Nieuwjaarspeech 2016
Goedemiddag sportvrienden,
Het jaar 2015 is weer voorbij en we hebben binnen onze club zowel
hoogtepunten meegemaakt als teleurstellingen. We maken ons weer op voor
een nieuw jaar en we zijn benieuwd wat het komende jaar voor onze club gaat
betekenen. Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom op de
nieuwjaarsreceptie van onze club en neem ik u mee met een korte terugblik en
kijken we uiteraard vooruit wat er zoal in 2016 op ons pad kan komen.
Onze accommodatie is afgelopen voorjaar verrijkt met misschien wel het
mooiste en grootste scorebord binnen amateurland. Door de inspanningen van
sponsor HNH Conserving en Staalbouw en een financiële bijdrage van de
Vrienden van DBGC is er een prachtig scorebord op het hoofdveld geplaatst en
kunnen we zowel letterlijk als figuurlijk van een hoogtepunt spreken. Veel
tegenstanders zien het bord als een duidelijke aanwijzing voor de
eerstvolgende afslag naar huis en meestal met heel weinig punten in de tas.

Op voetbalgebied hebben we voor de zomer een paar bizarre weken
meegemaakt. Het 2e elftal, vorig seizoen gepromoveerd naar de reserve 3e
klasse, begon na de winterstop aan een geweldige inhaalrace voor de bovenste
plaats. Op de laatste speeldag resulteerde dit in een gelijke eindstand met
koploper Vlotbrug, waardoor er een beslissingswedstrijd voor het
kampioenschap gespeeld moest worden. Het kampioenschap werd in een
vreselijk spannende wedstrijd behaald en ons 2e elftal promoveerde voor het 2e
achtereenvolgende jaar naar een klasse hoger. Proficiat aan trainer Marco
Aveling en zijn mannen voor dit mooie resultaat en succes in de reserve 2e
klasse.
Het 1e elftal was in de slotfase van de competitie bijna kampioen, maar
verspeelde deze voorsprong tegen degradant Smerdiek en eindigt mede door
dit resultaat op gelijke hoogte met Hellevoetsluis. Op Hemelvaartsdag moest
er, onder het toeziend oog van ruim 2000 toeschouwers, een

beslissingswedstrijd om het kampioenschap gespeeld worden op het veld van
WFB. Die dag was ons echter niet goed gezind, want Hellevoetsluis was
duidelijk de betere ploeg en won overtuigend. Voor DBGC resteerde de
nacompetitie en twee dagen later moest de ploeg opnieuw aan de bak tegen
VVC’68 uit Halsteren. Zowel uit als thuis werd het een gelijkspel, de
strafschoppenserie werd verloren en de promotie glipte uit de vingers. Het
seizoen duurde net te lang, maar we kunnen terugkijken op geweldige
wedstrijden met veel publiek en hoogstaand voetbal.
Halverwege het nieuwe seizoen staat ons vlaggenschip fier bovenaan met een
behoorlijke voorsprong op de achtervolgers. De 2e klasse is in zicht, vorig
seizoen was het bijna gelukt, maar het is nog een lange weg te gaan. De eerste
periode van de competitie hebben we al binnen, maar we gaan uiteraard voor
het kampioenschap.

Zowel bij de jeugd, senioren en dames zijn er verder geen kampioenschappen
geweest. Onze teams spelen echter allemaal op een prima niveau en we
hebben naast veel spelvreugde binnen deze teams ook nog het nodige talent
rondlopen, waardoor onze toekomst er goed uit ziet.

Ook dit jaar hebben we weer onze jaarlijks terugkerende evenementen binnen
de club georganiseerd en zijn het zomer en winterkamp bij de jeugd, de
jaarlijkse instuif, het themafeest van Team FC, de Kick-off voor de vrijwilligers
en het Zuidwester en Bedrijventoernooi weer een groot succes geweest. Helaas
hebben we het Mixtoernooi vanwege de beslissingswedstrijd van het 1e elftal
moeten laten vervallen, maar dit toernooi zal dit jaar zeker weer op de agenda
staan. De organisatie van al deze evenementen was weer prima geregeld en ik
wil alle vrijwilligers en commissieleden van harte bedanken voor hun inzet.

Afgelopen najaar heeft de sponsorcommissie weer een sponsoravond
georganiseerd als dankbetuiging richting al onze sponsoren. Adrie Poldervaart,
gekozen tot amateurtrainer van Nederland en huidige trainer van topklasser
Barendrecht, gaf zijn “gedreven” kijk op het voetbal in een kleurrijk verhaal en
de Brabantse tonprater Andy Marcelissen eindigde de avond met een vrolijke

noot. Een goed geslaagde avond en de complimenten voor de
sponsorcommissie om toch weer een bijzondere avond voor al onze sponsoren
te bedenken. Vanaf deze plaats wil ik graag ook alle sponsoren van de
vereniging bedanken voor hun bijdragen en benadrukken dat wij als club uw
gift enorm waarderen.

