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Efteling verwondert
Beleef samen de mooiste momenten in de Efteling. Een uniek

attractiepark midden in het groen waar jong en oud genieten van 
talloze sprookjes, spannende attracties en betoverende parkshows. 

Bezoek nu een wereld die de hele familie betovert!



Op vrijdag 14 januari 2022 houdt v.v. DESK haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Op de agenda staat onder 
andere de verslagen van de commissies. 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. Aanmelden voor de digitale ledenvergadering is mogelijk door te mailen naar secretaris Thijs Dingemans via 
secretaris@vvdesk.nl. Vermeld hierin het mailadres + aantal personen dat de vergadering bijwoont. Per mail volgt 
vervolgens een uitnodiging om de vergadering via MS Teams bij te wonen. 

 Agenda 

 1. Opening met introductie
  
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  
 3. Verslag  Algemene Leden Vergadering 28 maart 2021
  
 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 2021-2022
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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?
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Verslag Secretariaat
Toelichting op agendapunt 4 a

Thijs Dingemans (secretaris)
Augustus
De contracten met Nigel Branderhost (HJO) en Olaf Tuerlings (fysio) worden 
getekend. 
Het bestuur besluit om de Stichting Topvoetbal DESK (STD) op te heffen. 
Christ van Wezel wordt contactpersoon voor de Old Stars. 
De accommodatie wordt d.m.v. pijlen ‘Coronaproof’ gemaakt. 
Er is een uitbraak van processierupsen; de verwijdering kost ruim 6500 
euro.

September
Petra, Max en Jaap nemen officieel afscheid van het bestuur. 
Christ en Toos van Wezel doneren meubilair aan DESK. 
De Presentatiegids wordt door Jac Klerx en Hennie Balvers bezorgd bij 
leden en sponsoren. 
Corona rukt opnieuw op; de kleedaccommodatie wordt gesloten en lopende 
bestellingen voor het clubhuis worden geannuleerd. 
DESK VR1, VR2 en DESK ZO2 maken hun interesse voor een overstap naar 
zaterdagvoetbal kenbaar.

Oktober
I.v.m. het stijgend aantal coronabesmettingen worden alle competities per 
direct stilgelegd.
Binnen de jeugdafdeling is veel positiviteit aanwezig. 
De samenwerking met Piekfijn wordt voortgezet m.b.t. de jaarlijkse 
Worstenbroodactie. 
Thijs en Ed vormen de werkgroep ‘zaterdagvoetbal 2021-2022’. 
De eerste gesprekken voor een nieuw te vormen selectieteam worden 
gevoerd. 
John Laros treedt toe tot de T.C. Senioren.

November
De veteranen hebben een nieuw bestuur o.l.v. Peter van Hulten, Toine van 
der Linden, Wilbert de Jong en Richard v Noije.
I.v.m. de sluiting van de kantine wordt de voorraad verkocht. 
De KNVB maakt bekend dat de competities mogelijk pas medio januari 
worden hervat.
Fysiocare ontwikkelt online sportlessen om senioren actief te houden. 
Dennis ontvangt uit handen van de Rabobank een cheque t.w.v. € 2011,49 
t.b.v. de RaboClubSupport. 
Nigel en Ed voeren een oriënterend gesprek m.b.t. een samenwerking 
tussen meidenjeugdteams uit de regio. 
Het kledingcontract met Kygros wordt voor 2 jaar verlengd. 
Ed treedt namens DESK toe tot de Sportraad van de gemeente.

Verslag Secretariaat
Toelichting op agendapunt 4 a

December 
De Worstenbroodactie 2020 levert DESK € 5000,- op. 
Met de meeste jeugdtrainers is overeenstemming bereikt om ook volgend seizoen door te gaan. 
Thijs stelt zich herkiesbaar als bestuurslid, Gerardo treedt per 30 juni af. 
Besloten wordt om de A.L.V. gezien de geldende coronamaatregelen te verplaatsen naar maart. 
Er zijn offertes opgevraagd m.b.t. vervanging van het kunsgrasveld, dakrenovatie, ketelvervanging en LED-verlichting.

Januari
Ed en Dennis tekenen het contract met horecaleverancier Harry de Louw. 
De kantine wordt onder handen genomen en opgeruimd en schoongemaakt. 
I.v.m. de avondklok zijn de tijden voor de trainingsavonden voor de jeugd ingekort.

Februari
Marc Schelfhorst voert een studie-onderzoek uit omtrent de invulling van het vrijwilligersbeleid van DESK.
De archiefruimte wordt opgeruimd door Christ van Wezel en Hennie Balvers. 
Emile Aalbers wil graag door als keeperstrainer. 
De voorbereidingen voor de heropeningen van het clubhuis worden in gang gezet.

