Nieuwjaarspeech 2014
Goedemiddag sportvrienden,
Ik mag u hierbij namens alle bestuursleden weer van harte welkom heten op de inmiddels
traditionele nieuwjaarsreceptie van onze club.
Opnieuw is er weer een voetbaljaar verstreken, waarbij er op allerlei gebied van alles
binnen onze vereniging heeft plaatsgevonden. Met het opstellen van de nieuwjaarspeech
maak ik altijd eerst een inventarisatie van de in het oog springende feiten van het afgelopen
jaar. En ook in dit jaar heb ik weer een geweldige opsomming moeten maken van
activiteiten. De mannen van de PR commissie hebben een mooie compilatie gemaakt van
het achterliggende jaar, welke al een hele middag op de beamer draait.
De verbouwing van de keuken wil ik graag als eerste benoemen, want in een tijdsbestek van
6 weken hebben we met behulp van vele vrijwilligers de oude keuken compleet gestript en
geheel gerenoveerd. Door het opstellen van een scherp tijdsschema hebben we deze klus
kunnen klaren, waarbij we hierbij nogmaals een aantal heel belangrijke sponsoren en de
Vrienden van DBGC willen bedanken voor hun bijdrage. Zonder deze inbreng waren we nooit
in staat geweest om dit prachtige project uit te voeren. Naast de geweldige bijdrage voor de
keuken hebben de Vrienden van DBGC ook nieuwe legertenten aangeschaft voor gebruik
tijdens de zomerkampen van de jeugd.
In het voorjaar hebben we ook de vernieuwde speeltuin in gebruik kunnen nemen en
iedereen heeft kunnen zien dat dit een voltreffer is. Er zijn al vele uren door onze jongste
leden en hun broertjes en zusjes in door gebracht. Ook dit project is tot stand gekomen met
de hulp van een aantal prima sponsoren en de inzet van een groep fanatieke vrijwilligers.
In het afgelopen jaar zijn ook de contracten van de hoofdsponsors van onze jeugdafdeling
verlengt en hebben we nog een nieuwe hoofdsponsor kunnen toevoegen. Visbeen Transport
is sinds de zomer ook sponsor bij DBGC en hun bedrijfsnaam zal tezamen met Tieleman
Keukens en Lambert Kozijnen op de compleet nieuwe outfit van onze jeugdteams staan.
Naast deze extra sponsorinkomsten hebben we ook in het achterliggende jaar de jaarlijkse
bijdrage via al onze andere sponsors mogen ontvangen.

Als dank voor deze geweldige bijdragen aan onze vereniging heeft de sponsorcommissie ook
dit jaar weer een sponsoravond georganiseerd. Oud-trainer, van NEC en Excelsior, Alex
Pastoor heeft deze avond opgeluisterd met zijn bevindingen in het huidige betaald voetbal
ten aanzien van o.a. video-analyse. Hij werd hierbij bijgestaan door Alex Abresch (exvoetballer van DBGC) en nu werkzaam bij NEC en Jong Oranje als Video-analist. De avond
was opnieuw een groot succes en we hebben weer veel sponsoren mogen verwelkomen.

Ruim een jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door het dodelijke incident met een
grensrechter uit Almere, maar als we de media blijven volgen is er een jaar na dato helaas
nog weinig veranderd.
Het afgelopen najaar zijn er bij alle voetbalverenigingen op Goeree Overflakkee, dus ook op
ons complex, een vijftal sportiviteitsborden geplaatst als gezamenlijk fairplay project in het
tegengaan van verbale en fysieke agressie, onsportief gedrag en pesten op en rond de
velden. De verschillende teksten op deze borden doen stuk voor stuk een moreel appèl op
de spelers, trainers, begeleiders, supporters en bezoekers die zich op onze voetbalvelden
begeven. Normen en waarden heeft DBGC ook hoog in het vaandel staan en staat ook
beschreven in ons beleidsplan en wij rekenen er ook op dat al onze leden zich aan deze
gedragsnorm zullen blijven houden.

