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Voorwoord seizoen 2020-2021 

  
  
 
Beste DES leden, 
 
Bij deze wil ik jullie allen van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering die op vrijdag, 
30 oktober 2020 plaatsvindt. Dit jaar niet zoals gewoon in ons clublokaal Thijs & Wilma maar in 
zaal De Mert.  
 
Het  Corona virus heeft ook niet alleen een impact op de samenleving maar uiteraard ook op DES. 
Denk maar eens aan de kantine, kleedlokalen, organisatie van trainingen en uiteraard ook de 
wedstrijden. Onze vrijwilligers hebben de laatste maanden veel tijd en moeite gestoken in het 
“Corona proof” maken van onze accommodatie.  Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar we 
zullen proberen zoveel mogelijk de richtlijnen van de overheid en KNVB te volgen.  
 
Sinds de jaarvergaderingen bij Thijs & Wilma plaatsvinden is dit de eerste keer dat er naar een 
andere locatie moet worden uitgeweken. Door de huidige “1,5m maatregel”  kan de ALV 2020 
helaas niet op onze vertrouwde locatie plaatsvinden. Door uit te wijken naar de Mert kan de ALV, 
met inachtneming van de “Corona-regels”,  echter toch plaatsvinden.  Verdere informatie vinden 
jullie in de uitnodiging. 
 
Naast Corona zijn er ook een heleboel positieve ontwikkelingen binnen DES waarvan ik er twee wil 
uitlichten. Dit jaar hebben enkele jeugdige leden het initiatief genomen om een vierde team op te 
starten en dat is prima gelukt. Met ongeveer 20 spelers wordt nu aan de reguliere KNVB 
competitie deelgenomen. Als we naar het ledenaantal van de KNVB kijken dan kan worden 
vastgesteld dat de groei voor een groot deel te danken is aan dames en meisjes die de 
voetbalsport willen gaan beoefenen. Wij zijn dan ook blij dat wij dit jaar met een damesteam aan 
de seniorencompetitie kunnen deelnemen.  
 
Nog een laatste punt….  Alhoewel het grootste gedeelte van de vacatures is opgevuld zijn we nog 
steeds op zoek naar enkele vrijwilligers voor o.a. onze kantine. Werk mee aan een sportief en 
gezellig DES en meld je aan! 
 
Dit jaar dus een iets andere ALV, maar graag tot 30 oktober in de Mert! 
 
 
 
Hay Thijssen, voorzitter 
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Agenda Jaarvergadering 30 oktober 2020 
 

1. Opening door de voorzitter met moment stilte voor de overleden leden. 
 

2. Mededelingen bestuur. 
 

3. Verslag ledenvergadering van 25 oktober 2019. 
(zie elders in dit infobulletin) 
 

4. Jaarverslag seizoen 2019-2020, zowel van de jeugd als van de senioren.  
 

5. Financieel verslag seizoen 2019-2020 door de penningmeester. 
 

6. Verslag financiële commissie, aansluitend verkiezing lid financiële commissie. (Zie overzicht). 
Sjuul Bisschops 2020 
Jan Puper 2021 
Karsten Keppers 2022 
 

7. Pauze. 
 

8. Vaststelling begroting seizoen 2020-2021. 
 

9. Mededelingen/voorstellen van het bestuur (toelichting zie elders in dit infobulletin). 
 

10. Rondvraag. 
 

11. Sluiting. 
 

 
Punt 2: Mededelingen bestuur 
 
1. Voor een goede communicatie met de leden is het van belang dat DES beschikt over het juiste 

E-mailadres van de leden. Indien het E-mailadres gewijzigd is graag dit doorgeven aan de 
Ledenadministratie (ledenadministratie@desswalmen.nl)  

2. Bij de aftrap van het seizoen 2020-2021 is ook de nieuwe website www.desswalmen.nl operationeel 
geworden. Hiermee zijn alle gegevens en informatie weer up to date en gaat de communicatie tussen 
functionarissen en leden, vrijwilligers en bestuur voor een groot deel via de app van voetbal.nl. 

3. Door veel enthousiasme, inzet en doorzettingsvermogen is er een senioren damesteam tot stand 
gekomen en is er weer een DES Swalmen-4 op de velden te zien. 

