jaarverslag seizoen 2020 -2021
augustus/september2020
DBGC start het nieuwe seizoen met 431 leden.
Lid van het eerste uur en erelid Arjaan van Eijkeren overlijdt. Arjaan heeft als bestuurder en
commissielid veel voor DBGC betekend en zal met dankbaarheid worden herinnerd als een bewogen
en belangstellende clubman.
Wilko Pulleman speelt 19 augustus zijn verdiende afscheidswedstrijd met teamgenoten van nu en
vroeger. Wilko heeft 371 wedstrijden in de hoofdmacht van DBGC gespeeld en was een bepalende
speler, zowel binnen als buiten de lijnen. Het door vrienden opgetuigde afscheid verloopt in een
sfeervolle entourage.
oktober 2020
Na 3 competitierondes wordt de competitie stilgelegd vanwege corona. Trainingen met beperkende
maatregelen mogen doorgaan. Kleedkamers en kantine blijven op slot.
De contributie-inning loopt niet meer via ClubCollect. DBGC gaat weer over tot automatische incasso
op de traditionele manier.

december 2020
De Vrienden van DBGC dragen €1500 bij aan de ontwikkeling van de noodzakelijke nieuwe website
van DBGC. De oude site voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
29 december overlijdt erelid Wim le Comte op 89-jarige leeftijd. Wim is lid vanaf de oprichting en
heeft een respectabele staat van dienst als bestuurslid en vrijwilliger.
Omdat de nieuwjaarsreceptie niet doorgaat ontvangen drie 25-jarige jubilarissen op de laatste dag
van het jaar de bloemen en een presentje op hun privéadres. Volgens onze ledenadministratie zijn
Rick Sterkman, Joey Jacobs en Yoeri Pollemans in 1995 lid geworden van DBGC.
januari 2021
Met het oog op de terugtreding van voorzitter René van den Berg in tijdens de ALV in februari en op
korte termijn het stoppen van andere bestuurders wordt er een denktank bestuurlijke vernieuwing
geïnstalleerd. De denktank bestaat uit 9 personen aangevuld met 2 zittende bestuursleden.

februari 2021
Door de omstandigheden gedwongen beleeft de Algemene Ledenvergadering een primeur. De ALV
wordt online gehouden. Met 54 deelnemers verloopt de vergadering goed mede dankzij de
technische ondersteuning van Erwin Hotting. In deze ALV treedt voorzitter René van den Berg na
ruim 10 jaar voorzitterschap af. Er is nog geen opvolger. De huidige bestuursleden nemen de taken
waar in onderling overleg.

maart 2021
De coronamaatregelen van de overheid leggen de sport nog altijd beperkingen op. Er mag wel
getraind worden, maar kleedkamers en kantines blijven gesloten. De jeugd mag wel onderlinge
wedstrijdjes spelen. De evenementen van House of Esports en de VoetbalParty houden de jeugd in
twee opeenvolgende weekenden wel leuk bezig.
Omdat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van kleed- en douchegelegenheid worden de units van
Van Hamburg weggehaald. De huur van de units drukt nu de gemeente niet meer vergoedt op het
renovatiebudget.

april 2021
24 april is 90% van de jeugd present om onder leiding van selectiespelers hun FIFA-kaart te halen.
Het mooie weer werkt mee om er een geslaagd evenement van te maken. De deelnemers poseren
trots met hun behaalde scoreka 1280art voor de foto.

mei 2021
Door middel van een belactie met DBGC-vrijwilligers worden ongeveer 60 mensen overgehaald tot
deelname aan de Vriendenloterij. 40% van de inleg van de verkochte loten komen ten goede aan de
club. De avond van de belactie zelf levert DBGC al € 1280 op. Het percentage van de verkochte loten
aan de deelnemers die DBGC als goed doel hebben aangemerkt gaat, als de mensen blijven
meespelen, rond de € 4800 opleveren. Een welkome financiële impuls voor de club!

juni 2021
De coronabeperkingen worden zodanig versoepeld dat het weer is toegestaan wedstrijden te spelen
tegen tegenstanders van andere clubs. De jeugd kan aan de gang in de regiocompetitie. De senioren
spelen een aantal oefenwedstrijden.
Er wordt een start gemaakt met een grootschalige opknapbeurt voor veld 3. Een nieuwe toplaag met
lavakorrels. Verder komen er nieuwe dugouts, omheining, een beregeningsinstallatie en een
tegelpad.
30 juni eindigt een lastig seizoen met nauwelijks wedstrijden in competitieverband vanwege de
pandemie. Achter de schermen is er echter door onze vrijwilligers keihard gewerkt om het optimale
voor onze leden eruit te halen: trainingen, evenementen voor de jeugd, het binnenhalen van
overheidssubsidies ter compensatie van de geleden financiële schade vanwege corona, een
zoektocht naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe bestuursvorm door de leden van de denktank
en niet in het minst verdergaande stappen op weg naar de renovatie van onze accommodatie door
de bouwcommissie.