In het afgelopen jaar is het bestuur ook weer op volle sterkte gekomen door de komst van
Piet de Vogel. Hij heeft de portefeuille van voetbaltechnische zaken overgenomen van Helco
Sala, die in de afgelopen twee jaar een dubbele portefeuille heeft gehad. Helco zal zich nu
vol passie op sponsoring en PR storten. Door de komst van Piet hebben we in het afgelopen
jaar alle voetbaltechnische zaken van zowel de jeugd als de senioren kunnen bundelen in
een nieuw samengestelde VTC commissie. In deze commissie worden alle belangen van
zowel de jeugd, de dames, de prestatieve elftallen als de recreatieve voetballers behartigd
door Hans Teyn, Jan Willem Pulleman, Gerard van Nieuwenhuijzen, Wilko Pulleman, Henk
van Noord en Manon Zwanenburg. Een kader, onder leiding van bestuurslid Piet de Vogel,
waar we best trots op kunnen zijn. Zij zullen, gesteund door een aantal adviseurs op de
achtergrond, de voetbalbeleidslijn van DBGC verder gaan uitbouwen en uitdragen.
Daarnaast zullen zij zeker ook de clubcultuur binnen alle geledingen uit blijven dragen.
De commissie houdt zich verder bezig met de invulling van het kader binnen de vereniging
en de indelingen van leiders en teams voor elk seizoen.
Een prachtig initiatief vanuit deze commissie was de Clinic “In love with the ball” waarbij
ruim 130 jeugdleden aanwezig waren. Zij kregen op deze avond naast diverse
voetbalvormen balvirtuoos Guido van Moorselaar te zien, die op soms onnavolgbare wijze
zijn kunsten vertoonde met de bal.

Op communicatiegebied is er in 2013 ook veel vernieuwd, de website heeft een prachtige
facelift ondergaan. ’t Vriendje wordt tegenwoordig online samengesteld en via de mail aan
iedereen verstuurd en staat uiteraard ook op de website.
Sinds afgelopen najaar hebben we een eigen facebook account, waar heel veel foto’s van
alle activiteiten op te zien zijn en niet te vergeten een eigen DBGC App, waarop iedereen de
uitslagen en standen van zijn/haar favoriete elftal kan bekijken.
Via de prachtig opgestelde DBGC Journaals zijn alle leden en sponsoren weer op de hoogte
gehouden van wat er zich binnen onze vereniging allemaal afspeelt.

Naast de prima geslaagde vaste evenementen als het Mixtoernooi, de Pupillen dag, de Kickoff voor alle vrijwilligers, de Jeugd instuif, het Paasontbijt voor de zondagteams, het Thema
feest, het Winter- en Zomerkamp voor de jeugd zijn er dit jaar ook een aantal nieuwe items
georganiseerd zoals het Bedrijventoernooi en een Wijnproeverij.
In navolging van een aantal jaar geleden is er ook weer een Ladies Day georganiseerd,
waarbij alles op deze dag in het teken stond van onze vrouwelijke leden.
Één evenement binnen DBGC verdient in mijn beleving altijd extra aandacht, want het
Zuidwestertoernooi is elk jaar weer een bijzonder moment binnen onze club.
De complimenten gaan dan ook zeker uit naar al de commissies en vrijwilligers, die deze
zojuist genoemde evenementen weer prima geregeld hebben.
Afgelopen najaar hebben we helaas ook het droeve bericht ontvangen van het veel te vroeg
overlijden van oud-voorzitter Wim van Dijke. Als trouw supporter van ons 1e elftal is Wim
onze club na zijn voorzitterschap altijd blijven volgen.
Verder hebben we het afgelopen jaar een heus jubileum gehad, want onze recreantengroep
bestaat maar liefst 15 jaar. Opgestart als een trainingsonderonsje heeft deze groep oudere
voetballers een mooie mijlpaal bereikt. Dit jaar is er zelfs ook al een start gemaakt met een
groep damesrecreanten, die op woensdagavond gezellig onderling een training afwerken.
De Grote Clubactie heeft dit jaar een hele mooie opbrengst van maar liefst ruim € 2.000
opgeleverd, waarbij we onze jeugdleden allemaal van harte willen bedanken voor hun inzet.

