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Infobulletin met uitnodiging voor de 
 

Algemene Ledenvergadering 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOOT: Sinds de nieuwe statuten van kracht zijn (2018) 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 2022, die gehouden wordt op: 

 
 

vrijdag 14 oktober 2022 a.s. om 20.30 uur 
in de kantine op de Bosberg 

 
Agenda en overige mededelingen staan elders in dit infobulletin.  

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

Afmelden kan via secretaris@desswalmen.nl  
 

 
 

Het Bestuur 

mailto:secretaris@desswalmen.nl
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Voorwoord seizoen 2022-2023 

  
  
 

Beste DES leden, 
 
Bij deze wil ik jullie allen van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering die op vrijdag, 
14 oktober 2022 plaatsvindt. maar dit jaar niet zoals 47 jaar lang in ons clublokaal Thijs & Wilma. 
We heten jullie welkom voor onze jaarvergadering in onze kantine op de Bosberg.  
We hebben met alle elftallen een normale competitie kunnen afwerken, echter het gebruik van 
onzen kantine was deels maar beperkt mogelijk. Laten we hopen dat we de huidige competitie 
zonder “corona” perikelen door kunnen komen. 
 
Als voorzitter a.i. ben ik nu een jaar in functie en het is niet makkelijk om iemand te vinden die 
deze club wil voorzitten. Dit alles heeft als gevolg dat onze vertegenwoordiger van de 
jeugdafdeling Ernst Jan Meerbeek buiten zijn eigen werkzaamheden ook de notulen verzorgde van 
de bestuursvergaderingen en verder wezenlijk heeft bijgedragen aan het reilen en zeilen van onze 
club. Daarvoor verdient hij respect en onze dank. Zo zijn er meer bestuursleden en vrijwilligers die 
hard aan de DES kar hebben getrokken het afgelopen jaar. Ook die verdienen veel dank en 
respect. 
Naast de dagelijkse gang van zaken is aandacht besteed aan onze accommodatie, we hebben een 
nieuw alarmsysteem, er zijn doeltjes aangeschaft, de bebording is deels vernieuwd en we hebben 
een nieuw kledingpakket verstrekt. Zonder sponsors was dat niet mogelijk geweest. Dank aan alle 
vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat er getraind, wedstrijden gespeeld en andere 
activiteiten konden plaatsvinden. 
 
In agendapunt 9 staat dat het bestuur voorstelt om mij voor een periode van 2 jaar te benoemen 
tot voorzitter van DES Swalmen. Maar er zijn nog andere vacatures die opgevuld moeten worden, 
waaronder die van secretaris. 
 
Zonder adequaat bestuur geen voetbalclub. 
 
Dus help mee en meld je aan, zodat DES in 2027 sportief en gezond het 100 jarig bestaan kan 
vieren! 
 
Tot ziens op 14 oktober in de kantine op de Bosberg. 
 
 
 
Frans Backus 
Voorzitter a.i. 
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Agenda Jaarvergadering 14 oktober 2022 
 

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

2. Mededelingen bestuur. 
 

3. Verslag ledenvergadering van 15 oktober 2021. 
(zie elders in dit infobulletin) 
 

4. Jaarverslag seizoen 2021-2022, zowel van de jeugd als van de senioren.  
 

5. Financieel verslag seizoen 2021-2022 door de penningmeester. 
 

6. Verslag financiële commissie, aansluitend verkiezing lid financiële commissie. (Zie verdere info). 
Naam   Aftredend 
Rob Timmermans 2022 
Roy Dijcks  2023 
John Trepels  2024 
 

7. Pauze. 
 

8. Informatie Ledenadministratie en vaststelling begroting seizoen 2022-2023. 
 

9. Verkiezing leden van het bestuur. 
 

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

11. Rondvraag. 
 

12. 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)  

 

Punt 3: Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden op 15 oktober 2021. 