Maart
Er is vanuit de T.C. Jeugd en Senioren groen licht voor het opstarten van een tweede selectieteam; Jelle Hakkert 
wordt trainer. 
Senioren t/m 26 jaar mogen weer trainen in teamverband; alle competities voor het seizoen worden geschrapt, de 
KNVB komt met een alternatieve competitie: de ‘RegioCup’. 
Eric van ‘t Hof gaat het (jeugd)wedstrijdsecretariaat versterken. 
Hans van Wanrooij start met de verbouwing van de fysioruimte. 
Alle kledingsponsoren verlengen hun contract voor ten minste 1 jaar. 
Tom Heijkoop en Ronny Birdja verlengen hun contract bij DESK. 
De DESK ‘Thuisquiz’ wordt georganiseerd. 
Een primeur voor het vrouwenvoetbal bij DESK: beide damesteams stappen komend seizoen over naar 
zaterdagvoetbal. 
Een tweede primeur: de A.L.V. wordt (voor het eerst) digitaal georganiseerd.

April
Twee jeugdspelers vertrekken naar een BVO; Romy van der Lee naar Sparta en Ahmed Kodaci naar NAC. 
De dakrenovatie bij de kleedaccommodatie is in volle gang. 
Jos van Nieuwstadt wordt de nieuwe assistent van het (nieuwe) tweede selectieteam.

Mei
Er wordt een akkoord bereikt met Hoppenbrouwers Techniek v.w.b. de vervanging van de ketel voor een zonneboiler.
Bij de Rabobank Stimuleringsfonds wordt een aanvraag gedaan voor de financiering van het kunstgrasveld; tevens 
wordt bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een garantstelling. 
De Kanjerafdeling heeft het aantal van 50 (!) actieve leden bereikt. 
Na jaren stoppen Els Voogd en Linda Snoeren bij DESK VR1, Djulita Laros keert terug als leidster.
Diverse sponsorcontracten worden verlengd. 
Het contract met Club-Assistent wordt voor 3 jaar verlengd. 
De coronamaatregelen worden versoepeld; er mag weer in teamverband worden getraind zonder 1,5 meter afstand. 
Het college geeft akkoord voor de garantstelling van de financiering van de toplaag van het kunstgrasveld.

Juni
Er wordt een extra A.L.V. georganiseerd m.b.t. de financiering van het kunstgrasveld.
Het terras bij het clubhuis wordt uitgebreid. 
Rob Verschut is gestart met (binnen)schilderwerk in de kleedkameraccommodatie. 
Diverse sponsoren verlengen hun contract voor een periode van 3-5 jaar.

Thijs Dingemans
Secretaris
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Besluiten, activiteiten, evenementen
Het afgelopen seizoen 2020-2021 is er 11 keer vergaderd door het 
Algemeen Bestuur en 12 keer door het Dagelijks Bestuur. Aan de hand van 
de notulen van de bestuursvergaderingen wordt in chronologische volgorde 
een aantal gebeurtenissen vermeld.

Juli
De kantine wordt ‘Coronaproof’ gemaakt voor de heropening.
Hennie Balvers laat weten dat het ledenaantal voor komend seizoen op 
825 staat; veel selectiespelers zijn elders gaan voetballen en een negental 
jeugdmeiden is naar SSC’55 vertrokken. 
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Verslag Secretariaat
Toelichting op agendapunt 4 a

Verslag Secretariaat
Toelichting op agendapunt 4 a

9Vraag uw meubelwinkelier naar HAVECO, een echt kwaliteitsproduct !!

Met trots gepresenteerd,..

 ..met passie gemaakt!

Uw nieuwe keuken moet u ervaren, zien én voelen. Naast de 
eigen Mandemakers collectie en Mandemakers Individual, vindt 
u bij ons ook topmerken zoals Barletti, Siematic en de exclusieve 
vtwonen collectie. Met onze eigen granietfabriek en de nieuwste 
apparatuur hebben wij altijd de laatste trends in huis. In onze 
inspirerende showrooms vindt u alles wat u kunt bedenken, maar 
vooral waar u nooit aan heeft gedacht. Kom dus langs of maak 
eenvoudig een afspraak op mandemakers.nl

De ideale opstelling
vindt u bij Mandemakers

Ontdek meer van
hét huis van keukens.

ST I J L

Modern

Al 40 jaar hét huis
van keukens 

MM2021-12-22Advertentie jaarverslag - vv DESK Wk51_A4.indd   1MM2021-12-22Advertentie jaarverslag - vv DESK Wk51_A4.indd   1 21-12-2021   08:2321-12-2021   08:23
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Verslag Technische Zaken
Toelichting op agendapunt 4 b

De commissie Technische Zaken heeft het gehele seizoen 2020-2021 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 7 januari 
2022.

Secretaris                                                                                                                
Thijs Dingemans
E secretaris@vvdesk.nl

Thijs Dingemans

DESK 1 (2020-2021)

11

Uw Boxspring Specialist van Kaatsheuvel

COMPLEET UITGERUST

Showroom: Luxemburgstraat 5, 5171 PK Kaatsheuvel

website: boxspring.nl   -   tel.088-3322333
Indien u onze showroom wilt bezoeken vragen wij u i.v.m. Covid 19 vooraf een afspraak te maken.
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Verslag Seniorenvoetbal
Toelichting op agendapunt 4 c

Wilfried Domenie (commissie Seniorenvoetbal)

Dachten we het ergste gehad te hebben, krijgen we wéér zo’n seizoen… Net 
als voorgaand seizoen, werd ook het seizoen 2020-2021 niet uitgespeeld; 
de competities werden i.v.m. het coronavirus vroegtijdig beëindigd. 

