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Op vrijdag 26 maart houdt v.v. DESK haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Op de agenda staan onder andere 
de verslagen van de commissies en de huldiging van een aantal jubilarissen. Alle leden worden van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn. De ledenvergadering vindt i.v.m. de huidige situatie omtrent het coronavirus digitaal 
plaats en begint om 19.30 uur. Op woensdag 24 maart is op de website www.vvdesk.nl te lezen hoe de vergadering 
bij te wonen is. 

 Agenda 

 1. Opening met introductie
  
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  
 3. Verslag  Algemene Leden Vergadering 17 januari 2020
  
 4. Jaarverslagen commissies:
  a. secretariaat
  b. technische zaken
  c. afdeling seniorenvoetbal 
  d. afdeling vrouwenvoetbal
  e. afdeling jeugdvoetbal
  f. horeca
  g. communicatie
  h. sponsoring
  i. accommodatie
  j. financiën
    
 5. Kascommissie
  a. verslag kascontrole
  b. benoeming nieuwe kascontrole commissie
  
 6. Vaststelling contributie
  
 7. Huldiging jubilarissen 
  
 8. Bestuursverkiezing
  
 9. Rondvraag

              10. Sluiting

               Thijs Dingemans

Agenda A.L.V. DESK seizoen 2020-2021
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Verslag Secretariaat
Toelichting op agendapunt 4 a

Christ van Wezel (oud-secretaris)

Augustus
Ed van Ham, Jacques van Heijst en Christ van Wezel maken bekend dat 
ze in januari 2020 aftreden als bestuurslid. Jacques en Christ volbrengen 
respectievelijk als voorzitter en secretaris twee termijnen van drie jaar in 
het bestuur. Alleen Ed stelt zich herkiesbaar.

September
Er wordt een dankbrief verzonden naar de aftredende wethouder Sport, 
de heer K. Grootswagers. Voor het vierde jaar op rij gaat het volledige team 
ZAT4 van Dick van Lang en Chiel Snoeren weer de kassa op zondagmiddag 
bij de thuiswedstrijden van DESK 1 heren bemannen. 
De sportbraderie op zondag 22 september op het A. Pieckplein wordt 
georganiseerd door Marlies Raaijmakers en Marieke Schelfhorst. 

Oktober
De vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld wordt een 
jaar uitgesteld tot het seizoen 2020-2021. In het secretariaat in de 
kleedaccommodatie wordt een 4G-modem geïnstalleerd waarmee 10 tot 
20 apparaten aangesloten kunnen worden op (snel) internet.
Jaap van den Corput heeft gemeld dat hij na dit seizoen aftreedt als 
bestuurslid. 
Er wordt besloten om het Technisch Beleidsplan te actualiseren. 
Het negentig jaar bestaan wordt gevierd op 21, 22, 23 en 24 mei 2020.

November
Op 2 november wordt Arnold Paashuis gehuldigd door de K.N.V.B. vanwege 
zijn grote verdiensten voor onze vereniging. Hij ontvangt uit handen van 
mevr. Schelle de zilveren speld. 
Het jaarboek verschijnt voor het eerst in digitale vorm via de website. 
De volgende onderdelen worden vermeld: agenda, verslagen 
commissies, voorstel contributie, kascommissie, huldiging jubilarissen, 
bestuursverkiezing, rondvraag, sluiting.
De RABO ClubSupport actie levert het mooie bedrag op van € 1.858,9. 
Dat is in vergelijking met vorig jaar 54% meer! 
Er vindt een discussie plaats om op zaterdag, evenals vele clubs in de regio 
(Berkdijk, Dongen, Oosterhout, SCO), uit te komen met een eerste team. 
Frans Laarmans, afgevaardigde van NOC/NSF/KNVB wordt de proces-
begeleider voor de actualisering van ons Technisch Beleidsplan. 
Het voorstel is om met de werkgroep in december te starten en de 
volgende 2 bijeenkomsten in januari of februari te houden. In maart dient 
dan het bestuur akkoord te gaan. Dan zou het plan in een extra A.L.V. in april 
vastgesteld kunnen worden, evenals mogelijk de statutenwijziging. 

Besluiten, activiteiten, evenementen
Het afgelopen seizoen 2019-2020 is er 12 keer vergaderd door het 
Algemeen Bestuur en 15 keer door het Dagelijks Bestuur. Aan de hand van 
de notulen van de bestuursvergaderingen wordt in chronologische volgorde 
een aantal gebeurtenissen vermeld.

Juli
Ledenadministrateur Hennie Balvers maakt bekend dat er wederom vele 
afschrijvingen en inschrijvingen hebben plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat 
het team ZAT2 collectief overschrijving heeft aangevraagd naar Berkdijk.

Thijs Dingemans (secretaris)



Verslag Secretariaat
Toelichting op agendapunt 4 a

De actualisering van ons Reglement Onderscheidingen door Christ van Wezel wordt door het bestuur goedgekeurd.
De 65+ middag wordt gehouden op 29 maart 2020 tijdens DESK - Sarto. 
Het voorstel om 3 leden te benoemen tot Lid van Verdienste wordt aangenomen.

December 
Er wordt afscheid genomen van de bestuursleden Jörgen Lips en Wim Nuijten.
Op zaterdag 14 december vindt er voor de 2e keer een ontmoeting plaats in ons clubhuis tussen ‘Jong en Oud’. 
De contracten met T. Heijkoop, M. Janssen, R. Pungi, M.v.d.Steen en O. Teurlings worden verlengd. 
De nieuwe beleidsmedewerker sport van de gemeente wordt Danique Dekkers. Zij volgt S. Rasing op.
De werkgroep Actualisering Technisch Beleidsplan vergadert voor het eerst. Marlies van Wezel is bereid gevonden 
om de vergaderingen te notuleren.
Er is een energiescan gemaakt door ’de groene club van de K.N.V.B.’ in overleg met Essent in het kader van 
duurzaamheid.

Januari
Op 8 en 22 januari wordt er door de 13 koppige werkgroep vergaderd over het Technisch Beleidsplan. 
Tijdens een laatste overleg in maart wordt het aangeboden concept definitief vastgesteld. 
Ton Brouwers en Wilfried Domenie stellen zich kandidaat voor het bestuur. Ton gaat J. Lips vervangen. 
Wilfried gaat M. Mertens opvolgen. De Stichting Topvoetbal DESK wordt opgeheven. Ed en Thijs melden zich aan om 
bestuurslid te worden van de S.T.D. Drie bestuursleden dienen lid te zijn van de S.T.D. om die te kunnen opheffen.
De T.C.-senioren is intensief bezig met een standpunt te bepalen inzake de mogelijke overgang van DESK 1 heren 
naar het zaterdagvoetbal. Hun standpunt: volgend seizoen invoeren. Leden behouden is prioriteit nummer 1. 
Mogelijk keren er vele oud-Dessers terug. 
Jaap van den Corput stelt voor om een werkgroep van 5 personen samen te stellen die zich gaat buigen over de 
vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld.
Een feestmiddag voor ouderen met Willeke Alberti en de herplaatsing van het DESK-kunstwerk bij De Werft worden 
georganiseerd tijdens het feest van het 90-jarig bestaan. 
Tijdens de A.L.V. informeert Jaap bij agendapunt 4i in het Jaarverslag commissie accommodatie de leden over de 
volgende onderwerpen: vervanging kunstgras, Groene Club, Newae MJOP’s.
De A.L.V. vindt plaats op 17 januari.