 
Afmeldingen: Siem van der Linden, Dennis Richter, Fons Geraedts, Ouders Felix Kiestra, Jean Hoogmans, 
Jan Cox, Har Nieskens, Jan Puper, Renier Simons, Reagen Campbell, Youri Schuman, Stefan Perriens, Paul 
Dijcks, Patrick Krantz 
 

1. Opening 
Voorzitter Hay Thijssen opent de vergadering om 20.30 uur met een hartelijk welkom voor het 
kleine selecte gezelschap leden dat zich de moeite heeft genomen om aan de uitnodiging gevolg te 
geven. Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor de overleden leden Frank Biermans, Sjraar 
Teeuwen en Jan Kluitmans. 
 

2. Mededelingen 
In verband met het naderende afscheid van Wilma en Thijs, als uitbaters van café Wilhelmina 
stoppen zij aan het eind van het jaar, neemt de voorzitter met een toespraak afscheid van beide en 
dankt hen voor vele gezellige uren, hun gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Dit werd bekrachtigd 

mailto:ledenadministratie@desswalmen.nl
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met een mooie bos bloemen en een enveloppe met een dinercheck. 
 

3. Notulen vorige ALV 
Geen bijzonderheden. Notulen werden vastgesteld. 
 

4. Jaarverslagen bestuur en jeugdafdeling 
De secretaris Frans Backus en de vertegenwoordiger van de jeugdafdeling Ernst-Jan Meerbeek 
deden verslag van de afgelopen 2 jaar. 
 

5. Financieel verslag penningmeester 2020-2021 
Penningmeester Mark Hilkens deed verslag van het financiële reilen en zeilen van de vereniging. 
Hierbij werd opgemerkt dat corona er voor gezorgd heeft dat er in eerste instantie rode cijfers 
werden geschreven. Doordat DES Swalmen samenwerkte met Tura Brüggen in het kader van de 
Euregio heeft de financiële subsidie daarvan er voor gezorgd dat er toch zwarte cijfers geschreven 
konden worden. Als we dat niet hadden gekregen was er een tijdelijk tekort geweest. Door de 
corona is het dan ook niet gelukt om investeringen voor de toekomst te doen en daar zal de club 
wel iets aan moeten gaan doen. 
 

6. Financiële commissie 
De financiële commissie heeft de bescheiden gecontroleerd van de vereniging en deed middels een 
opgestelde verklaring verslag van de controle. De commissie stelde voor om de penningmeester en 
het bestuur te dechargeren. Dit werd door de leden goedgekeurd. 
Als nieuw lid van de commissie werd John Trepels gekozen. 
De commissie voor het jaar 2022 bestaat uit: 
Rob Timmermans  aftredend 2022 
Roy Dijcks   aftredend 2023 
John Trepels  aftredend 2024 
 

7. Pauze 
 

8. Ledenadministratie en financiële begroting 2021-2022 
Penningmeester stelde de aanwezige leden de begroting van 2021-2022 voor. Na enkele vragen die 
door Mark Hilkens werden tot tevredenheid werden beantwoord gaf de ledenadministrateur Mark 
Lemmen een inzicht over ledenbestand van de club van de afgelopen 2 jaar en de huidige stand 
van zaken. Met ruim 450 leden waarvan 202 jeugdleden is de club in aantal gegroeid. 
 

9. Vaststellen deel Bestuur van de Infogids 
Bij de uitnodiging voor de ALV zat het nieuwe in het kader van de WBTR deel Bestuur. Daarop is 
door de leden niet gereageerd. Om het geheel te formaliseren, zodat DES Swalmen aan de 
wettelijke eisen voldoet, werd het tijdens de vergadering in stemming gebracht. De vergadering 
ging akkoord en daarmee maakt het deel bestuur formeel deel uit van de Infogids en wordt er 
conform datgene wat is vernoemd ook gehandeld. 
 