Tussen de kerstdiners en de oliebollen door is weer het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi de Champions League gespeeld en na de 2e plaats van
vorig jaar hebben de mannen dit jaar het zaalvoetbaltoernooi gewonnen. Een
mooi einde van het jaar 2015 en onze felicitaties gaan uit naar onze ploeg en
begeleiding. Onze C-junioren zijn netjes in de middenmoot geëindigd, maar de
dames hebben helaas geen rol van betekenis kunnen spelen en zijn op een 8e
plaats geëindigd.

Dit jaar heeft DBGC ook weer meegedaan aan de Rabo clubkascampagne en
onze leden hebben massaal ingeschreven voor onze club, want we hebben
ruim € 1.100,-- van de bank ontvangen, dat we hebben besteed aan elektrische
handdrogers in de toiletgroep van de kantine. Daarnaast hebben
onze jeugdspelers via de Grote Clubactie een prachtig bedrag van € 1.000,-opgehaald. Zo zien we dat met de inzet door onze leden leuke bedragen
binnengehaald kunnen worden.

Vrijwilligerswerk is dus onontbeerlijk voor onze vereniging, voor elke
vereniging. Maar we moeten helaas constateren dat het aantal vrijwilligers
steeds minder wordt. Steeds vaker worden we geconfronteerd met mensen die
afzeggen of zelfs helemaal stoppen met vrijwilligerstaken binnen onze
vereniging. Hierdoor moeten we steeds meer een beroep doen op dezelfde
groep mensen, waardoor het plezier voor deze mensen ook stilaan verdwijnt.
Afgelopen maand hebben wij als bestuur een eerste poging gedaan om alle
ouders van onze jeugdleden te benaderen met de vraagstelling of zij bereid zijn
om een aantal keren per jaar op toerbeurt een vrijwilligerstaak op te pakken.
De respons was positief en er hebben zich gelukkig een aantal mensen

aangemeld. Onze volgende stap zal het benaderen van de seniorenteams zijn
om op drukke tijden ook bij te springen bij de vele werkzaamheden binnen
onze club.
Het kan toch niet zo zijn dat een vereniging als DBGC met 500 leden en een
grote aanhang van familie in een dorp als Oude Tonge in de nabije toekomst de
keuken moet sluiten of kleedkamers dicht moet laten omdat er geen
vrijwilligers genoeg zijn om bardiensten te draaien of een gedeelte van de
accommodatie schoon te maken? Vanaf deze plaats wil ik graag nogmaals een
beroep doen op iedereen om zich aan te melden voor vrijwilligerswerk binnen
onze club.

Een vooruitblik op het nieuwe jaar geeft aan dat de club zeker niet stil staat en
vooruitstrevend is:
In het afgelopen jaar heeft DBGC bij de Gemeente een plan ingediend om de
wedstrijd- en trainingsfaciliteiten te verbeteren. Met de aanleg van een
kunstgrasveld zullen wij veel minder afgelastingen van wedstrijden en
trainingen krijgen, waardoor onze leden met plezier hun sport kunnen blijven
beoefenen. De Gemeente heeft bij monde van wethouder Trouwborst,
aangegeven onze problemen te onderkennen en open te staan voor een
oplossing.
Ondertussen zijn er al geruime tijd besprekingen gaande tussen de Gemeente
en alle voetbalverenigingen op het eiland omtrent het onderhoud van de
velden, maar is er ook een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de
aanleg van kunstgrasvelden bij mogelijk alle verenigingen op het eiland.
Hierdoor is ons eigen plan “tijdelijk” naar de achtergrond geschoven, omdat
een grootschalige aanpak mogelijk voordeliger zou kunnen zijn. Wij zullen ons
blijven inzetten voor een goede accommodatie voor onze leden en zeker niet
rusten tot er een juiste oplossing is. In de komende twee tot drie maanden zal
er duidelijkheid komen welke plannen er realiseerbaar zijn en bij een positieve
uitkomst kan het zomaar zijn dat er deze zomer een kunstgrasveld op ons
complex aangelegd gaat worden.
Ondertussen hebben we ook een aantal prijsindicaties opgevraagd voor het
vernieuwen van de vloer in de kantine. De vloer is versleten en aan vervanging