4. In februari 2020 heeft DES Swalmen samen met vele andere verenigingen en andere organisaties het 
sportakkoord Roermond getekend en daarmee aangegeven dat DES door samenwerking met 
verenigingen en organisaties het sportpark beschikbaar te stellen voor activiteiten op sportgebied. Met 
de aanwezige kennis en kunde op het gebied van voetbal kunnen trainers/coaches bij te dragen aan 
voetbal gerelateerde activiteiten zoals clinics, info-middagen etc. die worden georganiseerd door 
andere organisaties en instanties. En deze kunnen dan weer op ons sportpark georganiseerd worden. 

5. In verband met de coronacrisis zal de start van het projectteam “kledingpakket-2” 6 maanden naar 
achteren worden verplaatst. De alle teams zullen dus 6 maanden langer met de kleding moeten doen.  

6. Het Sinterklaasfeest voor onze jongste jeugdleden zal op een andere wijze worden ingevuld dan 
normaal. Door de huidige coronamaatregelen zullen Sinterklaas en zijn pieten in ieder geval niet 
aanwezig zijn op de Bosberg. De organisatie is bezig om een alternatief te bedenken. De ouders van 
deze leden worden tijdig geinformeerd over dit alternatief. 
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7. In plaats van de traditionele oudjaarsborrel zou het bestuur indien de coronamaatregelen dit toelaten 
in samenwerking met de kantine op 2 januari 2021 een nieuwjaarsborrel willen organiseren. Dit 
omdat het dit jaar wat moeilijk is om een geschikte datum te vinden in de laatste week van het jaar 
en ook de invulling van de borrel zal er anders uitzien. 

8. Verder staat op 3 januari 2021 de traditionele kaartmiddag gepland, de coronamaatregelen staat 
kaarten tot nu niet toe. Zouden de maatregelen hier versoepeld worden dan kan deze middag wel 
plaatsvinden. 
 

Punt 3: Verslag Algemene Leden vergadering  d.d. 25 oktober 2019 
De onderstaande leden hebben zich afgemeld voor de ledenvergadering 2019; 
Jan Cox, Tuur Heynen, Marc Hendriks, Thijs Bonten, Alexander van Est, Fons Gereaedts, Jan Puper, Paul Dijcks, Ron Bergs, Loe Kluiymans, Bart 
Schouren, Jean Hoogmans, Theo Perriens 
 

1. Opening 
Voorzitter Hay Thijssen heet iedereen welkom en opent om 20.35 uur de algemene 
ledenvergadering. Hij vraagt de leden om een moment stilte voor de overleden leden en 
oud leden. 
 

2. Mededelingen bestuur 
De voorzitter geeft een uitleg betreffende de vertraging in de overgang van Lindeboom 
naar Amstel. Als alles goed verloopt gaat DES Swalmen op 1 juli 2020 over op Amstel. 
Verder geeft de voorzitter aan dat op 2 oktober 2019 een beetje verlaat een aandenken in 
de vorm van een beeldje door de KNVB aan DES Swalmen werd aangeboden ter 
gelegenheid van het 90 jarig bestaan in 2017. 
 

3. Verslag vorige ledenvergadering  
Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het verslag van de ledenvergadering van 26 
oktober 2018; er zijn geen vragen en aanvullingen daarmee wordt het verslag vastgesteld. 
Met dank aan de secretaris. 
 

4. Jaarverslag 
Het jaarverslag wordt door secretaris voorgelezen en de leden hebben de gelegenheid tot 
vragen stellen. Het verslag wordt door de leden vastgesteld.  
De vertegenwoordiger van de afdeling Jeugd leest het jaarverslag van de jeugdafdeling 
voor. Het verslag werd vastgesteld. 
 

5. Financieel verslag seizoen 2018-2019 door penningmeester. 
Penningmeester neemt het verslag van seizoen 2018-2019 met de leden door. Dit was zijn 
laatste financieel verslag. Dit omdat hij per 1 juli 2019 gestopt is als penningmeester 
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn duidelijke verhaal en voor zijn 
werkzaamheden de afgelopen 7 jaar.  
 