10. Bestuur mutaties 
Ernst-Jan Meerbeek, jeugdafdeling, was aftredend maar herkiesbaar. Met het voorstel Ernst-Jan 
Meerbeek te herbenoemen voor 3 jaar ging de vergadering akkoord. 
Jan van den Groenendal, lid sponsorcommissie en algemeen lid van het bestuur heeft om 
persoonlijke redenen afscheid moeten nemen van het bestuur. Er hebben zich geen personen 
aangemeld voor deze functie, derhalve zijn beide functies nu vacant. 
Voorzitter Hay Thijssen, was aftredend en niet herkiesbaar. Helaas is het niet gelukt om een 
opvolger te vinden. Er zijn verschillende personen gevraagd. Voor sommige kwam de vraag te 
vroeg en andere hadden geen tijd/interesse etc. gevolg is dat de secretaris Frans Backus buiten de 
functie van secretaris de komende maanden ook als voorzitter ad-interim gaat functioneren. 
Hiermee gaat de vergadering akkoord. 
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11. Voorstellen en mededelingen van het bestuur 
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” 
 
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.  
 
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.  
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. 
 

12. Rondvraag 
John Trepels; heeft een vraag betreffende het rookverbod op zondag. Is het werkelijk zo dat er 
vanaf 1 september 2022 een algeheel rookverbod op het sportpark van toepassing is? Bestuur 
bevestigt dit. 
Hij is het daarmee niet eens en vraagt als langjarig lid van DES om een andere oplossing. Bestuur is 
van mening dat het niet meer van deze tijd is dat op een sportpark wordt gerookt, verkeerd 
voorbeeld voor jongeren en ongezond voor de rokers (is wel een eigen verantwoordelijkheid) 
Een optie om een kleine plek ( Bankjes achter het doel) op zondag de rokers de gelegenheid tot 
roken te bieden zal door het bestuur worden besproken. Voorlopig kan men tot 31 augustus 2022 
op wedstrijddagen van de senioren buiten nog roken. 
John van den Groenendal; schetst het scheidsrechters probleem en heeft moeite met het 
communiceren hierover door sommige trainers/elftalleiders. Hij doet er alle moeite voor om zoveel 
mogelijk thuiswedstrijden te kunnen laten fluiten door clubscheidsrechters, echter het aantal 
scheidsrechters is te klein om het ieder naar de zin te maken. Bestuur zoekt naar oplossingen en 
heeft een bijeenkomst gepland om het probleem te proberen op te lossen. Stijn Cuijpers komt met 
de mededeling dat hij de senioren wil verzoeken om wedstrijden bij de jeugd te gaan fluiten. 
Hopelijk komt er wat beweging binnen de club om het probleem te tackelen. 
 

Sluiting  

De voorzitter a.i. sluit om 23.15 de vergadering met dank voor ieders bijdrage en wenst allen een fijn 

weekend en een sportief en aantrekkelijk seizoen toe. 

 

 
 
Punt 4: Jaarverslagen 2021-2022 van senioren en jeugd door secretaris en bestuurslid jeugd. 
 
Punt 5: Financieel verslag van seizoen 2021-2022 door de penningmeester. 
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Punt 6: Verslag financiële commissie, aansluitend verkiezing lid financiële commissie. 
De samenstelling is als volgt: 
Naam   Aftredend 
Rob Timmermans 2022 
Roy Dijcks  2023 
John Trepels  2024 
 
Punt 7: Pauze 
 
Punt 8: Vaststelling begroting seizoen 2022-2023. 
 
Punt 9: Bestuur mutaties 
Het bestuur stelt voor om Frans Backus voor een periode van 2 jaar te benoemen tot voorzitter. 
Penningmeester Mark Hilkens is aftredend; het bestuur stelt voor om Mark Hilkens te herbenoemen. 
 
Kandidaten voor vacante bestuursfuncties, secretaris, algemeen lid van het 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. Voor verdere vragen kan er contact worden opgenomen met een van 
de bestuursleden. 
 
