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                           JAARVERSLAG V.V. DALEN                 SEIZOEN 2020 / 2021                         

 

Hierbij geven wij U een beknopt overzicht van zaken die het afgelopen seizoen aan de orde zijn geweest. 

 

 

V.v. Dalen werd in de diverse competities vertegenwoordigd door de volgende seniorenteams: 

 

Zondag 

Dalen 1 

Dalen 2 

Dalen 3 

Dalen 4 

Dalen 5 

 

Zaterdag 

Dalen 2 (Za) 

 

Doordeweeks 

Dalen VR18+ 1 

Dalen 35+ 1 

Dalen 35+ 2 

Dalen 45+ 1 

 

Vanwege de korte duur van de competities door de coronacrisis volgt hier geen overzicht van de resultaten per 

team. Voor alle competities waarin seniorenteams namens v.v. Dalen uitkwamen geldt dat geen eindstand werd 

opgemaakt en dat geen kampioenen en degradanten werden aangewezen. Alle teams zullen het seizoen 2021/’22 

in dezelfde klasse beginnen. 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Coronacrisis 

 

Evenals in het vorige seizoen had het coronavirus in het seizoen 2020/’21 een enorme impact op de vereniging. 

Vieren van het 90-jarig jubileum zat er helaas niet in en ook de vrijwilligersavond kon niet worden georganiseerd. 

Het taarttoernooi voor de jeugd ging niet door en het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi werd afgelast. 

 

Voetballen in tijden van coronacrisis 

In augustus 2020 was, hoewel misschien tegen beter weten in, de stemming hoopvol. Ondanks uitdagingen zoals 

1,5 meter afstand houden, overal een beperking op aantallen mensen, angst voor besmetting, kon er door zowel 

jeugd als senioren weer gevoetbald worden. 

Al snel werden maatregelen echter aangescherpt. Eerst (vanaf 29 september) werden wedstrijden zonder publiek 

gespeeld en moesten kantines gesloten blijven. Vervolgens (vanaf 14 oktober) waren wedstrijden niet meer 

toegestaan en kon er nog wel worden getraind, maar vanaf 18 jaar op 1,5 meter afstand met hooguit 4 personen. 

De jeugd mocht nog wel onderling wedstrijden spelen (wedstrijden tussen teams van de eigen vereniging), en die 

werden dan ook zo veel als mogelijk georganiseerd. Vanaf dit moment was onzeker of de competities zouden 

worden hervat. 

Vanaf 15 december ging Nederland in ‘lockdown’. Daarmee veranderde voor jeugdteams niets, maar senioren 

mochten alleen nog in tweetallen buiten trainen. Het was helaas onmogelijk om daar in teamverband iets voor te 

organiseren. 
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Gelukkig kwamen er ook weer versoepelingen. Vanaf 2 maart kon de jeugd tot 27 jaar weer trainen zonder daarbij 

rekening te moeten houden met 1,5 meter afstand. Deze leeftijdsgroep mocht ook onderling wedstrijden spelen. 

Vanwege de avondklok (vanaf 23 januari) was het wel passen en meten om eenieder trainingsruimte te bieden, en 

voor een enkeling werd een werkgeversverklaring geregeld zodat na de training de reis huiswaarts kon worden 

gemaakt terwijl de avondklok al was ingegaan. 

Vanaf 26 maart konden volwassenen vanaf 27 jaar weer trainen met maximaal 4 personen en met inachtneming 

van 1,5 meter afstand. Vanaf 31 maart ging de avondklok een uur later (22:00 uur) in, waardoor wat meer ruimte 

ontstond om alle trainingen af te kunnen werken. 

Vanaf 19 mei kwamen er meer versoepelingen. Volwassenen vanaf 27 jaar mochten in groepen van maximaal 30 

personen trainen, maar nog altijd met inachtneming van 1,5 meter afstand. Met inachtneming van maatregelen 

voor de horeca mochten tot 20:00 uur bovendien de terrassen weer open. 

Verdere versoepelingen werden vanaf 5 juni van kracht. Jeugdwedstrijden tussen teams tot en met O18 van 

verschillende verenigingen waren weer volledig toegestaan, waardoor de KNVB Regiocup voor jeugd op 5 juni 

van start kon. En iedereen, inclusief volwassenen van 27 jaar en ouder, mocht normaal trainen en onderlinge 

wedstrijden spelen (wedstrijden tussen teams van de eigen vereniging). Bovendien mochten kantines weer open 

onder dezelfde voorwaarden als die golden voor de horeca. 

