam een gedegen onderzoek met veel raadplegingen bij diverse mensen binnen de
vereniging, een inspraakavond voor alle leden en een enquête onder de actieve
leden. Het onderzoek door de speciaal samengestelde zaterdag-zondag commissie
resulteerde in een adviesrapport richting het bestuur. In dit rapport werden alle
mogelijke voor- en nadelen van een overgang benoemd en kon het bestuur aan de
slag om de voornamelijk facilitaire problemen onder de loep te nemen. Kleedlokalen,
voldoende barpersoneel en scheidsrechters waren de belangrijkste zaken om op te
lossen. Met de aankoop van een drietal portocabins voor het creëren van extra
kleedruimte, het werven van barpersoneel en scheidsrechters is deze problematiek
aardig opgelost. Uiteraard kunnen we nog steeds extra mensen gebruiken en kunt u
zich hiervoor bij ons aanmelden, want hoe meer vrijwilligers hoe liever.
Op 19 april was het dan zover en konden de leden zich op de Buitengewone
Ledenvergadering uitspreken over de toekomst van de vereniging. De kantine was
stampvol en na de stemming was het duidelijk dat de leden met overgrote
meerderheid de toekomst van de vereniging op de zaterdag wensten.
Een cultuuromslag voor veel leden, wennen aan het feit dat je op zondag niet naar
het 1e elftal kan gaan kijken. Een andere indeling van je weekend, maar ook vaak
een heel gezellige drukte op de zaterdagen op ons complex. We zijn nu een half
seizoen verder en kunnen voorzichtig de 1e balans opmaken. Geen ledenverlies, veel
nieuwe clubs om tegen te voetballen, in het begin van het seizoen nog wat logistieke
problemen maar dit probleem werd getackeld door de ingebruikname van de
portocabins. We kijken dan ook als bestuur tevreden terug op de manier hoe de
switch binnen de vereniging is opgepakt. Vanaf deze plek wil ik dan ook graag alle
vrijwilligers die zich met hart en ziel ingezet hebben om tot deze geruisloze overgang
te komen heel hartelijk bedanken en is een applaus zeker op zijn plaats.
De overgang naar de zaterdag was een hectisch begin van het jaar 2011, maar er
kwam nog veel meer op ons pad. In het voorjaar wist het bestuur Helco Sala te
strikken als aanvulling binnen het bestuur en hierdoor kon de portefeuille facilitaire
zaken opgesplitst worden in meerdere delen. Helco Sala nam sponsoring en P R
voor zijn rekening, Wil Pulleman ging zich meer toeleggen op de kantine en
evenementen en Ad Jacobs kreeg meer hooi op zijn vork op accommodatie gebied.

Aan het eind van het vorige seizoen hebben we 2 prachtige evenementen op ons
complex mogen mee maken. Een geweldig geslaagde Ladiesday vanwege het 35jarig jubileum van onze damesafdeling en opnieuw een super gezellig
Zuidwestertoernooi. Op de Ladiesday werd onze steunpilaar van de damesafdeling
Nell Heijblom in het zonnetje gezet voor haar vele jaren van inzet binnen onze
vereniging, maar ook voor al haar andere vrijwilligerswerk binnen onze dorpskern. Zij
kreeg uit handen van burgemeester Heijkoop de zilveren gemeentepenning uitgereikt
en Nell, wars van persoonlijke aandacht, was ontroerd maar ook trots op deze
waardering.
Nog nagenietend van deze mooie evenementen werden we met z’n allen op 10 juni
keihard wakker geschud door een vreselijk ongeval net buiten het dorp. Nell en Hans
Heijblom waren op de fiets aangereden en werden zwaargewond naar het ziekenhuis
gebracht. Hans overleed enkele uren later aan zijn verwondingen en Nell lag in coma
te strijden voor haar leven. De condoleance van Hans werd, op verzoek van zijn
dochters Carla en Esther, in de kantine van onze club gehouden. Kippenvel stond op
mijn armen toen Hans werd opgebaard in ons clubgebouw. Maar ook respect voor al
die vele mensen die de laatste eer aan Hans kwamen brengen op die avond. Weken
van spanning volgden met steeds de vraag bij iedereen op de lippen “Hoe is het met
Nell”.