Februari
Christ blijft verbonden als adviseur aan het bestuur en bezoekt de gemeente i.v.m. de nieuwe sportnota en om het 
boek ‘750 jaar Loon op Zand’ in ontvangst te nemen.
De politie wordt op de hoogte gebracht van het feit dat er bij DESK enkele keren met vals geld is betaald. 
De Technische Commissie Senioren voert o.l.v. van Wilfried een serieus vervolggesprek over de invoering van 
een ZAT1-team. Enkele uitkomsten: spelers krijgen geen vergoeding, het elftal speelt prestatief voetbal, er moet 
voldoende accommodatiecapaciteit zijn, jeugd mag niet wijken. 
Bekend wordt dat de JO19-3 volgend seizoen volledig overgaat naar de zaterdagafdeling senioren. 
Hiermee komt het totaal op vier zaterdagteams. 
Het bestuur geeft Frans Laarmans terugkoppeling over enkele zaken die staan in het concept Technisch Beleidsplan. 
Het Dagelijks Bestuur stemt in met een verhoging van de consumptieprijs (naar €2,25) tijdens evenementen. 
Jan Dingemans wordt bereid gevonden om DESK 1 heren namens het bestuur te vertegenwoordigen bij uitwedstrijden, 
Wilbert Haarbosch doet dit bij thuiswedstrijden. 
Serge Raaijmakers maakt bekend dat hij na het seizoen stopt als voorzitter TC Jeugd. 
Het bestuur gaat akkoord met een kledingplan voor leiders; vanaf 1 juli 2020 krijgt iedere leider een trainingspak en 
windjack indien men lid is. 
Het ‘sleutelplan’ wordt uitgerold; vanaf heden heeft een aantal vrijwilligers toegang tot DESK-terreinen met een 
elektronische sleutel. 
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Verslag Secretariaat
Toelichting op agendapunt 4 a

Maart
Christ van Wezel en Jaap van den Corput doen een aanvraag voor het Stimuleringsfonds van de Rabobank voor de 
vernieuwing van de veldverlichting van veld B.
De werkgroep Privatisering heeft een gesprek met de nieuwe wethouder F. van Wel. 
R. Pungi maakt kenbaar na dit seizoen te stoppen als trainer van de damesselectie, R. Birdja wordt gecontracteerd 
als vervanger. 
Het historische besluit wordt genomen om over te stappen naar selectievoetbal op zaterdag. 
Het voornaamste motief: het merendeel van de selectie wil op zaterdag voetballen en een spelerstekort dreigt bij 
selectievoetbal op zondag. Een speciaal ingelaste A.L.V. wordt gepland om de leden in te lichten over dit besluit. 
Het coronavirus legt het amateurvoetbal tijdelijk volledig stil. Alle competities worden stopgezet, evenals trainingen, 
evenementen en andere activiteiten. Ook het optreden van Willeke Alberti tijdens het 90-jarig bestaan wordt 
afgezegd. 
Een tweede primeur in de DESK-geschiedenis: het bestuur vergadert vanwege het coronavirus voor het eerst in 
digitale vorm. 
Penningmeester Dennis van den Beukel vraagt bij het UWV werktijdverkorting voor DESK-werknemers aan. 
Ton Brouwers doneert de clubhuisvoorraad (met korte houdbaarheidsdatum) aan de Voedselbank. 
Ed van Ham blijft t/m einde zomer interim-voorzitter.

April
Het 90-jarig bestaan wordt afgeblazen i.v.m. het coronavirus. Ook alle overige evenementen, zoals de pubquiz, disco, 
65+-middag en het seniorentoernooi, worden gecanceld.
Bekend wordt dat M. van der Steen na dit seizoen stopt als Hoofd Jeugd Opleidingen, een opvolger wordt al snel 
gevonden in de naam van N. Branderhorst. 
R. Govers en J. van Woensel leggen hun functie in de TC Senioren neer, R. Kruijf en K. van Heijst treden toe. 
De nieuwe zaterdagselectie krijgt vorm: er komt alleen een ZAT1 selectieteam o.l.v. hoofdtrainer Tom Heijkoop. 
Een deel van de zondagselectie stopt, een ander deel vertrekt naar clubs uit de regio en de rest gaat over naar de 
zaterdagtak. Per saldo verliest DESK een team. Het huidige ZAT2 blijft in tact als recreatief team.
De afronding van het Technisch Beleidsplan wordt uitgesteld naar een later moment i.v.m. het coronavirus. 

Mei
Petra Delsasso maakt bekend dat ze per 30 juni aftreedt als bestuurslid en voorzitter van de jeugdafdeling. 
Esther van der Woerd wordt aangesteld als aspirant-bestuurslid. 
De trainingen voor jeugdteams worden langzaam hervat o.l.v. een speciaal DESK ‘coronateam’. 
Besloten wordt om het clubhuis tot 1 september dicht te houden i.v.m. het coronavirus. 
Er wordt een eerste gesprek gevoerd met Fysiocare Waalwijk over coördinatie van de sportverzorging bij DESK.

Juni
DESK ontvangt enkele tegemoetkomingen vanuit de overheid om de financiële gevolgen, veroorzaakt door het 
coronavirus, te dekken. 
De definitieve teamindelingen voor de jeugdafdeling zijn zo goed als rond, evenals het trainerspakket.
De presentatieavond voor de selectieteams wordt vanwege het coronavirus naar augustus verplaatst. 

Thijs Dingemans
Christ van Wezel



Verslag Secretariaat
Toelichting op agendapunt 4 a
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17Vraag uw meubelwinkelier naar HAVECO, een echt kwaliteitsproduct !!

Met trots gepresenteerd,..

 ..met passie gemaakt!
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Verslag Technische Zaken
Toelichting op agendapunt 4 b

De commissie Technische Zaken heeft het gehele seizoen 2019-2020 geen 
verantwoordelijk bestuurslid gehad, vandaar dat een verslag ontbreekt. 
De functie Technische Zaken is nog altijd vacant. 
Geïnteresseerde leden kunnen zich beschikbaar stellen voor het bestuur 
door het inleveren van een kandidaatstelling voorzien van de handtekening 
en naam van vijf stemgerechtigde leden bij de secretaris vóór 19 maart 
2021.

Secretaris                                                                                                                
Thijs Dingemans
E secretaris@vvdesk.nl

Thijs Dingemans

DESK JO8-1 (2019-2020)
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Verslag Seniorenvoetbal
Toelichting op agendapunt 4 c

Wilfried Domenie (commissie Seniorenvoetbal)

Het seizoen 2019-2020 is een merkwaardig seizoen geweest waarin we de 
competities helaas niet hebben kunnen afmaken vanwege het coronavirus. 

Historisch besluit
Desondanks is er in deze gekke periode binnen de seniorenafdeling toch 
een hoop gebeurd. Wat heet: er is historie geschreven! 
Het bestuur zag zich genoodzaakt om de ingrijpende beslissing te nemen 
om over te stappen naar selectievoetbal op zaterdag. Uit gesprekken 
met selectiespelers bleek dat er een sterke behoefte is om op zaterdag 
te voetballen. De T.C. Senioren heeft daarom - na heel wat diepgaande 
gesprekken en overwegingen - begin 2020 een voorstel bij het bestuur 
neergelegd. Daarin kwam nadrukkelijk naar voren dat het op de been 
brengen van een volledig selectieteam op zondag, haast onmogelijk was. 
Uiteindelijk is daarom het unanieme bestuursbesluit genomen om te 
verhuizen naar selectievoetbal op zaterdag. Makkelijk was die keuze zeker 
niet en bij iedere verandering zijn voor- en tegenstanders. 
Desondanks denk ik dat deze tendens (het animo om op zaterdag te 
voetballen) zich de komende jaren zal doorzetten en daarom ben ik van 
mening dat DESK hierin de juiste keuze heeft gemaakt. Ik verwacht dan ook 
dat er de komende jaren nog een aantal teams op zaterdag gaan bijkomen, 
mits de capaciteiten dit toelaten. 

Zaterdagtak goed vertegenwoordigd
Voor wat betreft de sportieve successen van de seniorenteams kunnen 
we kort zijn: die waren er niet. Simpelweg doordat de competities abrupt 
werden afgebroken vanwege het coronavirus. De blik gaat daarom vooruit. 
In het seizoen 2020-2021 schrijven we op nog een vlak historie: voor het 
eerst is de zaterdagafdeling (4 teams) beter vertegenwoordigd dan de 
zondagafdeling (3 teams). Daarnaast zijn op de zondagochtend natuurlijk 
onze veteranen actief. In totaal voetballen er ongeveer zo’n 150 actieve 
senioren bij DESK. 