Met betrekking tot de maatregelen werd het seizoen positief afgesloten. Vanaf 26 juni werd het namelijk ook voor 

senioren weer toegestaan om wedstrijden te spelen tegen teams van andere verenigingen. Bovendien werd publiek 

toelaten op de accommodatie weer toegestaan. 

 

Trainen als Dalen 1 

Op initiatief van Dalen 1 –trainer Michel Kerkdijk werd verspreid over de dagen 28 februari en 6 en 7 maart een 

training/clinic georganiseerd voor alle jeugdteams. De jeugd werkte een fanatieke training af onder leiding van 

trainers Michel Kerkdijk (Dalen 1), Gert Veenstra (Dalen 2), Jordi Boer (DSC 1) en Jan Spijkerman (keepers 

Dalen) en met de hulp van een aantal stagelopers. 

Een mooi initiatief en zeer welkome activiteit in het door de coronacrisis geteisterde voetbalseizoen. 

 

KNVB Regiocup 

Op zaterdag 5, 12, 19 en 26 juni deed de jeugd van Dalen mee aan de door de KNVB georganiseerde Regiocup 

voor jeugdteams tot en met O18. De Regiocup betekende door de KNVB georganiseerde wedstrijden tussen 

jeugdteams van verschillende verenigingen, waarbij elke wedstrijd een winnaar op moest leveren – bij gelijke 

stand werden penalty’s genomen. Er werd niet gestreden om een kampioenschap en degraderen kon ook niet. 

 

Jeugdvoetbalkamp in aangepaste vorm 

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni werd het jeugdvoetbalkamp vanwege de coronacrisis in aangepaste vorm 

georganiseerd. Het evenement werd teruggebracht tot een tweedaags evenement zonder overnachting op het 

sportpark. Maar gelukkig kon in deze vorm de jeugd toch het voetbalkampgevoel beleven. 

 

Financiële zaken 

Door de coronacrisis bleef de kantine lange tijd dicht, werden kantinevoorraden die de houdbaarheidsdatum 

naderden opgeruimd, werden nagenoeg geen entreegelden geïnd bij wedstrijden van Dalen 1, werd het Protos 

Weering Zaalvoetbaltoernooi afgelast en viel de eindejaarbonus van bierbrouwerij AB InBev veel lager uit dan 

gebruikelijk. Een flinke aderlating aan de inkomstenkant dus. 

Daarentegen kwam de KNVB de voetbalverenigingen tegemoet door bepaalde jaarlijkse kosten niet in rekening te 

brengen. Ook de gemeente kwam de sportverenigingen tegemoet door geen zaalhuur in rekening te brengen voor 

de periode dat vanwege de corona-maatregelen de sportzalen gesloten waren. En met de volleybalvereniging werd 

overeengekomen dat hun deel uit de kantine bij uitzondering enkel werd bepaald over de maanden waarin de 

kantine geopend kon worden. Bovendien bespaarde de vereniging kosten door verminderd gebruik van energie en 

materialen en door een verminderde aanwezigheid van vrijwilligers op de accommodatie. 

Desalniettemin weegt het voordeel van minder uitgaven niet op tegen het nadeel van minder inkomsten. 

Gelukkig ontwikkelde de overheid diverse subsidievormen, waarbij we van met name de TASO- en de TVL-

regeling dankbaar gebruikmaken. Door deze subsidieregelingen valt de coronacrisis voor v.v. Dalen in financieel 

opzicht iets minder negatief uit. 
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Hart onder de riem 

Omdat de coronacrisis veel impact had op de vrijwilligers en de organisatie van een vrijwilligersavond bovendien 

niet tot de mogelijkheden behoorde, was een gebaar vanuit de vereniging naar de vrijwilligers absoluut welkom. 