Zaterdagvoetbal flink in de lift
Erg balen natuurlijk, maar toch waren er diverse ontwikkelingen binnen de 
club. Het zaterdagvoetbal zit flink in de lift bij DESK. Gedurende het seizoen 
2020-2021 bleek dat er vanuit diverse teams behoefte was om op zaterdag 
te voetballen. Het voormalige zondag 2 besloot om over te stappen 
naar zaterdagvoetbal, tevens kozen twee jeugdelftallen om richting het 
seniorenvoetbal op zaterdag te gaan. Op het moment van schrijven hebben 
we zeven seniorenteams op de zaterdag en twee op de zondag. Daarnaast 
spelen ook de Veteranen een balletje op de zondagochtend. 

Nieuw selectieteam
Verder konden we in het voorjaar melden dat er groen licht was voor 
een tweede selectie-elftal. Vrijwel de gehele JO19-1, inclusief trainer 
Jelle Hakkert, komt over vanuit de jeugd, waarbij sommige spelers zelfs 
vervroegd overgaan. Jelle wordt geassisteerd door Eric van Wattum en 
oud-prof én oud-Desser Jos van Nieuwstadt. Met twee selectieteams van 
ongeveer 38 spelers is er ruimte om spelers door te laten groeien en zo 
nodig in te laten stromen in ons vlaggenschip.

Contract Tom Heijkoop verlengd
Tevens is in het seizoen 2020-2021 het contract van onze hoofdtrainer 
Tom Heijkoop met twee jaar verlengd. Op het moment van schrijven staat 
DESK 1 bovenaan in de competitie met een ongeslagen status (lees: alles 
gewonnen) en het is dus te hopen dat we de competitie dit jaar wél uitspelen 
en zo de lijn doortrekken met een mooie promotie in het vooruitzicht.

Ik hoop van harte voor alle teams dat de amateurcompetities uitgespeeld 
worden en dat het coronavirus niet wéér roet in het eten gooit…

Groeten,

Wilfried Domenie
Voorzitter Seniorenafdeling

13aantrekkelijk 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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DRIE DIVISIES ONDER 
ÉÉN DAK

Grondverzet, bestrating en 
groenvoorziening voor (semi)

overheden, bedrijven en  
particulieren. 

MERTENSGROEP.NL

Verhuur van koelkasten, 
koel(vries)wagens / -cellen, 

mobiele badkamers, mobiele 
toiletten en materieel. 

MERTENSVERHUUR.NL

Verkoop van nieuwe boten, 
buitenboordmotoren en 

boottrailers.

MERTENSWATERSPORT.NL

Toonaangevend in kwaliteit



Verslag Vrouwenvoetbal

Wij zetten onze schouders eronder!
Daar waar de damesafdeling van DESK voortvarend begon aan het seizoen 
2020-2021, is de competitie zoals in het hele land als een nachtkaars 
uitgegaan. Vrijwel de gehele wereld had andere zaken aan het hoofd 
dan voetballen. Begrijpelijk, maar zeer zeker enorm balen dat je niet de 
mogelijkheid had om je passie voor het voetbal te tonen. Corona nam 
de wereld in zijn greep en de competitie is niet uitgespeeld. Een paar 
wedstrijden werden in het begin van het seizoen gespeeld, en later in het 
seizoen waren we weer heel erg blij dat we konden trainen. Al was dit ook 
soms behelpen met leeftijdsrestricties en/of met 1,5  meter  afstand.

Een nieuwe hoofdtrainer, vertrouwde staf en een ‘eigen’ derde 
helft
De dames van het eerste elftal hebben een nieuwe trainer gekregen in 
de persoon van Ronny Birdja. Samen met de begeleiding van Simone 
Brekelmans, Linda Snoeren en Els Voogd is het team begeleid op de 
momenten dat dit kon. Aan het einde van dit seizoen is na vele jaren als 
begeleiding afscheid genomen van Linda en Els. Nogmaals hartelijk dank 
voor de vele jaren die jullie aan het vrouwenvoetbal hebben besteed.

Dames 2 had een vertrouwde staf in de personen van Maikel van 
Laerhoven, André Zwaans en Ed van Ham. De voortekenen van de start 
van de competitie waren goed. Wederom geen punt laten liggen, zouden ze 
dan toch weer mee gaan strijden om het kampioenschap? Een vraag die we 
helaas niet hebben kunnen beantwoorden.

Dames Rosé heeft - daar waar het mogelijk was - enthousiast getraind 
en wist zelfs hun eigen derde helft te creëren. Op de momenten dat het 
mogelijk was, is er bijvoorbeeld ook nog doorgetraind in de duinen.

Ondanks corona bleef de afdeling draaiend
Door de beperkte mogelijkheden om te voetballen, hebben de 
commissieleden binnen het vrouwenvoetbal onregelmatig en beperkter 
overleg gehad. Toch hebben Linda, Els, Simone, Jan Dingemans en Nick 
Mertens de afdeling uitstekend draaiende gehouden op de momenten dat 
het ertoe deed.

