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Infobulletin met uitnodiging voor de 
 

Algemene Ledenvergadering 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOOT: Sinds de nieuwe statuten van kracht zijn hebben ook de ouders/verzorgers van onze 

jeugdleden toegang tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering van DES Swalmen. Conform 

de statuten vertegenwoordigt de stem van 1(een) ouder/verzorger per jeugdlid 25%.  

UITNODIGING JAARVERGADERING 
 

Het bestuur van DES Swalmen nodigt haar leden en ouders van leden uit tot het bijwonen van 
de jaarvergadering 2021, die gehouden wordt op: 

 
 

vrijdag 15 oktober 2021 a.s. om 20.30 uur 
in café Wilma & Thijs 

 
Agenda en overige mededelingen staan elders in dit infobulletin.  

 
Bij binnenkomst worden de leden verzocht om de presentielijst in te vullen en het 

coronatoegangsbewijs te laten zien. 
Afmelden kan via secretaris@desswalmen.nl  

 
 
 

Het Bestuur 

mailto:secretaris@desswalmen.nl
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Voorwoord seizoen 2021-2022 

  
  
 

Beste DES leden, 
 
Bij deze wil ik jullie allen van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering die op vrijdag, 
15 oktober 2021 plaatsvindt. Verleden jaar kon de ALV vanwege de toen geldende Corona 
maatregelen niet door gaan maar dit jaar dus zoals gewoonlijk in ons clublokaal Thijs & Wilma. 
Het is jammer, maar deze traditie loopt nu langzaam ten einde. Na 47 jaar stoppen Thijs & Wilma 
eind dit jaar met hun café waar ook een groot stuk DES historie ligt.  
 
Alhoewel de situatie langzaam verbetert heeft het Corona virus nog altijd impact op onze 
samenleving. Wij verwachten echter dat de competitie op de geplande tijd,  met inachtneming van 
de geldende regels,  gewoon kan starten.  
 
Dit zal de laatste keer zijn dat ik als voorzitter van DES het voorwoord voor de ALV schrijf. Ik ben 
blij dat ik 6 jaar lang deze functie binnen deze mooie club heb mogen bekleden. Er staat nu een 
goede organisatie met enthousiaste vrijwilligers die het DES hart op de goede plaats hebben 
zitten. Maar het is nu ook tijd voor een jongere generatie om het bestuurlijke stokje over te 
nemen en mede de toekomst van DES te bepalen.  
 
Op bestuurlijk niveau is niet alleen het voorzitterschap nog vacant maar er zijn ook enkele andere 
vacatures die opgevuld moeten worden. Zonder adequaat bestuur is het moeilijk DES goed te 
laten functioneren. Dus help mee en meld je aan zodat DES in 2027 sportief en gezond het 100 
jarig bestaan kan vieren! 
 
Tot ziens op 15 oktober bij Thijs & Wilma. 
 
 
 
 
Hay Thijssen, voorzitter 
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Agenda Jaarvergadering 15 oktober 2021 
 

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 2020-2021, zowel van de jeugd als van de senioren.  
 

5. Financieel verslag seizoen 2020-2021 door de penningmeester. 
 

6. Verslag financiële commissie, aansluitend verkiezing lid financiële commissie. (Zie verdere info). 
Naam   Aftredend 
Peter van Soest 2021 
Rob Timmermans 2022 
Roy Dijcks  2023 
 

7. Pauze. 
 

8. Vaststelling begroting seizoen 2021-2022. 
 

9. Vaststellen deel bestuur van het Huishoudelijk Reglement, zie het concept in pt 2 van de Infogids 
welke op de website staat. 
 

10. Verkiezing leden van het bestuur. 
 

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

12. Rondvraag. 
 

13. 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. Verder stond op 3 januari 2021  de Nieuwjaarsborrel en de traditionele kaartmiddag gepland, de 

coronamaatregelen liet beide activiteiten niet toe.  

3. De financiële verantwoording over het boekjaar 2019-2020 is middels een verslag na controle door de 

financiële commissie per mail aan de leden medegedeeld. 

4. Vanaf 1 september 2021 is tijdens trainingen en op zaterdagen het sportpark rookvrij. Met ingang van 

1 september 2022 wordt het sportpark op zondag ook rookvrij en daarmee werkt DES Swalmen mee 

aan een rookvrije generatie. Er wordt een bord “Verboden te roken” aan de ingangspoort bevestigd. 