In 2013 hebben we ook weer iemand in het zonnetje kunnen zetten binnen onze vereniging.
Teun van Noord heeft via diverse functies in de afgelopen 20 jaar zijn sporen meer dan
verdiend en tijdens de Algemene Ledenvergadering is hij dan ook terecht gekozen tot Lid van
Verdienste.
Uiteraard is er in het afgelopen jaar ook gevoetbald en hebben we de kampioenschappen
van de F1 en de E1 meegemaakt en wisten de dames op de laatste dag van de competitie
ook het kampioenschap in de wacht te slepen.
Elke zaterdag zien we een ook prachtige grote groep met enthousiaste kabouters aan het
trainen, zodat we in de toekomst ook weer verzekerd zijn van kleine talenten. In het eerste
halfjaar hebben we kunnen genieten van een fantastische eindspurt van ons 1 e elftal met
een geweldige nacompetitie als toetje op het goede seizoen. De wedstrijden tegen Die
Haghe en NSVV waren allemaal heel spannend en op de Koepel was het weer ouderwets
druk met als uitschieter de beslissende wedstrijd tegen NSVV met maar liefst 1500
toeschouwers. Bij onze jonge ploeg was de batterij in deze laatste wedstrijd echter leeg en
was de wedstrijd helaas al snel beslist en zijn we niet gepromoveerd.
Het huidige seizoen verloopt voor de meeste teams voorspoedig, het 2 e elftal en D2 staan op
dit moment zelfs ongeslagen op kop.

In de achterliggende week is de Champions League weer gespeeld in de Staver en hebben de
dames naast een verdienstelijke 4e plaats ook de Fair Play prijs gewonnen. Bij de mannen
heeft DBGC in een spannende finalewedstrijd de 1e plaats behaald door van tegenstander
WFB via strafschoppen te winnen. Een mooie prestatie en hopelijk is dit opnieuw het begin
van een goede reeks na de winterstop evenals afgelopen jaar.
Binnen het scheidsrechterskorps hebben we maar liefst 11 nieuwe gediplomeerde
pupillenscheidsrechters kunnen toevoegen na een geslaagde cursus op ons complex in
samenwerking met cursisten van v.v. Melissant.
Zoals ik in het begin al aangaf was mijn lijstje met aandachtspunten over het afgelopen jaar
behoorlijk groot. Een teken dat onze club bruist van energie en er op allerlei gebied van alles
wordt georganiseerd. 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.

Vooruitkijkend op het jaar 2014 zijn er ook weer een aantal belangrijke onderwerpen te
benoemen.
Zoals al aangegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn we ons als bestuur aan het
oriënteren welke stappen we op accommodatie gebied in de toekomst willen gaan nemen.
We hebben ons hierbij de vraag gesteld. “Gaan we door op de huidige ingeslagen weg met
elk seizoen een bepaald gedeelte van de accommodatie verbeteren” of “Gaan we
onderzoeken of het mogelijk is om meerdere ruimten in één keer aan te pakken”.
Als we de huidige accommodatie onder de loep nemen zien we dat de huidige kleedkamers
A en B nodig gerenoveerd moeten worden en dat de kleedruimten van de portocabins op
termijn ook aan vervanging toe zijn. Daarnaast zullen o.a. het scheidsrechterslokaal,
kleedkamers 1-6 en de bestuurskamer gemoderniseerd moeten worden. Kortom vele
uitdagingen te gaan op accommodatie gebied.
Hierdoor hebben wij besloten om te kiezen voor de laatste vraagstelling en te gaan
onderzoeken of het mogelijk zal zijn om meerdere ruimten in één keer aan te pakken.
Uiteraard zal dit een terdege voorbereiding vragen en hebben wij de eerste stappen gezet.
Er is een bouwcommissie geformeerd, die bouwtechnisch zal gaan onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn qua bouwoppervlakte, welke wensen er op accommodatie gebied
leven binnen de vereniging en welke mogelijkheden er zijn om onze accommodatie verder te
moderniseren.
Daarnaast zullen we op korte termijn ook een financiële commissie opstarten, die gaat
onderzoeken hoe we deze mogelijke toekomstige plannen kunnen gaan financieren. Er
zullen diverse inkomensbronnen gedefinieerd moeten worden om aan te tonen dat wij dit
als vereniging op een gezonde manier kunnen volbrengen.
Naast het vernieuwen van een gedeelte van de accommodatie willen wij graag ook op