Ondanks alles hebben de speelsters een enorme saamhorigheid getoond 
en ben ik blij dat men - daar waar het kon - ook de mogelijkheden heeft 
aangegrepen om er met elkaar het beste van te maken. Dat jullie flexibel 
zijn is op alle fronten wel gebleken. Dank jullie wel dames!

Dank eveneens aan alle supporters, sponsoren, vrijwilligers en andere 
betrokkenen. Wij blijven met elkaar hard werken aan een prachtige 
damesafdeling. Samen zetten wij onze schouders eronder!

Ed van Ham
Voorzitter vrouwenvoetbal

Ed van Ham (commissie Vrouwenvoetbal)

Toelichting op agendapunt 4 d
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SCOORTALTIJD!

AMERIKASTRAAT 18, 5171 PL KAATSHEUVEL | 0416 - 28 00 55 
INFO@JAC-KLIJN.NL | WWW.JAC-KLIJN.NL



Trots om “12e man” te zijn
voor DESK selectie seizoen 2021-2022.

Scan de code en bezoek onze website:
www.hoefnageltotaalbouw.nl
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Vraag direct online een offerte aan:
www.hoefnageltotaalbouw.nl/kozijnen

Houten kozijnen (KOMO)  
of deuren nodig?  
Vraag direct online een offerte aan!
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www.klijn-mini-specialist.nl



Welkom bij Fysiocare 
 Fysiotherapie     FysioFitness      Gewichtsconsulent 
 

 
 
Klachten? Advies nodig? 
Wij staan als trotste partner van V.V. DESK voor u klaar! 
 

www.fysiocare.nl 

Esther van der Woerd (commissie Jeugvoetbal)

Verslag Jeugdvoetbal
Toelichting op agendapunt 4 e

Het seizoen 2020–2021 was voor een ieder een wel heel bijzonder jaar. 
Door de coronamaatregelen was de start er één met veel beperkingen. 

Eind augustus waren de ballenkooien weer gevuld met voldoende ballen, 
hesjes en hoedjes om een start te maken met de voorbereiding op een mooi 
seizoen.

Helaas al snel een eind aan de competities
Over de resultaten in de competitie valt niet veel te vertellen, want nadat 
we in september conform de coronamaatregelen de competitie zijn gestart, 
werden op 10 oktober alweer de laatste competitiewedstrijden gespeeld. 
Er mocht niet meer tegen andere clubs gespeeld worden, dus werd er vanaf 
24 oktober gestart met onderlinge wedstrijden en konden ook de trainingen 
doorgaan. Door de optimale samenwerking tussen de jeugdcommissie, 
leden en ouders konden deze probleemloos doorgang vinden. Dit heeft 
geduurd tot begin juni, toen de RegioCup van start ging. Eindelijk kon er 
weer tegen eigen leeftijdsgenoten worden gevoetbald, waar door één ieder 
naar uitgekeken werd. De resultaten waren wisselend, maar dat mocht de 
pret niet drukken. 

Groei bij de jeugdteams
De competitie jeugd blijft een mooie mix van prestatief- en recreatief 
voetbal en dat was ook het afgelopen seizoen wel weer duidelijk. Er was een 
behoorlijke groei bij alle jeugdteams. Aan het einde van het seizoen telde 
de groep kanjers zeker 40 talentvolle spelers en speelsters. Verder blijft de 
meisjesafdeling maar groeien. Er zal in het nieuwe seizoen (2021-2022), om 
voor alle meisjes een compleet team te hebben, een samenwerkingsverband 
aangegaan worden met NEO’25 en RWB, zodat iedereen kan blijven 
voetballen met zoveel als mogelijk eigen leeftijdsgenootjes.

Toch wat activiteiten
Tussendoor hebben we voor de jongste jeugdleden toch nog een tweetal 
activiteiten kunnen organiseren. Ieder jaar rond eind november/begin 
december vieren we op de Eikendijk Sinterklaas, helaas dit jaar zonder 
de Goedheiligman met zijn Pieten in een goed gevulde kantine met de 
allerjongste talenten en ouders. Dit jaar werd er een erg leuke pietentraining 
gegeven en konden alle kids met een welverdiend pietendiploma, 
cadeautjes en snoepgoed naar huis. Op 13 december werd het traditionele 
onderlinge kersttoernooi in De Werft gespeeld door de jeugdleden van de 
onderbouw. Helaas hebben we voor de bovenbouw (in verband met de 
coronamaatregelen) moeten besluiten om het af te gelasten.

Tijdens het seizoen hebben weer erg fijne hulp gekregen van een aantal 
ROC Sport en Bewegen-stagiaires.

De jeugdcommissie kan, ondanks alle coronamaatregelen, op een kort 
geslaagd voetbalseizoen terugkijken. Voor alle teams was er uiteindelijk 
(minimaal) één trainer beschikbaar en ook alle elftallen hadden (vrijwillige) 
leiders op de zaterdag. Hierdoor hebben we het hele seizoen, al dan niet in 
competitieverband, kunnen trainen en wedstrijden spelen.