Hoewel een kleinigheid, kon de “hart onder de riem” –actie op veel waardering van de vrijwilligers rekenen. 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________  

 
Verenigingszaken 

 

Ledensamenstelling en contributie 

Op 1 juli 2021 telde de v.v. Dalen 471 leden. Dit ledenaantal kan als volgt worden onderverdeeld: 423 mannelijke 

leden waarvan 339 spelend en 84 niet-spelend lid, 48 vrouwelijke leden waarvan 38 spelend en 10 niet-spelend 

lid. En op leeftijd: 257 seniorleden waarvan 166 spelend en 91 niet-spelend, 102 junioren waarvan 1 niet-spelend, 

109 pupillen en 2 nog jonger en niet-spelend. 

Ten opzichte van vorig seizoen is het ledental gestegen. De stijging zit vooral in het aantal mannelijke spelende 

leden; het aantal vrouwelijke spelende leden is licht gedaald. In leeftijd neemt het aantal seniorleden en junioren 

iets af en zit de stijging bij de pupillen. 

  

Kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties 

Evenals in het vorige seizoen werd in seizoen 2020/’21 nuttig gebruikgemaakt van het budget dat de gemeente 

Coevorden beschikbaar stelt t.b.v. een kwaliteitsimpuls van buitensportaccommodaties (voetbal, korfbal, hockey). 

De velden 2 en 3 werden uitgerust met trainingsveldledverlichting en veld 1 werd uitgerust met wedstrijdveld-

ledverlichting. Voor de nieuw te plaatsen masten langs velden 1 en 3 was een omgevingsvergunning vereist welke 

eind december definitief werd. Begin januari 2021 werd alle veldledverlichting opgeleverd. 

In de zomer van 2020 werd begonnen met de veldvervanging door O2 van de velden 2 en 3. Door de helaas late 

start van deze veldrenovatie werd het groeiseizoen onvoldoende benut. Bovendien werkte de hitte in de zomer van 

2020 nadelig. Eigenlijk als een soort geluk bij een ongeluk werden vanwege de coronacrisis de velden minder dan 

gebruikelijk bespeeld, waardoor deze velden mede dankzij tussentijds onderhoud inmiddels volledig speelklaar 

zijn. In mei 2021 werd begonnen met de renovatie van de velden 1 en 4. Dit gebeurde na zorgvuldige afweging en 

in overleg met diverse vrijwilligers. Aangezien ook nog onderhoud gepleegd moest worden aan de velden 2 en 3 

bestond de vrees dat er niet genoeg velden speelklaar zouden zijn op het moment dat ze gebruikt moesten worden. 

En dat met de toen nog mogelijke komst van de KNVB Regiocup in het vooruitzicht. Gelukkig stelde DSC’65 

gedurende het gehele seizoen veldcapaciteit beschikbaar, en ook van het sportveld in Wachtum werd veelvuldig 

gebruikgemaakt. Bovendien kon de ijsbaan na een opknapbeurt in het voorjaar worden gebruikt voor trainingen. 

Doordat na inzaaien van de velden 1 en 4 het groeiseizoen nog maar net was begonnen en doordat het weerbeeld 

van zomer 2021 veel gunstiger is dan dat van een jaar eerder, mogen de velden 1 en 4 inmiddels weer voorzichtig 

in gebruik worden genomen. Sommige zaken laten zich moeilijk voorspellen. Maar achteraf bekeken denken we 

de juiste keus met z’n allen te hebben gemaakt ten aanzien van de renovatie van velden 1 en 4 in 2021. 

Wat in het kader van de kwaliteitsimpuls inmiddels ook is gerealiseerd is een verbeterde toegang voor minder-

validen tot de velden 1 en 4. Langs deze velden is een tegelpad aangelegd met standplaatsen voor rolstoelen.  

In het seizoen 2021/’22 zullen bovendien nog meer wensen worden gerealiseerd. 

 

Gezonde kantine 

Er is een aanzet gemaakt om tot een gezonde kantine te komen. Dat betekent niet dat minder gezonde producten 

uit het assortiment worden gehaald. Het assortiment wordt echter uitgebreid met gezonde producten welke extra 

onder de aandacht zullen worden gebracht. 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Op 1 juli 2021 is de nieuwe “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (WBTR) ingegaan. Welgesteld is deze 

nieuwe wet daarmee ingegaan in het seizoen 2021/’22, maar het verenigingsbestuur heeft zich gedurende seizoen 