Nell bleef in coma en op 17 juli kregen we het verschrikkelijke nieuws te horen dat
ook Nell de strijd had verloren. Opnieuw kregen we van Esther en Carla het verzoek
om hen te helpen. Er was geen locatie voorhanden om een begrafenisplechtigheid te
houden voor Nell. Met vereende krachten tussen vrijwilligers van de
Oranjevereniging en DBGC werd alles in het werk gesteld om dit te regelen. Het
werd een indrukwekkende plechtigheid met opnieuw heel veel mensen, die de
laatste eer kwamen brengen aan Nell. Het moment dat Nell met staand applaus de
tent werd uitgedragen zal bij iedereen altijd op zijn netvlies blijven. DBGC verloor in
een paar weken tijd 2 geweldige vrijwilligers, die altijd voor iedereen paraat stonden.
In de tussentijd was het zomerkamp voor onze jeugd gehouden en dit werd ook dit
jaar weer een groot succes met ruim 50 jeugdleden en een prima leidersgroep. Het
was soms improviseren voor de begeleiding, want in de achterliggende weken was
het oude terras afgebroken en werd een begin gemaakt met de voorbereidingen voor
het nieuwe terras.
De sponsorcommissie had in het voorjaar een sponsor gevonden, die bereid was om
al het materiaal voor een compleet nieuw terras te bekostigen. Een nieuwe
overkapping, nieuwe bestrating met gelijk een behoorlijke uitbreiding van de
afmetingen van het oude terras zorgden voor het nodige werk, maar dankzij de hulp
van vele vrijwilligers is alles prima gelukt. De aankleding van het terras, met
picknicktafels, statafels en bloembakken is verzorgd door de Vrienden van DBGC en
de terrasheaters hebben we gekregen van akkerbouwbedrijf van Nieuwenhuijzenvan Vught. We zijn bijzonder trots op ons terras en willen graag iedereen bedanken

die op wat voor manier ook zijn steentje heeft bijgedragen aan de realisatie van deze
prachtige facelift van ons complex.
De sponsorcommissie heeft naast het binnen halen van de sponsor voor het terras
zijn handen vol gehad aan het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor, nadat
Keukencentrum Tieleman afgelopen voorjaar had aangegeven alleen nog met de
jeugd door te willen gaan. Databyte uit Steenbergen heeft te kennen gegeven om de
open gevallen plaats naast hoofdsponsor Lambert Kozijnen graag in te willen vullen
en zij hebben een contract van 3 jaar afgesloten met onze vereniging. Daarnaast
heeft de sponsorcommissie ook veel nieuwe reclameborden van nieuwe bedrijven
binnen kunnen halen, zodat deze belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging
gewaarborgd blijft. In oktober heeft deze commissie ook een sponsoravond
georganiseerd om iets terug te doen voor al onze sponsoren en kunnen we
terugkijken op een prima geslaagde avond, waarbij onze trainer John Kleijn met zijn
assistent Ruud Wiltschut de aanwezigen wisten te boeien met hun uitleg over het
voetbalspel. Daarnaast werden de aanwezigen ook wegwijs gemaakt met het begrip
social media en het nieuwe werken door directeur Ton Moerkens van Databyte. De
sponsoren waren in grote getale aanwezig en het was na afloop nog lang gezellig
met netwerken.
De mensen van de PR commissie hebben het afgelopen jaar ook niet stilgezeten,
want de inhoud van de website is geüpdate, diverse evenementen zijn inclusief foto
materiaal beschreven op de site, wedstrijdaankondigingen en wedstrijdverslagen van
het 1e worden gemaakt en als klap op de vuurpijl zijn we afgelopen najaar verrast
met een compleet nieuw informatie medium het DBGC Journaal, waarin o.a. de
laatste ontwikkelingen binnen de vereniging extra worden belicht aan alle leden en
sponsoren. Het bleek een voltreffer en we zijn allemaal nieuwsgierig naar de
volgende editie die op zeer korte termijn uitkomt.