Extra handjes gezocht!
Vrijwilligers, is het als train(st)er, leid(st)er, scheidsrechter, toezichthoud(st)
er, jeugdcommissielid, etc, zijn uiteraard welkom. Vele handjes maken licht 
werk en zorgen ervoor dat onze jeugdleden onbezorgd en met veel plezier 
hun sportactiviteit uit kunnen voeren.

Esther van der Woerd
Voorzitter Jeugdafdeling

HOVENIERS BEDRIJF VERBOVEN

gespecialiseerd in aanleg gras en onderhoud sportvelden
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Meer informatie? Kijk op:

WWW.TRIMBACHDOZEN.NL

dozen

brievenbusdozen

tape

folie paklijst enveloppen

Overikweg 3 • 5145 PA Waalwijk • Tel: 0416 - 339 947 • Email: info@trimbachdozen.nl

Openingstijden
maandag:      08:00 - 16:30 uur 
dinsdag:        08:00 - 16:30 uur
woensdag:    08:00 - 16:30 uur
donderdag:  08:00 - 16:30 uur
vrijdag:          08:00 - 12:00 uur 

DE SPECIALIST IN
VERPAKKINGSMATERIALEN

palletdozen

kopieerpapier

luchtkussen enveloppen

7

WWW.HANSVANWANROOY.NL

NIEUWBOUW
RENOVATIE & ONDERHOUD

STUCWERK
TEGELWERK

Pantone 485C

Tel: 0416-273813   |   Mob: 06-20495749   |   E-mail info@hansvanwanrooy.nl
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Verslag Horeca
Toelichting op agendapunt 4 f

Op de vraag hoe afgelopen seizoen voor de Horeca was, heb ik maar één 
antwoord: balen. Wederom moest de kantine sluiten door het coronavirus. 
We konden slechts drie weekenden meepakken, alvorens de deuren in 
oktober dicht gingen. En dat bleven ze ook voor wel heel lange tijd… 
Pas in augustus konden we eindelijk weer een pilsje pakken in de kantine. 

Stilzitten? Echt niet!
Van stilzitten was in die tussentijd absoluut geen sprake. We hebben 
tijdens de lockdown de kantine een behoorlijke opknapbeurt gegeven: 
de kantine is grondig schoongemaakt en opgeruimd en er is onderhoud 
verricht aan bepaalde zaken. De overgebleven voorraad (zoals snoep, 
frisdrank en bier), het merendeel met een aflopende THT-datum, hebben 
we verkocht aan leden. En toen was het wachten, wachten, wachten…

De CoronaCheckApp
Wederom beseften we dat de functie van ons riante clubhuis van enorm 
belang is voor het verenigen, het verbinden van leden, supporters, 
sponsoren en gasten. Gelukkig konden we in september de deuren weer 
openen, uiteraard conform de geldende coronamaatregelen (zoals het 
werken met de CoronaCheckApp).

Helpende handjes gezocht
Voor nu rest nog één vraag: wie versterkt ons fantastische team? 
We zoeken nog mensen die samen met ons de bar en de frituur willen 
bemannen. Lijkt het jou leuk om te helpen? Neem contact met me op via 
horeca@vvdesk.nl! 

Ton Brouwers
Voorzitter Horeca

Ton Brouwers (commissie Horeca)

 
 

 
Hoofdstraat 203 

5171 DM Kaatsheuvel 
Tel: 0416-272130 

 
Bestel via onze webshop 

www.bakkerijbierman.nl, zodat u niet in de 
rij hoeft en niet mispakt! 
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Verslag Communicatie
Toelichting op agendapunt 4 g

Tja, wat een hectisch seizoen was het…. Het coronavirus hakte er ook in 
binnen de commissie Communicatie. En nee, gelukkig niet letterlijk (corona 
bleef ons bespaard), maar we ondervonden wel degelijk de gevolgen 
van COVID-19. Zo leefden we continu mee met de persconferenties om 
z.s.m. de communicatie te verzorgen via de DESK-kanalen. Ook stonden 
we veel in contact met de gemeente. Tevens werd het zogeheten ‘DESK 
OMT’ opgericht, waarin via WhatsApp alle communicatie m.b.t. de nieuwe 
coronamaatregelen werd gedaan. 

Essentiële communicatie
Wie doet dit, wie doet dat, hoe doen we dit, oh nee, nu ook dit nog… Zomaar 
wat kreten die het seizoen 2020-2021 geregeld via de digitale kanalen 
werden verspreid. Het was een seizoen waarin het veel schakelen was en 
communicatie essentieel bleek voor de vereniging. Tevens was het ook een 
seizoen waarin de creativiteit op de proef werd gesteld. Maandenlang werd 
er niet gevoetbald, maar hoe houd je dan wél contact met je leden? Hoe zorg 
je ervoor dat ze betrokken blijven bij de vereniging? Het bestuur besloot om 
alle leden mee te nemen in de grote uitdagingen. Vanuit elke commissie 
werd een update gedeeld m.b.t. de situatie. DESK liet transparantie zien en 
nam haar leden mee in het ‘wel-en-wee’ van de vereniging. Dit werd zéér 
gewaardeerd, wat fijn was om te horen.