2020/’21 wel ingelezen in de nieuwe wet en voorbereidingen getroffen. De WBTR zorgt ervoor dat regels voor 

bestuurders van verenigingen zoveel mogelijk aansluiten bij de regels voor bestuurders van BV’s en NV’s, om 
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zodoende de kwaliteit van het besturen te verhogen. Zonder nu hierbij in detail te treden kunnen we stellen dat 

bestuur v.v. Dalen op de meeste punten reeds conform de WBTR te werk gaat. Eén punt leidt echter wel tot een 

duidelijke aanpassing. De verenigingsstatuten moeten namelijk worden voorzien van een bepaling voor belet en 

ontstentenis (“belet” betekent dat een bestuurder door bijvoorbeeld schorsing, ziekte, afwezigheid zijn/haar 

functie tijdelijk niet kan uitoefenen; “ontstentenis” betekent een echte vacature vanwege bijvoorbeeld aftreden, 

ontslag, overlijden). 

 

Benoeming nieuwe voorzitter 

Tijdens de extra ledenvergadering op 29 maart 2021 werd Martijn Heerkes met unanimiteit van stemmen gekozen 

tot voorzitter van v.v. Dalen. Uniek hieraan is dat voor het eerst in de historie van de vereniging door leden online 

werd deelgenomen aan een ledenvergadering. 

 

Nieuwe commissies 

In het seizoen 2020/’21 mocht de vereniging 3 nieuwe commissies verwelkomen. De vrijwilligerscommissie, de 

financiële commissie en de communicatiecommissie. 

De vrijwilligerscommissie houdt zich kortgezegd bezig met het aantrekken en behouden van vrijwilligers voor de 

diverse verenigingsfuncties. 

De financiële commissie houdt zich bezig met alle financiële zaken, zoals contributies en facturering maar ook 

financiële zaken met betrekking tot de kantine. Enerzijds blijkt het verstandig dat deze werkzaamheden over meer 

vrijwilligers worden verspreid, anderzijds is het verstandig dat niet één persoon wordt belast met werken met het 

verenigingsbudget maar dat een gehele commissie daar samen aan werkt. Een andere activiteit waar de financiële 

commissie druk mee is, is onderzoek plegen naar en aanvragen van diverse subsidies. 

De communicatiecommissie is onlangs opgestart en houdt zich bezig met allerhande zaken op gebied van externe 

en interne communicatie. 

 

Trainers / Verzorgers / Begeleiders 

Jos Wiersum volgt Gert Veenstra op als trainer van Dalen 2. 

Trainers zijn nu Michel Kerkdijk (1e selectie), Jos Wiersum (2e selectie), Henk Kip (2e Za), André Ruinemans (3e 

en 4e), Lambertus Meppelink (5e), Jan Boorsma (VR18+ 1) en keepertrainer is Jan Spijkerman. 

Gert Sluijters volgt Johan Scholte op als verzorger. 

Stefan Reinders blijft assistent-scheidsrechter bij Dalen 1. 

Marcel Jannink wordt assistent-scheidsrechter bij Dalen 2. 

Roy Borgman volgt Henk Geerts op als leider van Dalen 2. 

Begeleiders zijn nu René Koelink (1e), Roy Borgman (2e), Henk Kip (2e Za), Ep Knol (3e), Michel Fledderus en 

Mark Belga (4e), Ger Meppelink en Frank Geertsema (5e). 

Allen die zijn gestopt worden natuurlijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen tijd. 

 

Vrijwilligers 

Ook nu weer gaat onze dank uit naar al onze vrijwilligers. Zij, die ervoor zorgen dat er wedstrijden gespeeld 

kunnen worden. Kantinediensten, leiders, trainers, (vereniging-)scheidsrechters, groenploeg, schoonmaakploeg… 

Te veel om op te noemen. Vrijwilligers houden de vereniging draaiende. Dank aan u allen. 

 

Slot 

Door de coronacrisis kwam er in het seizoen 2020/’21 voor velen van voetballen helaas weinig terecht. Maar met 

name voor de jeugd bleek op dat gebied gelukkig toch nog veel mogelijk. Onderwijl werd stevig doorgewerkt aan 

de accommodatie en andere zaken die indirect verband houden met het voetbal. 

We hopen, en rekenen erop, dat het nieuwe seizoen meer als vanouds verloopt en dat de competities weer in z’n 

geheel kunnen worden gespeeld. 

 

Dalen, augustus 2021. 

 

D. Lennips, secr. v.v. Dalen.   