Medewerkers
Zoals gezegd: achter de schermen gebeurde ondanks COVID-19 een hoop. 
Zo waren er ook binnen de T.C. Senioren enkele verschuivingen: 
Jan van Woensel, Richard Govers en Milorad Klijn zijn gestopt met hun 
functie. Ik wil de heren bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Nieuw binnen de T.C. zijn Kees van Heijst, Ricardo Kruijf en John Laros. 
Ik wens hen veel succes met hun rol binnen onze mooie commissie. 
Dit geldt ook voor Rob Klerx, die al jaren actief is binnen de T.C. Senioren.

Verder wens ik iedereen alle gezondheid toe in deze toch wel bizarre tijd 
en ik hoop dat we snel weer een drankje kunnen doen bij onze mooie club. 

Wilfried Domenie
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 MÉÉR DAN 10 JAAR GOEDE SERVICE, KWALITEIT EN ERVARING:

NIEUWE & GEBRUIKTE BOTEN •  MOTOREN & TRAILERS •  
WATERSPORTARTIKELEN  • REPARATIE & ONDERHOUD •   
BOOTTRANSPORT & -STALLING • BEMIDDELING  •  
JACHTBOUW & REFIT

KRAANVEN 43
5175 PE LOON OP ZAND

 W: WWW.MERTENSWATERSPORT.NL 
E: INFO@MERTENSWATERSPORT.NL 

M: 06 34 31 61 69 

 

 

 W: WWW.MERTENSGROEP.NL 
E: ALGEMEEN@MERTENSGROEP.NL

M: 06 53 39 64 29 (LOONWERK)
  M: 06 34 31 61 69 (OVERIG)





Verslag Vrouwenvoetbal

De damesafdeling van vv DESK is in het seizoen 2019-2020 uitgekomen in 
de competitie met een tweetal elftallen. Voor het tweede jaar op rij stond 
DESK VR1 onder leiding van het trainersduo Rigean Pungi en Timothy 
Nahrwold. Dit samen met het zeer ervaren trio van de dames: Linda Snoeren, 
Els Voogd en Simone Brekelmans. De resultaten van de wedstrijden in de 
3e klasse zijn wisselend, maar op de ranglijst kunnen we soms kijken naar 
een periodetitel en/of een pakkende plaats op de ranglijst. 
De pakkende plek geldt zeker voor het tweede dameselftal in de 5e klasse. 
Deze is onder begeleiding van Maikel van Laerhoven, André Zwaans en Ed 
van Ham niet te verslaan en heeft slechts drie wedstrijden gelijk gespeeld 
en alle anderen gewonnen. De prijzen worden normaliter aan het einde 
van het seizoen verdeeld, maar door COVID-19 is er helaas voor deze in 
competitieverband uitkomende teams geen ranglijst opgesteld. 
Erg jammer natuurlijk, maar zéér begrijpelijk gezien de omstandigheid die 
tot het besluit van stillegging van de competitie heeft geleid.

DESK Rosé
Op de woensdagavond is een groep fanatieke dames aan het trainen om op 
een plezierige wijze in beweging te zijn en vaardigheden te krijgen die het 
voetbalspelletje zo leuk maken. De dames staan onder begeleiding van Ed 
van Ham en weten eveneens vele andere activiteiten te organiseren en na 
de training wordt geoefend op de derde helft. Het is een mooie groep die 
door hun inzet en enthousiasme bekend zijn geworden binnen en buiten de 
Eikendijk onder de naam DESK Rosé.

Meer handjes zijn welkom
Na de oproep om meer handjes in de verschillende vrouwencommissies te 
krijgen, heeft Jan Dingemans zijn hand opgestoken en is hij toegetreden tot 
de Technische Commissie Vrouwenvoetbal. Hij is samen met Nick Mertens 
en Ed van Ham lid van deze commissie. De commissie vrouwenvoetbal 
bespreekt de algemene zaken binnen de vrouwenafdeling en bestaat uit 
Simone Brekelmans, Linda Snoeren, Els Voogd en Ed van Ham. 
Veel namen die meerdere malen terugkomen, uitbreiding is daarom nog 
steeds noodzakelijk en gewenst. 

De nevenactiviteiten hebben in het seizoen 2019-2020 onder andere geleid 
tot gebruik van de zaal, soccer home, de bekende Sinter-Kerst-activiteit van 
DESK VR2 en nog veel meer. Veel enthousiasme waarbij de dames onderling 
en met begeleiding samen veel lol hebben gehad.

De saamhorigheid binnen de vereniging en zeer zeker binnen de 
damesafdeling is groot, want ondanks de problemen die COVID-19 heeft 
veroorzaakt, heeft men laten zien dat we er staan wanneer het nodig is. 
Jullie steun is onvoorstelbaar groot geweest!  

Dank aan alle speelsters, supporters, sponsoren, vrijwilligers en andere 
betrokkenen en wij hopen samen met ons allen te werken aan een bloeiende 
DESK-damesafdeling.

Ed van Ham

Ed van Ham (commissie Vrouwenvoetbal)

Toelichting op agendapunt 4 d
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GAAT U NIEUW BOUWEN OF VERBOUWEN?
UW BOUWPLAN BEGINT BIJ JAC KLIJN!

Amerikastraat 18 | 5171 PL Kaatsheuvel
T 0416 280 055 | F 0416 278 645 | info@jac-klijn.nl

WWW.JAC-KLIJN.NL

Maakt een nieuwe badkamer onderdeel uit van uw bouw-

plannen? Stap binnen in de schitterende showroom van 

Jac Klijn in Kaatsheuvel. Hier vindt u een inspirerende collectie 

sanitair, tegels en badmeubels. Tientallen compleet ingerichte 

badkamers die u zeker op ideeën brengen. Bovendien heeft 

Jac Klijn meer dan 10.000 verschillende bouwmaterialen!

aantrekkelijk prijsniveau -- ook ‘s avonds bereikbaar
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ADMINISTRATIEKANTOOR

complete bedrijfsadministratie,

voor 
Midden- en Kleinbedrijf & ZZP’er

Geen onaangename verrassingen, wij werken met een vast uurtarief of prijsafspraak!!

Menno Oosterwaal
06-51465485

Frenk Oosterwaal
06-10976657
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Esther van der Woerd (commissie Jeugvoetbal)

Verslag Jeugdvoetbal
Toelichting op agendapunt 4 e

Een terugblik op een wel heel raar seizoen...
De voorbereidingen op het seizoen 2019-2020 verliepen binnen de 
jeugdafdeling verreweg van ideaal. Een aantal commissieleden, begeleiders 
en trainers besloot te stoppen met de activiteiten die door hen werden 
ingevuld. Daardoor moest de jeugdafdeling alle zeilen bijzetten om te 
zorgen dat alles in kannen en kruiken was bij de start van de trainingen op 
12 augustus. 

De teamindelingen waren ruim voor aanvang van het seizoen al 
gepubliceerd, maar zoals elk jaar werden de laatste puntjes op de I gezet 
voordat de beker- en competitiewedstrijden van start zouden gaan. 
Tevens was er nog een grote puzzel te leggen om alle teams van een trainer 
en/of leider te voorzien. Ook al kwamen we op alle fronten vele handjes te 
kort, het is weer gelukt om alles voor elkaar te krijgen!! 
De ‘open gaten’ werden ingevuld door de 12 stagiaires van het ROC Sport 
en Bewegen. 

In september werd er door alle leeftijdscategorieën met meerdere teams 
afgetrapt in de competitie. De bovenbouw in een volledige competitie, de 
onderbouw in een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. 
De resultaten waren wisselend, maar het allerbelangrijkste is dat er met 
veel plezier en passie door alle jeugdleden op de groene velden van de 
Eikendijk werd getraind en gevoetbald.

Tussen alle bedrijven door werd er achter de schermen door een aantal 
personen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat DESK het felbegeerde 
RJO-certificaat kreeg. Deze werd in oktober 2019 overhandigd door KNVB-
ambassadeur Bettie Schelle; sindsdien draagt DESK officieel de titel 
‘Regionale Jeugdopleiding’. Een supermooie prestatie waar we ontzettend 
trots op zijn! 

