Nieuwjaarspeech 2015
Goedemiddag sportvrienden,
Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom op de
nieuwjaarsreceptie van onze club.
Het achterliggende jaar is misschien wel een jaar waarin er binnen onze club
geen grootste projecten en activiteiten hebben plaatsgevonden, waardoor
iedereen wellicht het gevoel heeft van “het was een rustig jaartje bij DBGC”.
De focus lag dit jaar, overigens geheel terecht, op het voetballen en we
hebben in dit jaar dan ook maar liefst 5 teams het kampioenschap zien
behalen. Onze MC1 behaalde als 1e het kampioenschap, gevolgd door de
jongens van D2. Het 2e elftal van de senioren heeft met hun kampioenschap
het verloren terrein door de verplichte degradatie met de overgang van zondag
naar zaterdag weer hersteld en speelt nu weer in de A-categorie. Hierna waren
onze jonkies van F2 aan de beurt en tenslotte behaalde het B1 team het
felbegeerde kampioenschap. Een prima prestatie van alle spelers/speelsters en
leiders van deze elftallen en vanaf deze plaats wil ik jullie hierbij nogmaals van
harte feliciteren.
Naast deze behaalde resultaten hebben we in het voorjaar ook weer een prima
georganiseerde voetbalclinic gehad met maar liefst 150 jeugdleden, waarbij de
jeugd onder andere les kreeg van balvirtuoos Stefan Molendijk.
In het afgelopen jaar is er op het eiland ook een compleet nieuwe competitie
opgestart op vrijdagavond voor 35+ voetballers. Veel verenigingen op het
eiland hebben gehoor gegeven aan deze manier van voetballen en voor dit jaar
staat er ook al een vervolg op het programma. Een prima initiatief waardoor
ook de oudere voetballer in competitieverband nog volop plezier kan beleven.
Tussen de feestdagen door is er weer het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi
Champions league gespeeld, waarbij onze mannen een keurige 2e plaats
hebben behaald. Dit jaar hebben onze E-pupillen ook voor het eerst een
compleet toernooi gespeeld en ondanks hun jeugdige leeftijd (vrijwel allemaal
1e jaars E-pupillen) zijn ze keurig in de middenmoot geëindigd. De dames
eindigden dit jaar in het toernooi op een 6e plaats.
Binnen onze club zijn wij best trots op onze dames en meisjes afdeling, want
wij hebben maar liefst 80 vrouwelijke leden verdeeld over het Damesteam,
Meiden B elftal, het D3 elftal en onze vrouwenrecreanten. Zowel Dames 1 als

de MB1 staan bij de bovenste in de competitie en het D3 team speelt prima in
een volledige jongenscompetitie. In Nederland zie je de groei van het
dames/meisjes voetbal de laatste jaren steeds meer, maar binnen onze club
bruist dit fenomeen al jaren want bij DBGC hebben we al ruim 35 jaar
damesvoetbal.

Op sponsorgebied hebben we dit jaar zeker niet stil gezeten, want met ingang
van het nieuwe seizoen prijkt er naast de vertrouwde namen van Lambert
Kozijnen, Visbeen Transport en Tieleman Keukens nu ook de naam van AM&P
op de wedstrijdtenues van onze elftallen. We zijn trots om als DBGC met deze
namen op de shirts te mogen rondlopen, want in een economisch onrustige tijd
is het niet makkelijk om sponsoren te binden.
In de afgelopen week hebben we ook een nieuwe subsponsor binnen onze club
kunnen verwelkomen. De Vogel Adviesgroep heeft zich voor 3 jaar aan DBGC
verbonden en heeft voor onze A-selectie trainingskleding beschikbaar gesteld
voor de trainingsavonden. Daarnaast zal in de komende jaren ook ons bakje
koffie vanuit een de Vogel koffiebeker geserveerd gaan worden. Ook dit is een
gerenommeerd bedrijf op het eiland, dat zich graag met DBGC wil verenigingen
en vanaf deze plek wil ik graag de mensen van de sponsorcommissie bedanken
voor het binnen halen van de bovengenoemde contracten.
De sponsorcommissie heeft ook een nieuwe vorm van sponsoring voor de club
mogelijk gemaakt. Op onze website staat een koppeling SPONSORKLIKS,
waardoor je op alle mogelijke online webshops als Bol.com, Wehkamp,
Zalando, Hotels.com, je artikelen kunt bestellen. Van deze bestelling volgt dan
een bedrag aan commissie voor DBGC, terwijl jezelf toch dezelfde prijs betaalt
als voorheen. Pak allemaal dit initiatief op en steun hiermee onze club.
Het nieuwe scorebord, beschikbaar gesteld door de Vrienden van DBGC in
samenwerking met HnH Staalbouw, zal na enige vertraging in de komende
weken geplaatst gaan worden.