termijn de aanleg van een kunstgrasveld proberen te realiseren, zodat DBGC haar leden
onder alle weersomstandigheden de gelegenheid kunnen bieden om hun sport te
beoefenen.
Ambitieuze plannen zult u zeggen en dat realiseren wij ons wel terdege.
Wij willen in de komende maanden deze plannen verder uitwerken en daarna voorleggen
aan de Gemeente Goeree Overflakkee om tot een gezamenlijke aanpak te komen om onze
accommodatie verder te moderniseren.
Uiteraard zullen we jullie van alle stappen op de hoogte houden en zullen er vele leden
benaderd worden om input te geven over mogelijke wensen en/of adviezen in dit te
realiseren project.
In de komende maand zullen achter de bar een aantal nieuwe kassaterminals geplaatst
worden, welke ons nog beter zullen faciliteren om de kantine omzet goed in beeld te
houden. Aan dit systeem zal tevens een voorraadadministratie gekoppeld zijn, zodat we ook
prima onze voorraden op peil kunnen houden. Met de aanschaf van deze kassa’s maken we
het voor onze barmedewerkers een stuk makkelijker en door de meegeleverde software
krijgt onze penningmeester een nog beter inzicht in onze kantine omzet.
De stap van barmedewerkers naar keukenpersoneel is nu uiteraard snel gezet en wij hebben
helaas in de achterliggende maanden moeten constateren dat, ondanks onze prachtig
verbouwde keuken er te weinig mensen zijn die de keuken willen bemannen. We zijn
verplicht om elke keer terug te vallen op een heel klein groepje mensen, die in de keuken
willen helpen. Wij doen hierbij dan ook dringend een beroep op iedereen binnen onze
vereniging om ons hierbij te helpen, anders zijn we waarschijnlijk genoodzaakt om de
keuken regelmatig te moeten gaan sluiten. We vragen zeker geen vrijwilligersdienst van elke
week, maar als u bijvoorbeeld 2x in de maand een dagdeel wilt meehelpen zijn wij gered. Je
kunt je aanmelden bij Wil Pulleman, die jullie graag zal ondersteunen bij het inwerken.
Tot slot zullen we na de zomer de vertrouwde gezichten van John Kleijn en Ruud Wiltschut
niet meer wekelijks op onze velden zien. Een aantal weken geleden heeft John aangegeven
toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. John heeft in de afgelopen 4,5 jaar onze club weer op
de kaart gezet met een herkenbare aanvallende speelstijl en met het inpassen van heel veel
jeugdige talenten uit onze eigen gelederen. Een clubman ten voeten uit en we zullen hem
zeker gaan missen, maar het is een beslissing die wij begrijpen en respecteren.
Er was dus werk aan de winkel voor de VTC om in samenwerking met het bestuur een
sollicitatieprocedure op te starten en op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Maar
liefst 20 sollicitanten hebben zich in de achterliggende weken gemeld om hoofdtrainer te
worden bij onze club. Uiteraard kun je maar één trainer kiezen en de leden van de VTC
hebben een aantal prima kandidaten over de vloer gehad. Uiteindelijk hebben we afgelopen
week de knoop door kunnen hakken en wordt Richard Elzinga volgend seizoen onze
hoofdtrainer. Richard is momenteel trainer bij Papendrecht, ook spelend in de 3 e Klasse
zaterdag. Hij heeft daar een zelfde situatie meegemaakt als bij DBGC in de achterliggende

jaren. Papendrecht is vanuit de zondag naar de zaterdag overgestapt en er is ook veel jeugd
doorgestroomd naar het 1e elftal. Richard heeft zelf betaald voetbal gespeeld bij Groningen,
Cambuur en Sparta onder trainers als Frits Korbach en Frank Rijkaard. Wij denken dat we
met hem eenzelfde gedreven persoonlijkheid binnenhalen als onze huidige trainer, die onze
jonge groep weer een stap verder kan brengen in hun ontwikkeling.
Daarnaast hebben we de contracten kunnen verlengen van onze verzorger André Goulooze
en keeperstrainer Raymond Verolme, zodat we volgend seizoen opnieuw een prima
technische staf voor de club hebben staan. Met de overige stafleden zal in de komende
weken gesprekken gevoerd worden over het volgende seizoen. Wij wensen John en Ruud
heel veel succes bij s’Gravendeel en André en Raymond feliciteren we met de
contractverlenging en we verwachten zeker dat de complete technische staf er nog een
mooie 2e seizoenshelft van zal maken.

Tot slot wens ik hierbij alle leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs en iedereen die DBGC
een warm hart toedraagt voor het jaar 2014 veel gezondheid, geluk en sportief succes.