Zoals elk jaar staan er aan het het einde van het kalenderjaar leuke 
activiteiten op de planning. Zo ook dit seizoen: eind november werden 
Sint en zijn Pieten weer ontvangen door onze kanjers, JO8 en JO9. 
Dit is ieder jaar weer een belevenis voor de jongste telgen van onze 
vereniging. Na een jaar afwezig te zijn geweest in De Werft -  dit i.v.m. de 
bouw van de nieuwe sporthal, werd er in het seizoen 2019-2020 gekozen 
om het nieuwe jaar in te luiden met het Rabobank Nieuwjaarstoernooi. 
Veel voetbal(st)ers uit de teams JO8 tot en met JO13 speelden de 
zaterdagochtend en -middag gemixt voor de titel.

In de tweede week van januari begonnen de meeste trainingen weer en 
begin februari startte de competitie. En toen kwam de corona en werd het 
stil op de voetbalvelden…… Geen trainingen en wedstrijden meer………

Begin mei gingen de eerste trainers weer voorzichtig aan de gang. 
Er mochten dan wel geen wedstrijden meer worden gespeeld, trainen kon 
gelukkig nog wel. Spelers ouder dan 13 moesten in eerste instantie 
1,5 meter afstand houden, daarna mocht het weer in teamverband. 
Trainer-coaches moesten wél op 1,5 meter blijven. Helaas geen kampioenen, 
geen pupillenweekend en geen slotdag op het einde van het seizoen!
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Toelichting op agendapunt 4 e

In de periode van de coronapandemie is er binnen het jeugdkader gestart met de voorbereidingen van het seizoen 
2020-2021. In de tussentijd heb ik het stokje van Petra Delsasso overgenomen als jeugdvoorzitster en kondigde 
onze HJO Mathieu van de Steen aan dat hij een nieuwe uitdaging had gevonden. 
Zijn vervanger werd als snel gevonden: Nigel Branderhost. Met een nieuw gezicht en andere ideeën, inspiraties, 
inzichten, etc, slaan we het seizoen 2020-2021 een nieuwe weg in.
Tijdens de voorbereidingen op het nieuwe seizoen gaven een aantal trouwe DESK-trainers aan te stoppen, 
onder wie Gerben Burgmans en Marco Damen. Waar deuren sluiten, daar gaan er andere open en zo konden we tijdig 
de nieuwe teamindelingen inclusief invulling van het kader presenteren.  

Om binnen de jeugdafdeling alles in goede banen te leiden, wordt er veel gevraagd van het bestuur en de 
jeugdcommissie, maar ook van alle trainers/coaches en vrijwilligers. 
Dank voor deze inzet!! Deze inzet moeten we blijven tonen om te zorgen dat we onze jeugd enthousiast houden en 
behouden voor het voetbal.

Esther van der Woerd
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Toelichting op agendapunt 4 f

Voor het eerste deel van dit verslag is Christ van Wezel verantwoordelijk. 
Zijn opvolger Ton Brouwers is verantwoordelijk voor de periode januari tot 
en met juni 2020.
Dit verslag van de commissie Horeca wordt geschreven medio november 
2020, te midden van de coronapandemie. Het kan dan ook niet anders dat 
de situatie waarin we verkeren een rol speelt in dit verslag. 

Horeca van wezenlijk belang voor een vereniging
Direct na de zomerstop maakt J. Lips bekend dat hij wegens drukke 
werkzaamheden niet meer in staat is om als bestuurslid Horeca te 
functioneren. Christ neemt zijn taak over. De bezetting in de kantine blijft 
een moeilijk punt. Grote waardering voor o.a. Katja Cleijn, Monique van Ham 
en Sjoukje Monsma die zich inzetten om de boel draaiende te houden. 
Christ memoreert de verdiensten van Jörgen als bestuurslid Horeca. 
Ondanks de perikelen met de bezetting van kantine en frituur, is Jörgen er 
telkens in geslaagd met flexibel passen en meten toch te zorgen dat de 
bezetting intact bleef. Bij dezen is een hartelijke dank aan Jörgen op zijn 
plaats.

Ton Brouwers (commissie Horeca)

Voorzitter J. van Heijst verwelkomt op 13 januari tijdens een bestuursvergadering Ton Brouwers. Ton heeft aangegeven 
de functie van bestuurslid Horeca op zich te willen nemen en stelt zich kandidaat voor het bestuur. 
Tijdens de A.L.V. van 17 januari gaat de vergadering akkoord met de wens van Ton om de horeca bij onze vereniging 
te leiden.

Sfeervolle activiteiten
Eind januari is er een gezellige avond georganiseerd in ons clubhuis, gevolgd door een sfeervolle carnavalszaterdag 
in onze schitterend versierde kantine waarbij vele Dessers aanwezig waren. Een compliment aan de feestcommissie 
voor zowel de feestavond als carnaval is op zijn plaats. De zaterdagen in januari, februari en deels maart werden 
druk bezocht, de zondagen wat minder door de zwakke resultaten van DESK heren 1. Zondag 8 maart was weer 
ouderwets gezellig met disco van ‘The Party Sound’ na afloop van de wedstrijd Desk-WSC. 
Wie had kunnen denken dat dat de laatste wedstrijd was van de competitie.

En toen kwam corona...
Medio maart deed COVID-19 zijn intrede. Niks werd toegestaan: geen wedstrijden, geen trainingen, kantine dicht. 
Wat een aderlating voor sporters, toeschouwers en iedereen die DESK een warm hart toedraagt. 
Ons clubhuis voorzien van een prachtige kantine, een mooie frituur, een sfeervolle bestuurskamer en een functioneel 
sponsorhome, is maandenlang matig bezet geweest met alle gevolgen van dien. 
We hebben van de trieste gelegenheid gebruikgemaakt om onze accommodatie en de kantine coronaproof te maken 
voor de datum dat de maatregelen versoepeld zouden worden.
In de kantine werden pijlen geplakt voor de juiste looprichting. Bar en frituur werden voorzien van plexiglas. 
Tafels en stoelen werden zo ingedeeld dat maximaal 50 personen konden zitten. De feestcommissie heeft prachtig 
duurzaam terrasmeubilair aangeschaft. We hebben drank, snoep en chips gedoneerd aan de voedselbank.

Nu pas beseffen we dat de functie van ons riante clubhuis van enorm belang is voor het verenigen, het verbinden 
van leden, supporters, sponsoren en gasten. Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen blijven 
ontmoeten. Hopelijk dat we snel weer die onderlinge verbondenheid op Eikendijk 21 tot stand kunnen brengen.
Een ander punt is het feit waar de media vol van staan: clubs dreigen om te vallen vanwege inkomstenderving van 
de horeca. Ook dat speelt bij onze vereniging een rol. Sinds half maart zijn de inkomsten tot een minimum beperkt. 
Dat gaat ongetwijfeld een rol spelen bij de begroting die op de eerstvolgende A.L.V. aan bod komt.
 
Is het dan allemaal misère wat een rol speelt? Nee, er is een lichtpuntje in deze donkere dagen. 
We zaten door het aftreden van Jörgen Lips met een groot probleem: wie gaat de kar trekken van de horeca? 
Gelukkig dat een ‘rasdesser’ zich heeft aangemeld om deze belangrijke vacature in te vullen: Ton Brouwers heeft 
zich bereid verklaard om in het bestuur zitting te nemen en de horeca voor zijn rekening te nemen. Veel succes Ton.

Ton Brouwers
Christ van Wezel
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Verslag Communicatie
Toelichting op agendapunt 4 g

Binnen de commissie Communicatie is het afgelopen seizoen redelijk 
rustig geweest. Waar we in het seizoen 2018-2019 druk bezig waren 
om de implementatie van ons nieuwe ICT-systeem Club-Assistent te 
optimaliseren, daar hadden we onze handen in het seizoen 2019-2020 
meer vrij voor overige zaken. 

Zo hebben we ons beziggehouden met de optimalisatie van de website 
en andere communicatiekanalen. Daarnaast zijn we meer gaan focussen 
op vernieuwende content die de randzaken rondom ons mooie clupke 
beschrijft. Denk aan het interviewen van jeugdtrainers, uitlichten van 
vrijwilligers of het delen van mooie successen vanuit de diverse afdelingen. 
Deze trend willen we in het seizoen 2020-2021 doorzetten, wat ook ten 
goede komt van de interactie op Facebook. 
We zijn een nieuwe weg ingeslagen voor wat betreft de communicatie op 
onze Facebookpagina en zien dat dit effect heeft. 