De jaarlijks terugkerende evenementen binnen onze club zoals het zomer en
winterkamp bij de jeugd, het thema feest van Team FC, de Kick-off voor de
vrijwilligers, het Mixtoernooi en het Zuidwester en Bedrijventoernooi hebben
in het afgelopen jaar weer voor volop plezier binnen de vereniging gezorgd.
Onze complimenten willen we ook graag weer overbrengen aan al de
commissieleden en vrijwilligers, die deze zojuist genoemde evenementen weer
prima geregeld hebben.
In het afgelopen jaar hebben we ook een bestuurswisseling meegemaakt, want
Ad Jacobs heeft te kennen gegeven na 7 jaar bestuurder schap graag een stapje
terug te doen en zich volledig binnen de commissie Onderhoud bezig te gaan
houden. In zijn plaats hebben we Martin ten Have bereid gevonden om de
portefeuille Accommodatie en Onderhoud op zich te nemen.
Hij heeft een mooie uitdaging in het verschiet, want zoals we vorig jaar hebben
aangekondigd zijn we bezig met grote plannen voor vernieuwing van onze
accommodatie. Vorig jaar hebben wij een voorzet gegeven omtrent het
onderzoeken van een grootschalige verbouwing van onze accommodatie in
plaats van elk jaar een gedeelte van onze behuizing aan te pakken. In het
afgelopen jaar heeft een bouwcommissie diverse mogelijkheden onderzocht en
zijn er concept tekeningen gemaakt om een beeld te krijgen, welke stappen we
hier mogelijk in kunnen maken.
Deze plannen zijn verder uitgewerkt en we zijn met deze concept plannen naar
de gemeente geweest of deze plannen überhaupt uitgevoerd kunnen worden
op ons complex. Afgelopen september hebben wij via de gemeente te horen
gekregen dat het huidige bestaande bestemmingsplan (2010) door de Raad van
State in 2014 is afgewezen, waardoor de gemeente vooralsnog terug moet
vallen op een oud bestemmingsplan uit 1992 !!!. Dit bestemmingsplan geeft
niet voldoende bouw mogelijkheden voor onze plannen. De Gemeente heeft
zelf ook problemen met deze afwijzing in verband met o.a. plan Suijsenwaerde
en is momenteel druk bezig om het bestemmingsplan alsnog door de Raad van
State te krijgen.
Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen de plannen weer opgepakt gaan
worden en zullen we de leden ook inhoudelijk van de concept plannen op de
hoogte gaan brengen.
Hierdoor zullen wij voorlopig eerst de focus leggen op de mogelijkheden van de
aanleg van een kunstgrasveld op ons complex. We hebben in de achterliggende