Naast de sponsoravond kunnen we in oktober ook terugkijken op een heel gezellige
feestavond, georganiseerd door Team FC. De bekende Oktoberfeste waren
overgewaaid uit Duitsland naar de Koepel en de kantine stond vol met hossende
dirndls en lederhosen. Een feestje bouwen kan deze groep wel en ook vandaag is de
regie in handen van Team FC en wij hopen dat u dadelijk nog gezellig blijft genieten
met het warm en koud buffet.
Naast het aanschaffen van het meubilair op het terras heeft de Vrienden van DBGC
dit jaar nog veel meer voor de vereniging betekend, want zij hebben ook nog een
geweldige roestvrijstalen werktafel met veel opbergruimte, een snijmachine en een
nieuwe frituur voor in de keuken aangeschaft. Zo ziet u maar dat uw lidmaatschap
van de Vrienden van DBGC goed besteed wordt. En we kunnen nog veel meer van
deze vrienden gebruiken, dus als je nog geen lid bent. Geef je op bij Karin of
Carolien.

Op sportief gebied kunnen we dit jaar terugkijken op 2 kampioenen, namelijk E1 in
de voorjaarscompetitie en bij de senioren Zondag 3. Misschien qua aantal niet veel
kampioenen maar wij kunnen best trots zijn op onze bloeiende jeugdafdeling met
veel jong talent en veel enthousiaste leiders en ouders. De overige seniorenelftallen
hebben zich keurig gehandhaafd in hun klasse, maar met de overgang naar de
zaterdag zijn het 1e en 2e wel noodgedwongen een klasse lager moeten beginnen.
Een reden temeer om er vol tegen aan te gaan en ons 1e elftal heeft in de nieuwe
competitie de 1e periodetitel gewonnen en staat momenteel op de 2e plaats in de
ranglijst. Wie weet wat ons dus dit voorjaar te wachten staat.
Ten aanzien van onze kaderleden kunnen we met trots melden dat we weer 5
gediplomeerde pupillentrainers rijker zijn, want Ad de Gans, Martin van Eijkeren,
Filomar Starrenburg, Arie Both en Dean van der Wekke hebben afgelopen najaar
met succes deze cursus gevolgd. Van harte proficiat mannen en we hopen lang van
jullie kennis gebruik te mogen maken. Een jaarlijks terugkerend onderwerp in de
nieuwjaarsreceptie is het noemen van contractverlengingen of noemen van
eventuele nieuwe trainers. Dit jaar zijn we daar snel mee klaar, want de contracten
van vrijwel al onze trainers zijn vorig seizoen met 2 jaar verlengd. Wij zijn blij dat we
vorig jaar deze beslissing hebben kunnen nemen, want zowel de trainers als wij zijn
tevreden over de samenwerking. Wij wensen jullie in de rest van het seizoen nog
veel succes en hopen dat we nog 1 plaatsje op de ranglijst gaan stijgen.
De gesprekken met de overige trainers zullen op korte termijn plaatsvinden, zodat we
u dit ook snel kunnen laten weten.
De financiële cijfers worden sinds het afgelopen halfjaar op een professionelere
manier opgesteld. Onze penningmeester wordt hierbij intensief geholpen door
iemand van binnen de vereniging en het 1e resultaat is hierin ook al geboekt, want de
halfjaarcijfers zijn afgelopen week opgesteld en we zitten keurig op begrotingsniveau.
Vooruitkijkend op het jaar 2012 willen we een begin gaan maken met het selectief
aanpakken van het onderhoud van onze accommodatie. Er zal dit jaar geen
grootschalig project opgepakt worden, zoals we de laatste 2 jaren hebben gehad met
de kantine, portocabins en het terras. Dergelijke projecten vragen ontzettend veel tijd
en goodwill van onze vrijwilligers, en dit kunnen en willen wij niet jaar in jaar uit van
deze geweldige groep vragen. Wij denken ook niet dat dit nodig is want de grote
voorzieningen zijn allemaal aangepakt.
We kijken ook weer uit naar het zuidwestertoernooi wat op zaterdag 2 juni
georganiseerd zal worden. Maar vooral hoop ik op een minder hectisch jaar, want het
jaar 2011 zal in de geschiedenis van DBGC nooit vergeten worden.
Verder wens ik hierbij alle leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs en iedereen die
DBGC een warm hart toedraagt voor het jaar 2012 veel gezondheid, geluk en
sportief succes.