We willen in het seizoen 2020-2021 stappen zetten binnen de commissie 
communicatie; afgelopen seizoen hebben we redelijk stilgestaan. 
Dit komt voornamelijk doordat de commissie Communicatie een 
‘eenmanscommissie’ is. U raadt het al: we kunnen extra handen zéker 
goed gebruiken. Daarnaast zijn we nog altijd zoekende naar een nieuwe 
voorzitter die de commissie gaat leiden.

Desondanks denk ik dat we zeker tevreden kunnen zijn voor wat betreft de 
hoeveelheid content die we wekelijks delen op de website en in 
De Duinkoerier. Dit is absoluut te danken aan razende reporter Dieter Cleijn 
die vele foto- en wedstrijdverslagen instuurt. Een tweede dankwoord gaat 
uit naar Timo Bergmans, die zich achter de schermen bezighoudt met het 
ontwerp van o.a. de presentatiegids, het jaarboek, flyers en zorgt voor 
optimalisatie van de website. Uiteraard ook dank aan iedereen die zo nu en 
dan een tip instuurt. Blijf dit vooral doen!! 

Bij dezen doe ik een beroep op één ieder die het leuk vindt om verhalen 
te schrijven, om foto’s of video’s te maken of die graag in de weer is met 
Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat: vele handen maken licht werk!! 
Een grote vereniging als vv DESK valt of staat met de communicatie. 
Zonder website, app of Facebook, zouden onze leden en supporters een 
hoop belangrijke informatie missen. Daarom zijn extra handen of tips voor 
verhalen meer dan welkom. Suggesties mogen worden ingestuurd naar 
communicatie@vvdesk.nl.

Daarnaast zoeken we een nieuwe voorzitter (en dus ook bestuurslid) voor 
de commissie Communicatie. Lijkt je dit wat? Of wil je wat meer info? 
Bel of mail me gerust: 06-49225692 / secretaris@vvdesk.nl.

Tot snel!
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Thijs Dingemans (secretaris)



Verslag Sponsoring
Toelichting op agendapunt 4 h

Sponsoring is voor DESK een onmisbare bron van inkomsten. Sponsoring en 
DESK zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sponsorcommissie heeft 
als doelstelling om sponsoren aan te trekken welke zich verbonden voelen 
met de naam en uitstraling van onze vereniging, een gezellige club waarin 
sportieve prestaties gecombineerd worden met sociale betrokkenheid.

Sponsoren blijven DESK trouw!
Het afgelopen jaar is een heel bijzonder jaar geweest waarin de 
voetbalactiviteiten bijna een halfjaar hebben stilgelegen. 
Tijdens deze tijd bleek ook hoezeer onze sponsoren betrokken zijn bij de 
club; al onze sponsoren bleven de club trouw ondanks de coronacrisis! 
Namens heel vv DESK wil ik dan ook van deze gelegenheid gebruik maken 
om een bijzonder woord van dank uit te spreken aan al onze sponsoren. 
De sponsorcommissie is ondanks alles toch bezig geweest om op een 
overwogen manier onze doelstellingen te behalen.

Worstenbroodactie wederom succesvol
De worstenbroodactie werd voor de vierde keer georganiseerd en weer was 
het resultaat beter in vergelijking met de vorige edities. De opbrengst was 
bedoeld voor de viering van het 90-jarig jubileum van DESK, maar dit kon 
helaas niet doorgaan door COVID-19. We hopen dit heugelijke feit in 2021 
alsnog te mogen vieren. Ook de sponsoravond kon geen doorgang vinden. 
Deze stond gepland tijdens de viering van het 90-jarig jubileum. 
In 2021 hopen we deze alsnog te organiseren. 

Wat is er nog meer gebeurd?
a. Nieuwe sponsoren: het afgelopen seizoen hebben we diverse nieuwe 
sponsoren en bordsponsoren mogen verwelkomen.

b. Contractverlengingen sponsoren:
Alle sponsoren met een aflopend contract hebben dit met enthousiasme 
verlengd.    

c. Advertenties jaarverslag en presentatiegids: ook hier kunnen we weer 
positief over zijn. Vele sponsoren hebben een advertentie geplaatst, zoals 
te zien is in dit jaarverslag.

De sponsorcommissie kan nog steeds enthousiaste leden gebruiken. 
Wanneer u via deze commissie wat voor onze club kunt en wilt betekenen, 
aarzel dan niet en meld u aan: sponsoring@vvdesk.nl.

Gerardo de Jong

Gerardo de Jong (commissie Sponsoring)

VV DESK   aantrekken nieuwe
reclamebord-sponsoren

Beste DESK (Jeugd-) leden,

Zoals jullie allemaal weten is vv DESK op zoek naar  nieuwe
reclamebord-sponsoren. Ons idee is nu om iedereen, die in een
DESK-team speelt, de kans te geven nieuwe reclamebord-sponsoren
te introduceren bij vv DESK.

Het staat iedereen dus vrij om in de vrienden- of kennissenkring
te informeren of er mensen of bedrijven zijn die graag op één van de
reclameborden bij vv DESK willen prijken.
Gaat één van deze prospect-sponsoren vv DESK daadwerkelijk een 
warm hart toedragen in de vorm van reclamebord-sponsoring,
is de beloning voor JOUW team daarvoor 100 CONSUMPTIEBONNEN!!

NIEUWE  reclamebord-sponsor? 100 consumptiebonnen     voor jouw team!
Vraag naar de voorwaarden bij één van de leden van de sponsorcommissie
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Word ook lid van de businessclub DESK! 
En dan zien we u graag terug in het sponsorhome dit seizoen. 

Informeer naar de mogelijkheden via 
sponsoring@vvdesk.nl

vv DESK BusinessclubSponsoren vv DESK 

Uw bedrijfslogo ook hier?
Informeer naar de mogelijkheden

sponsoring@vvdesk.nl

Uw bedrijfslogo ook hier?
Informeer naar de mogelijkheden

sponsoring@vvdesk.nl
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Jaap van den Corput (commissie accommodatie)

Verslag Accommodatie
Toelichting op agendapunt 4 i

Wat begon als een seizoen met veel nieuwe ontwikkelingen werd abrupt 
veranderd. De grote vraag tijdens de A.L.V. ‘wat te doen met de huidige 
accommodatie’ is helemaal stil komen te liggen. Gelukkig zijn we wel 
gestart met een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich hebben verenigd 
in de werkgroep ‘kunstgrasvervanging’, om het kunstgras in de zomer van 
2021 te kunnen vervangen.

Veel druk op vrijwilligers
De druk op de vrijwilligers was enorm in de afgelopen periode. 
Het samenkomen en iets goed willen doen voor de club werd hard onderuit 
gehaald. Ze behoren tot de risicogroep en mogen en durven niet meer 
samen te komen. Laat staan de werkzaamheden rondom het achterstallige 
onderhoud. Dit is helemaal stil komen te liggen.

Veel inzet
Dan krijgen we in mei / april eindelijk het bericht dat er weer gevoetbald 
mag worden. Maar in heel beperkte mate en met heel veel restricties. 
Ik heb enorm veel respect voor al die vrijwilligers binnen onze hele club 
die dit mogelijk hebben gemaakt. Er is hard gewerkt om aan alle regels te 
voldoen en te zorgen dat de jeugd toch nog een balletje kon trappen. 
Het is een moeilijke situatie (geweest) en de regels veranderen continu. 
Het is soms zoeken en passen en meten, maar de vrijwilligers zetten zich 
met de beste bedoelingen in en zorgen voor een grootse uitvoering. 

Ik kan absoluut stellen dat we het goed voor elkaar hebben. 
Bedankt allemaal!

