verslag bijzondere algemene ledenvergadering d.d. 1 april 2016
aanwezig: ruim 100 leden (92 op presentielijst) inclusief bestuur.
met kennisgeving afwezig: Bas Abresch, Tonnie Pollemans, Gerard Nijsse
Om 19.30 heet de voorzitter alle ruim 100 aanwezigen welkom op deze bijzondere Algemene
Ledenvergadering.

gastheer / gastvrouw
Het bestuur vindt het gewenst dat er op wedstrijdzaterdagen van 07.30 tot 13.30 een
gastheer/gastvrouw op ons complex aanwezig is. De taak bestaat voornamelijk uit de
opvang en begeleiding van de tegenstanders van onze DBGC-teams. Voor de invulling van
deze taak zijn de spelende leden van de heren- en dames seniorenelftallen via de
aanvoerders benaderd. 12 leden hebben zich uit eigen beweging als vrijwilliger beschikbaar
gesteld voor de invulling van het gastheer-/-vrouwschap. Het bestuur vraagt de aanwezige
leden akkoord te gaan met het verplicht stellen van deze taak voor alle seniorleden hetgeen
er globaal op neer komt dat er per persoon 1 keer per seizoen een bijdrage van 3 uur
vrijwilligerswerk gevraagd wordt voor de invulling van deze taak. De vergadering gaat zonder
tegenstemmen akkoord met dit voorstel. Er gaat per zaterdag worden gewerkt met 2
vrijwilligers die ofwel de shift van 7.30 tot 10.30 of die van 10.30 tot 13.30 krijgen toebedeeld.
De gastheren en gastvrouwen dragen de reeds aangeschafte kleding met het opschrift
“DBGC gastvrij”. Start: zaterdag 2 april 2016.

kunstgras en contributie
Aansluitend schetst de voorzitter in chronologische volgorde de acties van DBGC-zijde
gedurende de afgelopen jaren richting de gemeente (aanvankelijk Oostflakkee, later GO) wat
betreft de (zorgelijke) staat van onze accommodatie en dan met name de velden. Onze
problematiek wordt bevestigd door rapportage van de KNVB en KIWA.
Sinds de gemeentelijk samenvoeging is er intensief overlegd over (de wens tot)
harmonisering van de huurvoorwaarden van de verschillende accommodaties van de 13
eilandelijke voetbalclubs. Uiteindelijk is er 17 maart 2016 na veel vijven en zessen door de
gemeenteraad besloten tot een akkoord wat betreft de harmonisering met daarbij de
mogelijkheid op accommodaties te kiezen voor de aanleg van kunstgras. Met een afbouw
van gemeentelijke subsidies naar nul leidt dat voor de verenigingen onvermijdelijk tot een
hogere eigen financiële bijdrage. Aan de clubs de opdracht dit voor te leggen aan de leden.
DBGC opteert voor de aanleg van kunstgras op het hoofdveld 1 plus het trainingsveld. Deze
plannen worden aan de aanwezige leden gepresenteerd alsmede de financiële gevolgen in
de vorm van een contributieverhoging van 20% te realiseren in 2 stappen van 10% in de
komende twee seizoenen of in één keer 20% direct het aanstaande seizoen, hetgeen om
administratieve redenen de voorkeur geniet.
Tijdens de vragenronde wordt de suggestie geopperd veld 2 in plaats van het trainingsveld
om te zetten in kunstgras. Bij stemming blijkt er echter onvoldoende draagvlak voor deze

plannen. Vervolgens vraagt de voorzitter de aanwezigen akkoord te gaan met de plannen
voor 1,5 kunstgrasveld en de contributieverhoging van 20% direct bij ingang van het seizoen
2016 – 2017.
De vergadering stemt in met het voorstel. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de
positieve betrokkenheid tijdens de vragenronde.

verdere accommodatieplannen
mei – aug 2016
Behalve de realisering van het kunstgras op korte termijn staan er de komende jaren nog
verdere verbeteringen van de accommodatie gepland. Allereerst wordt nog aan het eind van
dit seizoen de vloer in de kantine vernieuwd. Dankzij sponsoring en een bijdrage van de
Vrienden van DBGC kost deze stap de club geen geld.
Verder zal het buitenschilderwerk worden opgepakt, als het lukt liefst met vrijwilligers.
mei – aug 2017
renovatie kleedkamers A en B alsmede de gang.
vervanging afrastering en ballenvangers bij veld 2
mei – aug 2018
verleggen van de hoofdingang naar veld 1.
bouw van nieuwe opslagruimte.
mei – aug 2019
renovatie scheidsrechters kleedkamer
vervanging materialenruimte voor nieuwe kleedkamers
verwijderen portocabins