Toch volop (digitale) activiteiten!
Uiteraard was het zo nu en dan even zoeken, want soms is er niets te melden. 
Hoe zorg je dan toch voor leuke content terwijl er niet wordt gevoetbald? 
Nou, aan (digitale) activiteiten geen gebrek! Er werd een heuse DESK 
Thuisquiz georganiseerd, tevens schreef DESK historie met de allereerste 
digitale A.L.V. in maart en uiteindelijk werd er dan toch nog gevoetbald 
in de RegioCup. Wie een blik op de site waagt, ziet dat er vanaf april/mei 
steeds meer ‘niet-coronanieuws’ werd verspreid. En zo vloog het seizoen 
2020-2021 alsnog voorbij. We leefden in de waan van de dag, waardoor 
ontwikkelingen binnen de commissie even stilstonden. Komend seizoen 
gaan we volop aan de slag met onze ambitie: de commissie Communicatie 
laten groeien.

Dat dat gaat lukken, weet ik zeker, want inmiddels hebben we Steffie 
Mertens en Nienke Damen mogen presenteren als kersverse aanwinsten. 
Dames, bedankt voor jullie inzet en op naar een mooi seizoen.

En o ja, steeds vaker weet men ons te vinden voor wedstrijdverslagen, 
teamnieuws of andere berichtgeving. Heb je wat leuks te melden, wil je een 
wedstrijdverslag delen of what else? Mail communicatie@vvdesk.nl!

Graag tot snel en voor nu: keep up the good work!

Thijs Dingemans
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Thijs Dingemans (secretaris)

BEDRUKKEN VAN UW:

RUGNUMMERS   CLUBLOGO�S   SPONSORNAMEN

Future in textile transfers

Specialist in het maken en aanbrengen van  textieltransfers
voor allerlei soorten werk-, sport- en promotionele kleding

Future in textile transfers

Transfers voor:
voetbalshirts & -broeken
trainingspakken
sporttassen

Specialist in het maken en aanbrengen 
van  voor allerlei soorten textieltransfers
werk-, sport- en promotionele kleding

www.traimex.nl        info@traimex.nl        0416 - 27 22 24        www.traimex.nl        info@traimex.nl        0416 - 27 22 24        
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K A A T S H E U V E L

T O T  M O R G E N !

Looiersplein 23A, 5104 GN  |  (0162) 322044  |  expert.nl/dongen

vv DESK Businessclub

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

Uw bedrijfslogo ook hier?
Informeer naar de mogelijkheden

sponsoring@vvdesk.nl

Sponsoren vv DESK Verslag Sponsoring
Toelichting op agendapunt 4 h

Bij de A.L.V. van maart 2021 heeft Gerardo de Jong zich na 6 jaar 
bestuurslidmaatschap niet meer herkiesbaar gesteld. De taken van de 
sponsorcommissie zijn vooralsnog overgenomen door Ed van Ham.

Trouw aan elkaar
Door de maatregelen die samenhingen met COVID-19, heeft de 
sponsorcommissie de plannen moeten bijstellen. Het was afgelopen 
seizoen niet mogelijk om onze sponsoren te ontvangen op het sportpark of 
met elkaar te genieten van een heerlijke sponsoravond. Toch zijn wij heel erg 
blij dat veel sponsoren ons trouw zijn gebleven in deze moeilijke tijden. Ook 
DESK heeft - daar waar mogelijk - een steentje bijgedragen bij de bedrijven 
die zwaar werden geraakt. Samen hebben wij elkaar echt geholpen.

Wederom veel worstenbroodjes verkocht
Ondanks de situatie die was ontstaan, hebben we wel de Worstenbroodactie 
georganiseerd en werden de worstenbroodjes gelukkig in grote getalen 
afgenomen. Niet zoveel als voorgaande jaren, maar een heel mooi resultaat 
met alle omstandigheden in ogenschouw genomen. Een actie die DESK 
inmiddels al een aantal jaren uitvoert en het bestuur vindt het belangrijk 
dat er een mooie tegenprestatie tegenover staat in de vorm van heerlijk 
worstenbrood. Een mooie traditie die we hebben ingezet en welke de club 
een zeer mooi bedrag oplevert om extra zaken te bekostigen. Met ieder 
afgenomen zakje steun je allemaal de club!

Behoefte aan uitbreiding
Binnen de commissie Sponsoring is er behoefte aan uitbreiding van het 
aantal leden. Leden die mee helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld 
sponsorbijeenkomsten, bijeenkomsten in het sponsorhome, maar ook 
leden die artikelen kunnen schrijven om onze sponsoren voor te stellen. 
Een enorme verscheidenheid, maar taken die goed behapbaar zijn voor een 
ieder. Wil je meer weten? Mail dan naar de sponsorcommissie.

Het is een vreemd seizoen geweest, maar mede met de steun van alle 
sponsoren van DESK is het mogelijk geweest om goed door deze periode 
heen te komen. Bedankt namens alle leden van DESK voor jullie bijdrage!