Jaap van den Corput
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Verslag Financiën
Toelichting op agendapunt 4 j

Dennis van den Beukel (commissie Financiën)

Beste leden,

Mijn naam is Dennis van den Beukel en hierbij presenteer ik u als 
penningmeester de resultaten over het seizoen 2019-2020. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal ik deze cijfers verder toelichten. 
De volledige jaarrekening is na afloop van de ALV op afspraak in te zien bij 
ondergetekende, vanwege de aangepaste variant van de ALV van dit jaar 
door de COVID-19 maatregelen.

Op 18 december 2020 heeft de kascontrole plaatsgevonden over de 
definitieve financiële cijfers over het seizoen 2019-2020. Bij agendapunt 5 
doet de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen.

De balans en verlies- en winstrekening in dit verslag zijn opgemaakt door 
mijzelf en in nauwe samenwerking met Jac Klerx. Via deze weg wil ik 
daarom ook Jac bedanken voor zijn grote bijdrage bij het opstellen van deze 
cijfers. Daarnaast is het bestuur ook dit seizoen weer op andere financiële 
fronten ondersteund. Mijn hartelijke dank gaat hiervoor uit naar Hennie 
Balvers (ledenadministratie), Ton Kieboom (acceptgiro’s) en Jos Ververs 
(privatisering).

Resultaat seizoen 2019 – 2020
Winst- & Verliesrekening seizoen 2019 - 2020

BEDRAGEN IN EURO’S WERKELIJK BEGROTING VERSCHIL
Afdeling Voetbal

Voetbal Algemeen

Opbrengst Voetbal Algemeen   238.210,46 256.558,00 -18.347,54 

Kosten Voetbal Algemeen 226.607,63 293.558,00 66.950,37 

Subtotaal 11.602,83 -37.000,00 48.602,83 

Stichting Topvoetbal DESK (STD)*

Opbrengst Stichting Topvoetbal DESK - - -

Kosten Stichting Topvoetbal DESK - - -
Subtotaal - - -

RESULTAAT AFDELING VOEBAL 11.602,83 -37.000,00 48.602,83 

Horeca

Opbrengst horeca 126.873,00 219.000,00 -92.127,00

Kosten horeca 138.901,87 182.000,00 -43.098,13

RESULTAAT HORECA -12.028,87 37.000,00 -49.028,87

TOTAAL RESULTAAT -426,04 - -426,04 
*De Stichting Topvoetbal DESK (STD) is een stichting binnen de vereniging die 
op 29 juni 2020 is geliquideerd. Bij het opmaken van de begroting voor seizoen 
2019-2020 was deze stichting nog niet geliquideerd. Aangezien vv DESK en de 
STD t/m seizoen 2019-2020 een fiscale eenheid vormden, is het verplicht om 
de STD te vermelden in de jaarcijfers. Dit ondanks dat er geen opbrengsten en 
kosten meer gekoppeld waren aan de STD.
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Verslag Financiën
Toelichting op agendapunt 4 j

Toelichting op de resultatenrekening
Traditiegetrouw streeft v.v. DESK ernaar om jaarlijks een resultaat te realiseren dat zo dicht mogelijk uitkomt bij 
€ 0,00. Bij het opmaken van de begroting voor het seizoen 2019-2020 is dit wederom het geval geweest, echter 
toen was er nog geen sprake van het COVID-19 virus en de (financiële) gevolgen hiervan. We hebben als vereniging 
ons best moeten doen om de negatieve financiele gevolgen van de coronamaatregelen tot een minimum te 
beperken. Alle zeilen zijn bijgezet om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken aan het eind van het seizoen, wat 
uiteindelijk ook is gelukt. De winst- & verliesrekening over het seizoen 2019-2020 laat zien dat er een negatief 
resultaat is gerealiseerd ter waarde van € 426,04. Hierdoor daalde het eigen vermogen van € 8.449,53 op 30 juni 
2019 naar € 8.023,49 op 30 juni 2020.

Hieronder volgt een nadere toelichting met betrekking tot het behaalde resultaat van de verschillende afdelingen. 

Resultaat afdeling voetbal
De Afdeling Voetbal is onderverdeeld in twee subafdelingen: ‘Voetbal Algemeen’ en ‘Stichting Topvoetbal DESK’. 
Vanwege de opheffing van de STD in de loop van het seizoen zijn er geen kosten en opbrengsten apart begroot in 
de STD. Over het seizoen 2019-2020 is er door de Afdeling Voetbal in zijn totaliteit een positief resultaat geboekt 
van € 11.602,83, terwijl een negatief resultaat van € 37.000 euro was begroot. Het grote verschil is volledig toe te 
wijzen aan het grotendeels stilvallen van de vereniging vanaf maart vanwege het COVID-19 virus. 

Hieronder een aantal bijzonderheden met betrekking tot het behaalde resultaat:
 - De opbrengst contributie is € 2.566,11 lager uitgevallen dan vooraf is begroot. De reden hiervoor is een  
  vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap door een groter aantal leden dan vooraf verwacht.
 - Door sluiting van het sportpark in maart 2020 is er in totaal een besparing van € 9.055,17 aan 
  energie- en onderhoudskosten te noteren.  
 - De personele lasten waren, mede dankzij de tegemoetkomingen van de overheid, € 16.871,75 lager   
  dan begroot. Dit is met name te danken aan de eerste ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging   
  Werkgelegenheid’ (NOW-1) die we als vereniging toegekend hebben gekregen.
 - De beëindiging van het voetbalseizoen en het niet doorgaan van de geplande KNVB-opleidingen voor  
  trainers zorgden voor een besparing op opleidingskosten van € 4.261. Ook de jaarlijkse afrekening van  
  de KNVB was € 6.905 lager dan begroot.
 - De kosten die direct gerelateerd zijn aan voetbalactiviteiten zijn zo’n € 10.870 lager dan begroot.
 - Aan de voorziening ‘vervanging toplaag kunstgrasveld’ is weer € 7.000 toegevoegd.

De totale stopzetting van competities en sluiting van het sportpark heeft vooral veel kosten ‘bespaard’ en 
daarnaast zijn de begrote inkomsten voor een groot deel gerealiseerd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 
positief resultaat van € 11.602,83 voor de totale Afdeling Voetbal. Dit is in totaal  € 48.602,83 hoger dan het 
begrote negatieve resultaat van € 37.000 dankzij onze voortdurende bewaking van de uitgaven.

We hebben dit resultaat onder andere kunnen realiseren door onze leden die bereid waren om de contributie door 
te betalen, ondanks het gotendeels stopzetten van de horeca- en voetbalafdeling. Ik ben dan ook trots dat alle 
leden ervoor hebben gekozen om onze vereniging door deze moeilijke financiële tijd te helpen. 
Dit geldt uiteraard ook voor onze gewaardeerde sponsoren, reclamebordhouders en adverteerders die ons, waar 
mogelijk, bleven ondersteunen.

Daarnaast heeft de overheid vanaf maart 2020 een aantal noodmaatregelen in het leven geroepen om onder 
andere voetbalverenigingen financieel te ondersteunen. Zoals eerder vermeld, heeft vv DESK voor seizoen 2019-
2020 de NOW-1 toegekend gekregen om de personele lasten te verlagen. 
Daarnaast is de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ (TOGS) á € 4.000 aangevraagd en toegekend.
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Verslag Financiën
Toelichting op agendapunt 4 j

Resultaat afdeling horeca
Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat de afdeling Horeca het normaal gesproken negatieve resultaat van 
de Afdeling Voetbal moet goedmaken om een na te streven resultaat van € 0,00 voor de gehele vereniging te 
kunnen realiseren. Dit zou dus voorafgaande aan het seizoen 2019-2020 een positief resultaat moeten betekenen 
van € 37.000 voor de afdeling Horeca.

De verplichte sluiting van de horeca vanaf maart 2020 betekende echter het wegvallen van de omzet, waarbij 
er een gedeelte van de kosten bleven doorlopen. De omzet van het clubhuis over seizoen 2019-2020 bedroeg 
uiteindelijk € 126.873 terwijl € 219.000 was begroot. Een negatief verschil van meer dan € 92.000. 

De kosten kwamen in totaal uit op € 138.901,87, waardoor de afdeling Horeca een negatief resultaat van 
€ 12.028,87 realiseerde. 