5. Door persoonlijke omstandigheden en regulier aftreden heeft de financiële commissie 2021 

3 nieuwe leden. De commissie heeft voor de 1e keer de boeken en bescheiden gecontroleerd en 

hierover verslag. 

6. Nieuwe website is bijna een jaar in de lucht en met de combinatie met de voetbal.nl app en andere 

mogelijkheden die het aangeschafte pakket biedt levert een betere communicatie op. Er wordt 

mailto:ledenadministratie@desswalmen.nl
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gewerkt aan club TV en informatie in de kantine. 

 

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 Kluitmans, 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.  
 

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 
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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 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.  
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Punt 4: Jaarverslagen 2020-2021van senioren en jeugd door secretaris en bestuurslid jeugd. 
 
Punt 5: Financieel verslag van seizoen 2020-2021 door de penningmeester. 
 
Punt 6: Verslag financiële commissie, aansluitend verkiezing lid financiële commissie. 
 Info: 

Door omstandigheden van 2 leden van de commissie heeft het bestuur de samenstelling van de 
financiële commissie opnieuw zonder tussenkomst van de leden moeten vaststellen. Door corona 
heeft de geplande ledenvergadering 2020 niet plaatsgevonden, de leden zijn over de financiële kant 
van de vereniging door zorg van het bestuur geïnformeerd.  
Het bestuur dankt de nieuwe leden voor hun bereidwilligheid om de komende jaren de boeken en 
administratieve bescheiden te controleren. Op de ledenvergadering van 2021 zal een 
opvolger voor het aftredend lid Peter van Soest gekozen worden. 
 
De samenstelling is als volgt: 
 
Naam   Aftredend 
Peter van Soest 2021 
Rob Timmermans 2022 
Roy Dijcks  2023 

 
Punt 7: Pauze 
 
Punt 8: Vaststelling begroting seizoen 2021-2022. 
 
Punt 9: Vaststellen van het deel Bestuur van het Huishoudelijk Reglement in het kader van Wet Toezicht 
Bestuur en Rechtspersonen, het concept staat in pt 2 van de Infogids zie hiervoor de website 
www.desswalmen.nl > Informatie>infogids. 
 
Punt 10: Bestuur mutaties 
 
- Voorzitter Hay Thijssen is aftredend en niet herkiesbaar. 
- Ledenadministrateur, Wil Peeters is aftredend en niet herkiesbaar. Bestuur stelt voor om Mark Lemmen te 
benoemen tot ledenadministrateur. 
- Ernst-Jan Meerbeek, jeugdafdeling is aftredend en herkiesbaar. Bestuur stelt voor om Ernst-Jan Meerbeek 
te herbenoemen. 
- Jan van den Groenendal, lid sponsorcommissie en algemeen lid van het algemeen bestuur heeft 
aangegeven om persoonlijke redenen te stoppen als bestuurslid.  
 
Kandidaten voor vacante bestuursfuncties, voorzitter, algemeen lid algemeen bestuur en sponsorcommissie 
kunnen zich melden via secretaris@desswalmen.nl . Functieomschrijvingen staan op de website 
www.desswalmen.nl .> Informatie>vrijwilligers> taakomschrijving Dagelijks Bestuur en Taakomschrijving 
Algemeen Bestuur   
 
Punt 11: Mededelingen/voorstellen van het bestuur.  
1. Het projectteam Kledingpakket 2 heeft het bestuur geïnformeerd, dat na onderhandelingen met 
leveranciers, besluitvorming betreffende de kledingbijdrage om een pakket te realiseren aan de leden 
voorgesteld kan worden 
2. In de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020 stond bij mededelingen dat het bestuur 
vanaf 1 september 2021 wilde bijdragen tot een rookvrije generatie. Om dit te realiseren is er vanaf 1 
september 2021 een rookverbod op de trainingsdagen en de wedstrijddagen van de jeugd van kracht. De 
wedstrijddagen voor de senioren worden met ingang van 1 september 2022 rookvrij. Het bestuur verzoekt 
de leden toch op die wedstrijddagen alvast mee te werken aan het streven om bij te dragen aan een 
rookvrij sportpark. Om dit te onderstrepen hangt bij de ingang van de Bosberg een bord “verboden te 
roken” 