6. Verslag financiële commissie 
Namens de financiële commissie doet Pierre van Avesaath verslag van de controle. De 
commissie heeft de boeken gecontroleerd en deze werd in orde bevonden. Met een 
compliment aan de penningmeester werd door de financiële commissie aan de vergadering 
voorgesteld om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering ging akkoord. Aangezien 
Pierre van Avesaath aftredend is in 2019 werd aan de leden gevraagd om de vacature op te 
vullen. Karsten Keppers stelde zich beschikbaar om de komende 3 jaar zitting te nemen in 
de  financiële commissie.  
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7. Overzicht aftreden financiële commissie is als volgt: 
 
Sjuul Bisschops aftredend 2020 
Jan Puper aftredend 2021 
Karsten Keppers aftredend 2022 

 
8. Pauze  

 

9. De begroting voor 2019-2020. 
Door penningmeester a.i. werd de begroting 2019-2020 aan de vergadering voorgelegd. De 
vergadering gaat akkoord met de begroting en als zodanig vastgesteld.  
 

10.Bestuur mutaties;  
Secretaris Frans Backus is aftredend en het bestuur stelt voor om hem te herbenoemen. De 
vergadering gaat unaniem akkoord, Frans Backus wordt herkozen 
Penningmeester Peter Beursgens is aftredend en niet meer herkiesbaar. Tot aan de start 
van de vergadering was er nog geen opvolger gevonden. De voorzitter neemt de functie 
van penningmeester tijdelijk waar, zodat de dagelijkse financiële gang van zaken doorgang 
kan vinden. De vergadering gaat akkoord. 
Vergadering gaat ook akkoord met Wil Peeters als opvolger van Gert van Dijks als 
ledenadministrateur. 
 

11. Mededelingen en voorstellen bestuur 
Voorstel 1; aanpassen consumptieprijzen met ingang van 1 november 2019. Voor leden 
met consumptiebonnen € 1,70 en voor niet leden is de consumptieprijs € 2,00. Deze prijs is 
ook voor leden van toepassing bij contante betaling en betaling via de pin. Verder wordt de 
dagelijkse gang van zaken met betrekking tot penningen niet gewijzigd. Het bestuur gaat 
zich verder beraden hoe daarmee om te gaan in de toekomst. 
Bestuur stelt de leden voor om stappen te ondernemen om het clubpakket van sportlink 
aan te schaffen. Ruud Berkers geeft met behulp van een duidelijke presentatie de 
voordelen aan voor DES Swalmen 
De leden gaan akkoord met de aanschaf van het clubpakket van sportlink. 
 

12.  Rondvraag 
Patrick Krantz; heeft vragen betreffende de afmetingen van de velden tijdens het 
jeugdtoernooi. Gezien het feit dat er in 2020 een veld meer beschikbaar is en het toernooi 
wordt gehouden op 2 dagen ( Hemelvaartsdag 21 mei 2020 en de zaterdag van het 
Pinksterweekend  30 mei 2020) zal het geen probleem zijn om de juiste afmetingen aan te 
brengen. 
Vraagt als vrijwilliger; of de vrijwilligers de € 22,50 die men als vrijwilliger kan terugvragen 
de procedure zo kan laten lopen dat dit automatisch verrekend wordt met de contributie. 
Nu moet iedereen het schriftelijk aanvragen, men heeft toch recht op dat geld. Huidige 
procedure is dat men zelf als vrijwilliger het moet terugvragen. Conclusie procedure blijft 
echter er zal een betere communicatie hierover plaatsvinden. 
Men vindt dit een verkapte sponsoring van de club. Het geld dat niet wordt teruggevraagd 
wordt besteed aan b.v. de vrijwilligersavond en vrijwilligersactiviteiten. 
Gebroeders Konings; stellen FOX sport aan de orde. Hierbij stelt het bestuur dat de kosten 
veel hoger zijn dan de baten, ondanks het feit dat men denkt dat er dan bij 
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thuiswedstrijden van DES Swalmen-1 meer mensen gebruikmaken van de kantine op 
speeldagen. Bestuur vraagt leden om hiervoor een uitgewerkt voorstel voor te leggen 
Huub Cluitmans; vraagt aandacht voor het zoeken van sponsoren. Gezien de smalle 
bezetting van de commissie is dit geen kwestie van willen maar van kunnen. Indien er 
iemand zich daarvoor wil gaan inzetten zal het bestuur er zeker vrolijk van worden. 
John van den Groenendal; wil als scheidsrechter coördinator info avonden betreffende 
spelregels organiseren tijdens de winterpauze. Initiatief wordt toegejuicht. Verdere info 
volgt. Hij zal zich ook inspannen om tijdig te starten met spelers die de spelregeltest af 
moeten leggen. 
 