Met betrekking tot de voorraad van het clubhuis hebben we een aantal producten kunnen retourneren aan onze 
leverancier InBev. Daarnaast hebben we een behoorlijke donatie  kunnen leveren aan de plaatselijke voedselbank. 
Helaas hebben we ook een forse post met betrekking tot bederfelijke producten moeten afschrijven.

De waardering vanuit het bestuur gaat uit naar alle medewerkers achter de bar, in de frituur, in de koffiecorner, 
bij de schoonmaak en het dagelijks onderhoud voor hun enorme inzet tot aan het bizarre seizoenseinde. 
We hopen dan ook dat we bij een herstart van alle activiteiten weer een beroep op hen kunnen doen.

De balans per 30 juni 2019 en 30 juni 2020

Toelichting balans
 
 Activa
 - De ‘vaste activa’ zijn gemuteerd met de jaarlijkse afschrijvingen, welke zijn meegenomen in het   
  resultaat over het seizoen 2019-2020.
 - Onder ‘voorraden’ zijn de voorraden van de huidige kledinglijn opgenomen, 
  aangevuld met merchandising en dranken ten behoeve van het clubhuis.  
 - De onder ‘vorderingen’ opgenomen bedragen omvatten zeker gestelde inkomsten zoals ontvangsten  
  vanuit de gemeente Loon op Zand met betrekking tot de privatisering, energie-afrekeningen en nog te  
  ontvangen contributie. 
 - De ‘liquide middelen’ zijn onder andere toegenomen vanwege de verhoging van de     
  exploitatievergoeding m.b.t. de privatisering 2019 en 20202.

 Passiva
 - De ‘hypothecaire leningen’ zijn gemuteerd door de jaarlijkse afschrijvingen.
 - De post ‘voorzieningen’ bevat diverse opgebouwde reserves voor verschillende doeleinden, 
  waaronder de vervanging van de toplaag van het kunstgras.
 - De post ‘nog te betalen bedragen’ betreft onder andere gemeentelijke belastingen en   
  energie-afrekeningen. Dit zijn uitgaven die zijn voldaan ná afloop van seizoen 2019-2020, 
  maar die wel van invloed zijn geweest op het resultaat van afgelopen seizoen.

 BEDRAGEN IN € 30 JUNI 2019 30 JUNI 2020 30 JUNI 2019 30 JUNI 2020

Vaste activa 370.940,73 340.738,35 Hypothecaire leningen 368.769,55 351.235,15
Voorraden 29.493,01 16.916,36 Voorzieningen 150.164,46 165.929,69
Vorderingen 43.651,32 47.087,83 Belastingen 2.160,00 704,00
Vooruitbetalingen 9.987,60 6.045,82 Nog te betalen bedragen 28.684,14 22.257,64
Liquide middelen 284.284,09 357.715,23 Vooruit ontvangen bedragen 14.812,07 7.015,62

Reservering i.v.m. privatisering 165.317,00 213.338,00
Eigen Vermogen 8.449,53 8.023,49 

Totaal 738.356,75 768.503,59 Totaal 738.356,75 768.503,59 



 BEDRAGEN IN € OPBRENGSTEN UITGAVEN

Contributies 125.000,00 Accommodatie 87.213,97
Stichting Promotie Desk 85.375,00 Personele lasten 20.374,40
Resultaat afdeling Horeca -4.000,00 Wedstrijden 43.860,20
Overige opbrengsten 14.699,57 K.N.V.B. en materialen 39.956,00

Nevenactiviteiten 3.000,00
Overige uitgaven 26.670,00

Totaal 221.074,57 221.074,57
*Vanwege de opheffing van de STD per 29 juni 2020 wordt deze niet meer apart vermeld in de begroting.

 - De ‘reservering privatisering’ betreft een voorziening voor het lange termijn onderhoud aan de velden,  
  het drainagesysteem en de kleedaccommodatie. De reguliere onderhoudskosten worden betaald uit   
  een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Aanvullend daarop neemt de vereniging de energielasten,   
  vaste lasten en afschrijvingen voor haar rekening. 
  
  Voor de privatisering is tot 2045 een jaarlijkse bijdrage van € 126.932,71 (niveau 2020) vanuit   
  de gemeente Loon op Zand beschikbaar gesteld, waarin de opgebouwde reserves uit voorgaande
  jaren zijn meegerekend. De extra exploitatie-vergoeding 2018, zoals besloten in de  gemeenteraad   
  van 20 september 2018 op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), is hierin opgenomen   
  evenals de verhoging per 1 januari 2019. De verhoging is echter naar onze mening nog onvoldoende   
  doorgevoerd. Hierdoor blijft het vastgestelde MJOP voor ons een punt van aandacht.

 - Het ‘Eigen vermogen’ is gedaald met € 426,04, wat gelijk staat aan het negatieve resultaat over   
  seizoen 2019-2020.

Gecomprimeerd overzicht begroting seizoen 2020-2021*

Toelichting op de begroting seizoen 2020 – 2021
Bovenstaand overzicht geeft in een versimpelde weergave de begroting weer voor het seizoen 2020-2021. 
De begroting gaat, zoals al eerder vermeld, traditiegetrouw uit van een resultaat van € 0,00. Vanwege alle 
maatregelen die getroffen zijn in het kader van COVID-19, is geprobeerd om de financiële gevolgen hiervan te 
verwerken in de begroting met de kennis die we hebben tot en met de helft van december 2020. 
Dit met de wetenschap dat het nog onduidelijk is hoe de periode januari tot en met juni 2021 zich zal ontwikkelen. 
Hieronder volgt een aantal algemene opmerkingen met betrekking tot de begroting.

 - De totale begroting is € 72.483,00 lager dan de begroting van seizoen 2019-2020.
 - Het aantal leden is met circa 60 leden afgenomen ten opzichte van vorig seizoen. 
  Dit heeft directe gevolgen voor de inkomsten vanuit contributie.
 - Ook voor dit seizoen heeft de overheid al enige noodmaatregelen getroffen om organisaties   
  financieel tegemoet te komen. In de eerste helft van seizoen 2020-2021 zijn dan ook de 
  ‘Tegemoetkoming Amateursportorganisaties’ (TASO), ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten’ (TVL) en de   
  NOW-3 aangevraagd en toegekend. Alle drie de tegemoetkomingen zijn verwerkt in de begroting.
 - In de begroting is rekening gehouden met de gerealiseerde omzet tot en met september 2020 en een  
  schatting van de mogelijke omzet in de periode januari tot en met juni 2021. Voorlopig wordt verwacht  
  dat er door de Horeca-afdeling een negatief resultaat wordt behaald van € 4.000, wat als negatieve   
  opbrengst is verwerkt in de begroting.
  
  Het resultaat van de afdeling Horeca heeft ieder jaar een grote impact op het totale    
  verenigingsresultaat. De onzekerheid in de huidige crisis kan het uiteindelijke resultaat van de afdeling  
  Horeca echter nog negatiever beïnvloeden dan nu wordt geschetst in bijgaande begroting.

Verslag Financiën
Toelichting op agendapunt 4 j
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Verslag Financiën
Toelichting op agendapunt 4 j

  Daarnaast zijn de ontwikkelingen in prijsstijgingen van leveranciers en accijnsverhogingen op alcohol 
  een punt van zorg. Hierdoor zijn er in het begin van dit seizoen enkele noodzakelijke prijsverhogingen  
  doorgevoerd, die tot uiting komen in de beoogde omzet.

 - Sinds enkele jaren is het bestuur in gesprek met de gemeente over het structureel tekort op de jaarlijkse  
  exploitatievergoeding om het onderhoud van onze accommodatie op het gewenste peil te houden.   
  Dit heeft geleid tot het rapport ‘Meer Jaren Onderhoud Plan’ (MJOP), waarin alle onderhoudsaspecten  
  worden beschreven. De uitkomsten van dit rapport hebben inmiddels geleid tot een besluit in de   
  gemeenteraad om een structurele verhoging van de exploitatievergoeding door te voeren per 
  1 juli 2018, waarna in 2019 een definitieve vaststelling heeft plaatsgevonden.