http://www.desswalmen.nl/
mailto:secretaris@desswalmen.nl
http://www.desswalmen.nl/
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3. In maart 2020 heeft DES Swalmen het Sportakkoord Roermond getekend en DES gaat zich in dat kader 
in de deelgebieden samenwerking en het beschikbaar stellen van de locatie op beschikbare uren aan 
organisaties die zich bezig houden met sport en bewegen voor jong en oud. Door de coronaperikelen is 
e.e.a. wat later opgestart.  
4. Op 22 september jl. is de Stichting Sport en Bewegen Swalmen gestart op de woensdagmiddagen de 
jeugd van de basisscholen uit Swalmen de gelegenheid te bieden om op de Bosberg te sporten. 
Sportservice Roermond en de buurtcoach verlenen hieraan hun medewerking.   
Verder zal er in de loop van de tijd gezocht worden naar samenwerkingsverbanden binnen de Swalmer 
verenigingen.  
5. In het kader een duurzaam sportpark is er na een energiescan door het bestuur een plan van aanpak 
gemaakt om minder energie te gebruiken en daardoor kosten te besparen. Dit gaat helaas niet zonder 
investeringen. Inmiddels zijn nagenoeg alle lampen en TL’s vervangen door LED en zijn de zeer oude 
diepvries en koelingen vervangen. Er wordt nu gestudeerd op mogelijkheden om het gasverbruik te 
verminderen. 
 
Punt 12: Rondvraag. 
 
Punt 13: Sluiting. 
 

Kantine-medewerkers 
Karsten en Kitty Keppers, namens het bestuur, leden en alle bezoekers hartelijk dank voor de service 
geboden het afgelopen seizoen. De start was prima, helaas heeft corona jullie parten gespeeld. Laten we 
dat jullie hopen de goede start het komende seizoen kunnen voortzetten. 
 

Vrijwilligers 
Alle vrijwilligers namens bestuur en  leden bedankt voor jullie enthousiaste inzet, en het vele werk gedaan 
voor DES Swalmen. Er is een actie gestart om leden en ouders van jeugdleden te verzoeken zich aan te 
melden als vrijwilliger voor met name de kantine. Mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger voor 
andere clubtaken bij onze mooie vereniging kunnen voor meer informatie contact opnemen met de 
secretaris (secretaris@desswalmen.nl) . Uiteraard kan dit ook telefonisch. 
 
      Verenigingsscheidsrechters  
Alle verenigingsscheidsrechters bedankt voor het in goede banen leiden van de wedstrijden. Er zijn nog 
mogelijkheden om clubscheidsrechter te worden. Informatie te verkrijgen bij onze scheidsrechters 
coördinator John van den Groenendal. De kosten worden betaald door onze vereniging. 
 
Uitnodigingen Nieuwjaarsborrel en Kaartmiddag.  
Voor beide activiteiten zijn de dan geldende overheidsmaatregelen betreffende corona van 
toepassing. 
 

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL 
 

Aan het begin van jaar 2022 organiseert het bestuur een 
 

NIEUWJAARSBORREL 
  

in de kantine van ons sportpark “de Bosberg”, 
op zaterdag 8 januari 2022, 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. 

 
Het Bestuur  

mailto:secretaris@desswalmen.nl
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Overzicht van de Jubilarissen 2020 en 2021.  

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 ) 

Jubilarissen 2020: 

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. Marijn Thijssen X     

6. Ruud Timmermans X     

 
 
Jubilarissen 2021:  

Naam 25 jaar 40 jaar 50 jaar 60 jaar 70 jaar 

1. Peter Dijcks   X   

2. Miel Clerx    X  

3. Patrick Krantz  X    

4. Ron Bergs  X    

5. Harald Pellens  X    

6. Gijs Geraedts X     

7. Har Cluitmans X     

 
 

 
 

        ♣♦♥♠♠ KAARTEN ♣♦♥♠ 2022 
 

Op zondag 9 januari 2022 zal de jaarlijkse kaartmiddag plaatsvinden. 
Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Kantine Sportpark “de Bosberg” 
 
 

 
 

mailto:secretaris@desswalmen.nl