maanden een rapport ontvangen van de KNVB, waarin de veel te hoge
belasting van onze velden wordt onderschreven. Een gevolg van deze te hoge
belasting is dat onze velden 2 en 3 veel te veel uren belast moeten worden.
Daarnaast hebben we laatst ook een onafhankelijk adviesbureau op ons
complex gehad, die een nulmeting van onze velden heeft gemaakt.
Dit bureau maakt in opdracht van een samenwerkingsverband tussen alle
voetbalverenigingen een rapport van alle voetbalvelden op GoereeOverflakkee.
Beide rapporten zullen wij als onderbouwing gebruiken richting Gemeente in
onze uitleg voor de noodzakelijkheid van een kunstgrasveld op ons complex.
Naast deze rapportage zullen wij ook aangeven dat grootschalig onderhoud van
onze velden nog nooit heeft plaatsgevonden, waardoor we te vaak trainingen
en wedstrijden moeten afgelasten voor onze leden.
Op de laatst gehouden ledenvergadering heeft onze penningmeester opnieuw
een keurig positief resultaat gepresenteerd en we kunnen dan ook vaststellen
dat onze club gezond is. Het effect van het afgelopen jaar aangeschafte
kassasysteem wordt steeds duidelijker en is een voltreffer achter de bar.
De inkoopcontracten met onze leveranciers Radder en Inbev liepen per 31
december 2014 af en wij hebben in de achterliggende maanden diverse
gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaat leveranciers, maar uiteraard ook
met Radder en Inbev. Dit heeft geresulteerd in nieuwe prima contracten voor
onze club, waarbij de inkoopprijzen een stuk voordeliger uit de bus zijn
gekomen. We zijn blij dat we deze contracten opnieuw met Radder en Inbev
hebben kunnen afsluiten want de samenwerking verloopt al jaren uitstekend.
Vooruitblikkend op het nieuwe jaar willen we een aantal zaken benoemen;
In het afgelopen seizoen zijn wij opnieuw geconfronteerd met het uit de
competitie halen van een jeugdelftal en wij maken ons zorgen om de toekomst,
want we leven op het eiland in een krimpgebied. In de nabije toekomst zullen
het aantal leerlingen op de scholen afnemen, waardoor wij als vereniging ook
geconfronteerd zullen worden met minder aanwas van jeugdige leden.
Hierdoor zal het in de toekomst moeilijker worden om elftallen samen te
stellen met spelers/speelsters in dezelfde leeftijdscategorie.

Wij hebben als DBGC dan ook het voortouw genomen om onze naburige
verenigingen (NTVV, FIOS, Den Bommel en OFB) te benaderen om gezamenlijk
over dit toekomstige probleem te brainstormen. We hebben namelijk allemaal
hetzelfde doel voor ogen, namelijk onze jeugd plezier in het voetbalspel te
gunnen, waarbij iedereen met zijn eigen leeftijdgenootjes kan voetballen.
Verder heeft het bestuur het voornemen om een vertrouwenspersoon binnen
de vereniging te benoemen, die geheel onafhankelijk als mogelijk
aanspreekpunt kan fungeren voor leden of ouders van leden. Informatiestroom
vanuit het NOC/NSF leert ons dat er binnen een vereniging omstandigheden
kunnen voorkomen, waar iemand graag over wil praten, maar een bestuurslid
of een leider/trainer niet altijd als de juiste persoon ziet om dit te bespreken
vanuit zijn/haar betrokken rol in deze omstandigheid. We denken dan aan
zaken als pesterij, intimidatie etc. We hebben gelukkig geen aanwijzingen dat
dit momenteel binnen onze vereniging speelt, maar het scheppen van een
mogelijk onafhankelijk klankbord is in onze optiek wel een juiste stap.
Zoals jullie hebben kunnen lezen op de website hebben we in de
achterliggende weken het contract met onze hoofdtrainer Richard Elzinga met
nog een jaar verlengd en we hebben er volop vertrouwen in dat Richard met
onze huidige talentvolle groep nog een stap omhoog kan gaan zetten. Ons
vlaggeschip is dit seizoen voor het eerst ingedeeld in een afdeling met Zeeuwse
en Brabantse ploegen en staat momenteel op een keurige 3e plaats op de
ranglijst.
De contracten van de overige technische stafleden, onze verzorger André
Goulooze, trainer 2e elftal Marco Aveling, keeperstrainer Raymond Verolme,
assistent-trainer Peter van Dulst en assistent-scheidsrechter Peter Vogelaar zijn
ook allemaal verlengd of hebben toegezegd door te gaan binnen onze club,
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, zoals we dit ook met onze jeugdtrainers zullen gaan doen.
Terugkijkend op het afgelopen “rustige” jaartje kunnen we toch stellen dat er
weer van alles is gebeurd en onze club er prima voorstaat. Dit komt door de
inzet van onze grote groep vrijwilligers en wij willen dan ook iedereen heel

hartelijk bedanken voor jullie inzet en wij hopen ook het komende jaar weer op
jullie te mogen rekenen.

Tot slot wens ik hierbij alle leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs en
iedereen, die DBGC een warm hart toedraagt voor het jaar 2015 veel
gezondheid, geluk en sportief succes.