13. Sluiting 
Voorzitter sluit om 23.45 uur de vergadering, dank allen voor hun inbreng en wenst een fijn 
weekend.  
 
 

 
 
Punt 4: Jaarverslagen senioren en jeugd door secretaris en bestuurslid jeugd. 
 
Punt 5: Financieel verslag van seizoen 2019-2020 door de penningmeester. 
 
Punt 6: Verslag financiële commissie, aansluitend verkiezing lid financiële commissie. 
Overzicht van aftreden: zie notulen 2019. 
 
Punt 7: Pauze 
 
Punt 8: Vaststelling begroting seizoen 2020-2021. 
 
Punt 9: Bestuur mutaties 
Er zijn geen bestuur mutaties in 2020. 
  
Punt 10: Mededelingen/voorstellen van het bestuur  
Het bestuur stelt de vergadering voor om het project kledingpakket 2 op te starten en een pakket te 
realiseren met een kledingbijdrage tussen € 20,00 en € 45,00 per jaar. 
Het bestuur stelt voor om vanaf seizoen 2021-2022 te streven naar een rookvrij sportcomplex minimaal 
tijdens wedstrijden van de jeugd en een kantine waar ook de gezondere snacks zijn te verkrijgen. 
 
Punt 11: Rondvraag. 
 
Punt 12: Sluiting. 
 

Kantine-medewerkers 
Per 1 juni 2020 hebben Thei en Els Claassen het kantinebeheer overgedragen aan Karsten en Kitty 
Keppers. Namens het bestuur, leden en alle bezoekers hartelijk dank voor de service geboden de afgelopen 
seizoenen en we hopen jullie natuurlijk regelmatig op de Bosberg te kunnen begroeten. 
 

Vrijwilligers 
Alle vrijwilligers namens bestuur en  leden bedankt voor jullie enthousiaste inzet, en het vele werk gedaan 
voor DES Swalmen.  
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Verenigingsscheidsrechters  

Alle verenigingsscheidsrechters bedankt voor het in goede banen leiden van de thuiswedstrijden  en de 
wedstrijden tijdens ons toernooi. 
 
BEIDE UITNODIGINGEN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE CORONA MAATREGELEN 
 

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL 
 

Aan het begin van jaar 2021 organiseert het bestuur een 
 

NIEUWJAARSBORREL 
 

in de kantine van ons sportpark “de Bosberg”, 
op zaterdag 2 januari 2021, aanvang 20.30 uur 

 
Tijdens deze bijeenkomst die voor alle leden van DES Swalmen 

(vanaf de JO-19 jeugd) toegankelijk is, willen we ook onze jubilarissen huldigen en afscheid 
nemen van bestuursleden. 

De nieuwjaarsborrel kan alleen plaatsvinden indien de corona maatregelen dit toelaten. 
 
 

Het Bestuur  
 
Overzicht van de Jubilarissen 2020.  
Indien er leden zijn die van mening zijn dat zij ook dit jaar voor een jubileum in aanmerking komen en in 
onderstaand overzicht niet voorkomen, kunnen zich melden bij de secretaris (secretaris@desswalmen.nl ) 
 

Naam 25 jaar 40 jaar 50 jaar 60 jaar 70 jaar 
1. Piet Hermans     X 
2. Paul Dijcks    X  
3. Piet Simons   X   
4. Noud Cluitmans X     
5. Roy Westheim X     
6. Marijn Thijssen X     
7. Ruud Timmermans X     

 
OOK HIER GELDT ONDER VOORBEHOUD VAN DE CORONA MAATREGELEN. 

 

        ♣♦♥♠♠ KAARTEN ♣♦♥♠ 2021 
 

Op zondag 3 januari 2021 zal de jaarlijkse kaartmiddag plaatsvinden. 
Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Kantine Sportpark “de Bosberg” 
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