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  opening 

• De scheidend voorzitter René van den Berg opent deze unieke online ALV met een 
korte terugblik op het afgelopen seizoen dat grotendeels werd beheerst door de 
coronapandemie. Het verenigingsleven lijdt enorm onder alle maatregelen en er zijn 
hooguit 4 à 5 reguliere voetbalweekenden geweest met een wedstrijdprogramma. 
Een compliment is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die in deze situatie alles wat 
nog wel mogelijk was, zo goed mogelijk hebben gerealiseerd. Aansluitend is er een 
moment stilte ter nagedachtenis aan de ons ontvallen mensen Pie van Noord, Wim le 
Comte en Arjaan van Eijkeren.  
 
 
notulen ALV 2019 

• Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vorige ALV van 9 

december 2019. 

 
financieel overzicht 

• Penningmeester Jan Dirkx geeft een heldere toelichting op de jaarcijfers aan de hand 
van een aantal gepresenteerde dia’s. Uiteraard heeft de pandemie negatief 
uitgewerkt op de financiële status van de club, maar door scherp te anticiperen op en 
gebruik te maken van de door de overheid geschapen mogelijkheden is de “schade” 
tot op heden beperkt gebleven. René van den Berg benadrukt dat de 
tegemoetkomingen niet vanzelfsprekend zijn en complimenteert onze 
penningmeester met zijn uitstekende werk voor DBGC. 

 
kascontrole 

• Bij monde van Mike Jacobs verklaart de kascontrolecommissie dat de zaken in orde 
zijn bevonden. Wat de leden van de kascontrole het bestuur wel ter overweging 
willen geven, is eens te kijken naar de lopende abonnementen. Hans van den Boogert 
wijst nog eens kritisch op de post kleding. Yoeri Pollemans heeft zich beschikbaar 
gesteld als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

 
bestuursverkiezing 

• Voor de vacante post voorzitter hebben zich geen kandidaten aangediend bij de 
secretaris. De overgebleven bestuursleden proberen in onderling overleg de 
honneurs zo goed mogelijk waar te nemen. Uiteraard hopen alle bij DBGC betrokken 
mensen dat er een kandidaat opstaat. Scheidend voorzitter René van den Berg geeft 
een kort overzicht van zijn ruim 10-jarig voorzitterschap met daarin een aantal 
hoogte- en dieptepunten. Hoewel hij stopt als voorzitter blijft hij betrokken bij DBGC. 
Prioriteit is momenteel zijn voorzitterschap van de bouwcommissie.  

 



 
denktank 

• Het bestuur heeft een aantal mensen benaderd om eens mee te denken over de 
invulling van bestuurs- en andere vrijwilligerstaken en wat er nodig is om DBGC de  
attractieve club te houden die naast het voetballen activiteiten ontwikkelt die zorgen 
voor binding met de club (en in iets ruimere zin verbinding met de samenleving in 
Oude Tonge en omstreken). Op dit moment hebben 9 mensen in deze “denktank”  
zitting genomen. Vanuit het huidige bestuur sluiten Robert Koster en Hans van 
Kampen aan. Leden van de denktank wordt gevraagd in hun netwerk te zoeken naar 
mensen die een goede rol kunnen vervullen bij deze ambitie.  

 
renovatie 

• De renovatie van de accommodatie vergt veel aandacht van de bouwcommissie: 
inmiddels al 2,5 jaar. Er is intensief overlegd met verschillende partijen en het 
concept ligt er. Probleem is dat de door de gemeente gereserveerde bedrag met de 
plannen in de huidige vorm is overschreden. Met name de duurzaamheid drukt 
zwaar op de begroting. Inmiddels zijn er al concessies gedaan aan de oorspronkelijke 
plannen met als doel daar een kostenbesparing mee te realiseren. Zo is volledig 
gasloos al omgezet naar hybride installaties. Wellicht valt er ook nog iets te halen 
met een vermindering van het aantal kleedkamers van 12 naar 10. Een deel van het 
budget van de renovatie van velden en omheining is overgeheveld naar de renovatie 
van de gebouwen. Op dit moment zit er nog een “gat” van ongeveer €90.000. Er 
wordt nauw contact gehouden met de gemeente met het oog op de voortgang van 
de plannen.  Wat het bouwteam niet wil, is dat er al te veel moet worden ingeleverd 
op de kwaliteit, doelmatigheid en het aanzicht van de accommodatie. Inmiddels zijn 
aannemers benaderd met de opdracht voor onze huidige plannen een prijs neer te 
leggen. Het perspectief is starten met de sloop aan het einde van dit seizoen (juni/juli 
2021) 
 
rondvraag 

• Er zijn geen kandidaten voor de rondvraag. In de chat wordt de voorzitter bedankt 
voor en gecomplimenteerd met voor zijn inzet voor DBGC. Erwin Hotting bedankt 
voor de technische ondersteuning van deze online vergadering. We hopen elkaar 
weer zo snel mogelijk fysiek te ontmoeten op en om de velden en in de kantine. 