toe en we gaan de komende tijd inventariseren hoe we dit plan kunnen
uitvoeren en bekostigen. Daarnaast zullen ook kleedkamer A en B binnen
afzienbare tijd opgeknapt moeten worden en zullen we ook hier plannen voor
gaan ontwikkelen om dit te kunnen realiseren.
Onze vereniging is enkele weken geleden benaderd door de stichting NK
Wielrennen 2016 met de vraagstelling of DBGC zijn accommodatie beschikbaar
wil stellen voor zaterdag 18 juni als het wielrennen zich rondom Oude Tonge
afspeelt. Wellicht is dit een mogelijkheid voor onze club om extra geld te
genereren om onze zojuist genoemde plannen te realiseren. Uiteraard staan
wij open voor deze mogelijke buitenkans en zullen we alle mogelijkheden
realistisch bekijken op haalbaarheid qua organisatie, vrijwilligers en financiën.
In Oude Tonge is ook een dorpsraad opgericht en één van de belangrijkste
zaken die de dorpsraad wil oppakken is de toekomst van de Grutterswei. DBGC
heeft aangegeven ook een steentje te zullen bijdragen en plaats te nemen in de
werkgroep die is geformeerd. DBGC maakt in de wintermaanden veelvuldig
gebruik van de sportzaal met het trainen van onze jeugdleden en is dus ook
gebaat met een goede toekomst van de Grutterswei.
In het voorjaar bestaat onze damesafdeling maar liefst 40 jaar en op zaterdag
21 mei zal er speciale aandacht gegeven worden aan dit geweldige jubileum.
Via onze website zullen jullie op de hoogte worden gehouden van de
verschillende activiteiten. Tevens zijn wij bezig om een jubileumcommissie te
formeren voor het 60-jarig jubileum van onze vereniging in 2017. Eind januari
zal deze commissie voor het eerst bij elkaar komen om plannen te maken voor
een prachtig feestjaar.
Voor de feestdagen hebben wij het contract met onze hoofdtrainer Richard
Elzinga met nog een jaar verlengd. De samenwerking is uitstekend en we hopen
dat Richard onze vereniging naar de 2e klasse kan brengen.
De contracten van de overige technische stafleden met verzorger André
Goulooze, trainer 2e elftal Marco Aveling, keeperstrainer Marco de Koning,
assistent-trainer Peter van Dulst, leider Xander van der Veer en de assistentscheidsrechters Peter Vogelaar en Jaap Markus zijn ook allemaal verlengd of
hebben toegezegd door te gaan binnen onze club. We kunnen dus ook volgend
seizoen aan de slag met een prima technische staf. De besprekingen met onze

jeugdtrainers zullen in de komende weken gehouden worden en wij hopen ook
daar het volgende seizoen mee door te kunnen gaan.
Huldigingen zijn er in het afgelopen jaar ook geweest, want erelid Toon Buijs
heeft voor zijn vele jaren van vrijwilligerswerk bij onze club een koninklijke
onderscheiding ontvangen. Toch een mooi moment in een voor Toon heel
moeilijk jaar. Namens DBGC willen wij Toon nogmaals feliciteren met deze
prachtige onderscheiding.
Op het Groot Goeree Overflakkee Voetbalgala, na enige jaren weer in een
nieuw jasje gestoken, is onze vereniging uitgeroepen tot club van het eiland en
onze trainer Richard Elzinga tot trainer van het eiland en tot slot werd Jeroen
Sep uitgeroepen tot beste aanvaller van het eiland.
Normaliter werden onze eigen jubilarissen op de Algemene Ledenvergadering
gehuldigd, maar wij hebben besloten om deze feestelijke gebeurtenis naar de
nieuwjaarsreceptie te halen. Met deze verandering hebben wij ook het
gebruikelijke cadeau aangepast en een meer voor de hand liggend presentje te
geven. Voor dit jaar hebben wij een zestal leden die 25 jaar lid zijn van onze
club en 1 lid dat maar liefst 50 jaar lid is van DBGC.
Dhr. Reijntjes is 50 jaar lid van onze vereniging, maar heeft aangegeven niet
aanwezig te kunnen zijn bij de huldiging op onze receptie en onze secretaris
Hans van Kampen zal het cadeau aan hem thuis overhandigen. We willen
vandaag wel graag zijn cadeau laten zien, dat hij krijgt voor zijn jarenlange
trouw aan onze vereniging.
De volgende leden zijn 25 jaar lid en willen wij graag uitnodigen:
Dim Both, Leen van den Ouden, Ronald Broeders, Jasper Pieterse, Rob van den
Berg, Edith Anemaat en Ruud Both.
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen 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 2016 veel
gezondheid, geluk en sportief succes.