Punt 10: Mededelingen/voorstellen van het bestuur.  
Rookvrije generatie: 
Vanaf 1 september 2021 is er een rookverbod op alle trainingsdagen (jeugd en senioren) en de 
wedstrijddagen van de jeugd van kracht. Voor de wedstrijddagen van de senioren is ook het roken met 
ingang van 1 september 2022 op de Bosberg het roken niet meer toegestaan. Het bestuur verzoekt het 
bestuur de leden mee te werken en bij te dragen aan een rookvrij sportpark. Om dit te onderstrepen hangt 
bij de ingang van de Bosberg een bord “verboden te roken”. Om aan het verzoek van de ALV 2021 
tegemoet te komen heeft het bestuur besloten de plek bij de 2 banken achter het doel aan wegzijde als 
rookplek alleen tijdens wedstrijden van senioren voor een periode van het seizoen 2022-2023 aan te 
wijzen. 
Dit wordt door middel van een tegel met opschrift aangeduid. 
- De deelname aan het Sportakkoord Roermond heeft er in 2021-2022 voor gezorgd dat op 
woensdagmiddagen de Bosberg de kinderen van de BSO in Swalmen en Boukoul o.l.v. Sportservice 
Roermond zich bezig houden met sport en bewegen. In het seizoen 2022-2023 zal dit worden voortgezet. 
Plannen hiervoor zijn bij het bestuur bekend, daarin is aangegeven dat er mee gebruikt wordt gemaakt van 
de sporthal aan de Peelveldlaan en wat minder van de Bosberg. 
In het kader een duurzaam sportpark en de huidige energiekosten ( 100% meer vanaf 1 juli 2022) wordt 
er gekeken of er op korte termijn het gasverbruik verminderd kan worden. Hiervoor zijn oplossingen die  
veel geld kosten. Dit alles zal afgezet moeten worden tegen een eventueel nieuwbouwplan. Het bestuur is 
hard bezig om de juiste oplossing te realiseren, 
- John van den Groenendal heeft tegen einde van het afgelopen seizoen aangegeven te stoppen als 
scheidsrechterscoordinator, hij was niet meer in de gelegenheid dit met zijn andere vrijwilligersfuncties te 
combineren. Bart Grosveld heeft deze taak overgenomen en het bestuur is blij dat zo’n ervaren man die op 
hoog niveau binnen de scheidsrechterswereld heeft gewerkt deze kar bij DES wil gaan trekken. 
 
Punt 11: Rondvraag. 
 
Punt 12: Sluiting. 
 
  

mailto:secretaris@desswalmen.nl
http://www.desswalmen.nl/
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Kantine-medewerkers 

Karsten en Kitty Keppers, namens het bestuur, leden en alle bezoekers hartelijk dank voor de service 
geboden het afgelopen seizoen. Met veel nieuwe vrijwilligers zijn jullie het visiteplaatje van de Bosberg. 
 

Vrijwilligers 
Alle vrijwilligers namens bestuur en  leden bedankt voor jullie enthousiaste inzet, en het vele werk gedaan 
voor DES Swalmen. 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.  
Dat er fouten gemaakt worden is logisch, maar laten we met z’n allen deze vrijwilligers steunen. 
Er zijn nog mogelijkheden om clubscheidsrechter te worden. Informatie is te verkrijgen bij onze 
scheidsrechters coördinator Bart Grosveld. De kosten worden betaald door onze vereniging. 
 
Uitnodigingen Nieuwjaarsborrel en Kaartmiddag.  
 

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL 
 

Aan het begin van jaar 2023 organiseert het bestuur een 
 

NIEUWJAARSBORREL 
  

in de kantine van ons sportpark “de Bosberg”, 
op zaterdag 7 januari 2023, 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 de scheidende bestuursleden. 

 
 
 

Het Bestuur  

 

Overzicht van de Jubilarissen 2022.  

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 2022: 

Naam 25 jaar 40 jaar 50 jaar 60 jaar 65 jaar 70 jaar 

1. Luc Tacx X      

2. Stefan Perriens  X     

3. Jürgen Richter  X     

4. John Trepels   X    

5. Thijs Bonten   X    

6. Martien Jenneskens   X    

7. Jan Cox     X  

8. Jo Simons     X  

 
  

mailto:secretaris@desswalmen.nl
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                        KAARTEN             2023 

 
Op zondag 8 januari 2023 zal de jaarlijkse kaartmiddag plaatsvinden. 

Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Kantine Sportpark “de Bosberg” 

 
 

 
 