Wilt u DESK ook sponsoren? Sponsoring van de vereniging is mogelijk in 
allerlei vormen. De sponsorcommissie bespreekt graag de mogelijkheden, 
aarzel niet en neem contact op via sponsoring@vvdesk.nl.

Ed van Ham

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

Ed van Ham (commissie Sponsoring)
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Ed van Ham (commissie Sponsoring)

Verslag Accommodatie
Toelichting op agendapunt 4 I

Na meerdere jaren als bestuurslid Accommodatie te hebben gewerkt, 
heeft Jaap van den Corput aangegeven dat zijn bestuurslidmaatschap 
niet meer te combineren was met zijn privésituatie. De vacature die Jaap 
heeft achtergelaten, is in het seizoen 2020-2021 helaas niet ingevuld. 
Gesprekken met mogelijk potentiële kandidaten werden niet gevoerd 
doordat vrijwel het gehele land op slot zat gedurende een geruime periode.

Veel werkzaamheden verricht
Dit betekent echter niet dat er niets op de accommodatie is gedaan, in 
tegendeel! Er is heel, heel veel gebeurd. De verrichtte werkzaamheden 
zijn gebundeld in een mooi artikel in de prachtige Presentatiegids, welke 
in september 2021 is verspreid. Verschillende zaken brengen we graag 
nogmaals in herinnering:

Een nieuw dak voor de kleedkamers. Vernieuwing van de ketel in de 
kleedkamer, met direct een investering in duurzaamheid d.m.v. het leggen 
van zonnecollectoren voor deze ketel. Gebreken aan elektrische installatie 
werden opgelost. Uitbreiding van het terras werd mogelijk gemaakt. Heel, 
heel veel afval is verwijderd van het sportpark. En nog heel veel meer... 
Meerdere extra zaken die zijn uitgevoerd op de accommodatie. Dit allemaal 
naast het reguliere werk van het onderhoud, belijning van de velden. Want 
op de momenten dat we konden spelen, moesten de velden ook in orde 
zijn. Dit is gelukt! Een enorm compliment aan de vrijwilligers die dit allemaal 
mogelijk hebben gemaakt. Vrijwilligers die zelf voorzichtig moesten 
handelen om veilig (coronaproof) hun werkzaamheden uit te voeren. Soms 
moest men zelfs een stap terug doen. Een keuze die door een ieder werd 
gerespecteerd. 
Voor de accommodatie is binnen het bestuur de keuze gemaakt om in te 
zetten op renovatie in plaats van nieuwbouw. Nieuwbouwplannen zouden 
te lang duren. We zetten deze plannen vooralsnog in de ijskast en wellicht 
dat we ze er richting het 100-jarig bestaan van DESK weer uithalen.

Vervanging toplaag kunstgrasveld
Een intens project is de aanbesteding van de nieuwe toplaag van het 
kunstgrasveld. We hebben daarvoor in 2020 een werkgroep opgericht 
die zich heeft toegelegd op het selecteren van enkele leveranciers van 
kunstgrassystemen. Dit is gedaan op basis van een aantal uitgangspunten 
die we als vereniging geformuleerd hebben. Omdat het huidige 
kunstgrasveld al behoorlijk oud (en verouderd) is, hebben we allereerst een 
advies gevraagd aan een keuringsinstantie of wij de huidige lagenstructuur 
kunnen behouden. Dat advies was na enkele onderzoeken van zand en lava 
positief, zodat we daarna de stap konden zetten naar het offerteproces. 
Diverse gesprekken met leveranciers en aannemers in de wereld van het 
kunstgras gaan uiteindelijk leiden naar de keuze voor de leverancier, die 
naar verwachting in het voorjaar van 2022 het nieuwe kunstgrasveld gaat 
realiseren.

Al met al is er hard gewerkt door een ieder en wordt het steeds meer 
zichtbaar wat er allemaal op de accommodatie gebeurt. Al gebeuren er vaak 
zaken die niet direct zichtbaar zijn. 

Dank nogmaals aan alle vrijwilligers en zeker ook aan de vele lokale 
bedrijven die mee hebben geholpen met het uitvoeren van werkzaamheden 
op het sportpark.

Ed van Ham en Jacques van Heijst
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Wij helpen je met liefde 
afscheid te nemen

0416 - 851 405 (dag & nacht)

HOOFDSTRAAT 32  |  5171 DD  |  KAATSHEUVEL

Ook als je bij Ardanta, Dela of elders verzekerd bent

Mieke Alijda Lowie Robin Laura
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Verslag Financiën
Toelichting op agendapunt 4 j

Dennis van den Beukel (commissie Financiën)

Beste leden,

Hierbij presenteer ik u het financiele resultaat over het seizoen 2020-2021. 
Op vrijdag 14 januari 2022 zal ik tijdens de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) deze resultaten verder toelichten. De volledige jaarrekening is na 
afloop van de ALV in te zien bij ondergetekende.

Bij het opmaken van dit verslag heeft de kascontrole-commissie haar 
controle nog niet uitgevoerd met betrekking tot de definitieve cijfers over 
het seizoen 2020-2021. De leden van de kascontrole-commissie zullen op 
de Algemene Leden Vergadering verslag doen van hun bevindingen.