  Het bestuur blijft in overleg met de gemeente om een hogere exploitatievergoeding per jaar vast te   
  stellen.

Begroting seizoen 2021 – 2022
Er is nog geen begroting opgemaakt voor het seizoen 2021 – 2022.

Tot slot
Namens het bestuur wil ik alle leden, sponsoren, reclamebordhouders, adverteerders en begunstigers bedanken 
die de club ondersteunen. Onze vereniging heeft nagenoeg geen bestaansrecht zonder de medewerking van deze 
mensen. Uiteraard ook een speciaal dankwoord aan al onze vrijwilligers die van maandag tot en met zondag door 
weer en wind, in goede en minder goede tijden, altijd klaar staan voor onze vereniging. 

Namens het bestuur dank aan iedereen die ons DESK een warm hart toedraagt.

Dennis van den Beukel





Vaststelling contributie 2021-2022
Toelichting op agendapunt 6

Het bestuur heeft besloten de contributiebedragen te handhaven. 
Met ingang van 1 januari 2021 zijn de maandbedragen volgens onderstaand overzicht.

SOORT LID             CONTRIBUTIE PER MAAND

Senioren  (geboren voor 01-01-2003)    €  17,50
Junioren    (geboren in de jaren 2003 tot en met 2008)  €  16,00
Pupillen    (geboren in de jaren 2009 tot en met 2012)  €  15,00
Puppies    (geboren in 2013 en 2014)     €  14,00
Kanjers     (geboren in 2015 of later)     €  8,50
Veteranen  (als ze actief zijn)      €  8,50
Rosé dames        €  8,50
Old Stars         €  8,50
Rustende leden        €  7,00

Het bestuur
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DGF Notarissen, dé notaris 

van de Langstraat 

Dankzij onze laagdrempelige service 

en persoonlijke aanpak, voelt u zich 

bij ons meteen thuis. Onze diensten: 

nalaten, ondernemen, samen leven, 

schenken, vastgoed en zorgen. Waar 

kunnen we u mee van dienst zijn?

www.dgfnotarissen.nl
Post  Postbus 120

5170 AC Kaatsheuvel

Bezoek  Brugske 19

5171 VR Kaatsheuvel

T  0416 27 49 62

E  info@dgfnotarissen.nl



Hennie Balvers
Van Heeswijkstraat 41
5171 KJ Kaatsheuvel

Telefoon 0416-276564

E-mail: fam.balvers@home.nl

V.O.F. ADMINISTRATIEKANTOOR

HENNIE BALVERS



Huldiging jubilarissen 2019-2020
Toelichting op agendapunt 7

Het is traditie dat leden die 25, 40, 50, 60, 70, 75 of 80 jaar lid zijn, gehuldigd worden. 
De volgende Dessers hebben in de loop van het afgelopen seizoen deze mijlpaal bereikt:
 
25 jaar lid 
Rob Kivits, Danny Wijkmans, Bart Kuijpers

40 jaar lid 
Marco Klijsen, Ruud Bastianen

Hennie Balvers
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Bestuursverkiezing
Toelichting op agendapunt 8

Wim Nuijten (Technische Zaken) en Max Mertens (afdeling Seniorenvoetbal) zijn per 1 juni 2019 afgetreden als 
bestuurslid. 

Wilfried Domenie en Ton Brouwers zijn tijdens de A.L.V. van 17 januari 2020 benoemd tot bestuurslid; 
Wilfried heeft het stokje van Max overgenomen en is portefeuillehouder van de afdeling Seniorenvoetbal, 
Ton heeft het gat bij de commissie Horeca opgevuld.

Thijs Dingemans heeft de bestuursfunctie van Christ van Wezel overgenomen en fungeert sinds 17 januari 2020 als 
secretaris. De commissie Communicatie is daardoor vacant. 

Petra Delsasso (afdeling Jeugdvoetbal) en Jaap van den Corput (Accommodatie) zijn per 1 juli 2020 afgetreden als 
bestuurslid. 

Aftredend zijn Thijs Dingemans en Gerardo de Jong. Thijs stelt zich herkiesbaar voor een volgende periode voor de 
commissie Secretariaat. Gerardo heeft na twee keer drie jaar besloten te stoppen als bestuurslid. Hij blijft nog wel 
werkzaam a.i. tot er een opvolger is gevonden. Esther van der Woerd stelt zich kandidaat als bestuurslid en voorzitter 
van de Jeugdafdeling. 

Ondanks verwoede pogingen is het bestuur er (nog) niet in geslaagd om vervangers te vinden voor de commissies 
algemene zaken (voorzitter), communicatie, technische zaken, accommodatie, sponsoring en vrijwilligersbelangen. 

Leden kunnen zich beschikbaar stellen voor het bestuur door het inleveren van een kandidaatstelling voorzien van de 
handtekening en naam van 5 stemgerechtigde leden bij de secretaris vóór 19 maart 2021.

Secretaris
Thijs Dingemans
E secretaris@vvdesk.nl

Thijs Dingemans

40 Herkiesbaar Thijs Dingemans Kandidaat Esther van der Woerd



Rondvraag
Toelichting op agendapunt 9
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Het bestuur verzoekt vragen, opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag of voor de rondvraag tijdens de A.L.V.
vóór 23 maart 2021 aan de secretaris schriftelijk door te geven. Tijdens de A.L.V. is het NIET mogelijk om vragen te stellen. 
S.v.p. daarom op voorhand de secretaris mailen. De vragen uit de rondvraag worden uiteraard beantwoord tijdens de 
vergadering.

Secretaris
Thijs Dingemans
E secretaris@vvdesk.nl

Thijs Dingemans



ALLES OVER DESK LEZEN?
Bezoek gerust onze website 

 www.vvdesk.nl

MIS NIKS EN BLIJF OP DE HOOGTE!
Like gerust onze Facebook pagina 

 www.facebook.com/vvdesk

Sponsoren van DESK, hartelijk dank!

Een andere belangrijke geleding binnen onze vereniging zijn de talrijke 
vrijwilligers die wekelijks én zelfs dagelijks, bezig zijn om
van “de vereniging een vereniging te maken“. 
Een bestuur bestaat slechts uit een handjevol leden dat onmogelijk 
overal voor kan zorgen. Ook hier bespeuren we een tendens dat men 
vooruit wil met een positieve gedachte als uitgangspunt. 

Momenteel zijn op organisatorisch terrein een vijftigtal leden actief om 
de structuur in de vereniging en de sfeer op allerlei mogelijke terreinen te 
verbeteren. 

Medewerkers van onze club, ook jullie hartelijk dank! 
Het bestuur vv DESK

Bedankt en tot ziens op de digitale A.L.V. 26 maart 2021
VV DESK

Praat én denk jij ook mee over de toekomst van de club?
Op vrijdag 26 maart 2021 is de Algemene Ledenvergadering. 

Dé kans voor elke Desser om mee te praten en te denken over de toekomst van de club. 
Dus ook voor jou!

Is dat dan nodig?
Ja! Want wij vinden bij DESK élke stem belangrijk!

I.v.m. het coronavirus hebben we moeten besluiten om de vergadering digitaal te organiseren. 
Dit betekent een andere invulling dan we gewend zijn. Het is tijdens de vergadering NIET mogelijk om 
vragen te stellen. Deze dienen tot 72 uur voor de vergadering ingestuurd te worden naar 
secretaris@vvdesk.nl. De vragen zullen dan tijdens de A.L.V. behandeld worden. 
Uiteraard is de ledenvergadering voor iedereen online te volgen!

Datum:   26 maart 2021
Locatie:   DIGITAAL! Zie de website voor meer informatie. 
Aanvang:  19:30 uur

Graag tot dan!

DANK AAN ALLE SPONSOREN EN VRIJWILLIGERS!

Een woord van grote waardering voor het groeiend aantal sponsoren dat DESK in financiële zin 
steunt. Het is voor een grote vereniging van eminent belang dat er lokaal, in de nabije omgeving 
en ook elders in den lande ondernemers zijn die DESK gunstig gezind zijn. 
We hopen ook volgend seizoen weer een beroep te doen op deze DESK getrouwen. 