De balans en de winst- en verliesrekening 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 2020 – 2021
Winst- & Verliesrekening seizoen 2020 - 2021

BEDRAGEN IN EURO’S WERKELIJK BEGROTING VERSCHIL
Afdeling Voetbal

Voetbal Algemeen

Opbrengst Voetbal Algemeen   222.269,46 225.074,57 -2.805,11 

Kosten Voetbal Algemeen 189.271,69 221.074,57 31.802,88 

RESULTAAT AFDELING VOEBAL +32.997,77 +4.000,00 +28.997,77 

Horeca

Opbrengst horeca 30.877,16 110.000,00 -79.122,84

Kosten horeca 63.024,02 114.000,00 +50.975,98

RESULTAAT HORECA -32.146,86 -4.000,00 -28.146,86

TOTAAL RESULTAAT +850,91 - +850,91 
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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 2020-2021 is dit wederom het geval geweest, echter 
Covid-19 maakte het noodzakelijk om met een aangepaste begroting het seizoen in te gaan. Na september 2020 
kwamen we in een nieuwe lockdown en hebben we de toenmalige conceptbegroting moeten aanpassen naar de 
toen geldende situatie en maatregelen.

Gedurende het seizoen is er alles aan gedaan om een zo goed mogelijk financieel resultaat te bereiken. En 
met succes! De winst- & verliesrekening over het seizoen 2020-2021 laat zien dat er een positief resultaat is 
gerealiseerd ter waarde van € 850,91. Hierdoor nam het eigen vermogen toe van € 8.023,49 op 30 juni 2020 naar 
€ 8.874,40 op 30 juni 2021.

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

Resultaat afdeling voetbal
Over het seizoen 2020-2021 is er door de Afdeling Voetbal in zijn totaliteit een positief resultaat geboekt van  
€ 32.997,77, terwijl een positief resultaat van € 4.000 euro was begroot. Dit betekent dan ook een sterk vertekend 
beeld in relatie tot het volledig stilvallen van de voetbalactiviteiten vanwege Covid-19.

Hieronder volgen een aantal bijzonderheden met betrekking tot het behaalde resultaat:
 - De opbrengst vanuit contributie is € 2.057,38 lager uitgevallen dan vooraf is begroot. Ondanks het   
  stilleggen van de verenigingsactiviteiten hebben nagenoeg alle leden trouw de contributie betaald.   
  Geweldig dat de leden, in deze ontzettend moeilijke tijd, de club zijn blijven ondersteunen.
 - De opbrengst vanuit sponsoring en advertenties/narrowcasting was € 2.053,51 hoger dan begroot.   
  Ook hier mag gemeld worden dat nagenoeg de meeste ondernemers hun steun aan de vereniging   
  hebben gecontinueerd. We mogen dan ook trots zijn op al deze ondernemers die onze club een warm  
  hart toedragen.  
 - Door sluiting van het sportpark waren er € 2.312,74 minder energie- en reguliere onderhoudskosten  
  te noteren. De renovatie van het archief, de fysioruimte en de voorbereidende werkzaamheden voor de  
  vervanging van het kunstgrasveld (milieu- en bodemonderzoek) leverden een extra kostenpost van 
  € 15.973,47 op.
 - De personele lasten waren, mede dankzij de tegemoetkomingen van de overheid,     
  € 16.871,75 lager dan begroot.
 - De stopzetting van het voetbalseizoen zorgde voor een verschuiving van opleidingen voor trainers. 
  De geplande opleidingen van 2020 en 2021 zijn verplaatst naar 2022 en 2023. 
  We hebben deze betreffende kosten alvast gereserveerd.
 - Op basis van het aantal leden dient er maandelijks een contributie te worden betaald aan de KNVB.   
  De KNVB is echter voetbalverenigingen tegemoet gekomen door de conributie van een aantal maanden  
  niet te incasseren. Hierdoor was de totale afrekening € 13.603,00 lager dan begroot.
 - Aan de voorziening ‘vervanging toplaag kunstgrasveld’ is weer € 7.000 toegevoegd.

Het annuleren van alle competities en de sluiting van het sportpark heeft veel kosten ‘bespaard’, waarbij de 
beoogde inkomsten voor een groot gedeelte zijn gerealiseerd. De personele kosten, hypotheekkosten, vaste lasten 
(zoals verzekeringen, gemeentelijke belastingen) en afschrijvingen bleven echter geheel in stand. 

Gelukkig heeft de vereniging gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen vanuit de overheid (NOW, TASO 
en TVL). Per kwartaal kon als gevolg van het omzetverlies een gemotiveerde aanvraag worden ingediend. Deze 
aanvragen hebben geleid tot een (voorlopige) ontvangst van € 58.632,29 aan overheidsgelden. In de loop van 
seizoen 2021-2022 zal, voor een aantal nog niet definitief vastgestelde ontvangsten, blijken in hoeverre deze 
gelden volledig en terecht zijn geweest. Er is rekening gehouden met mogelijke correcties middels een reservering.

Het uiteindelijk gerealiseerde positieve resultaat voor de afdeling voetbal is onder andere tot stand gekomen 
dankzij de voortdurende bewaking van de uitgaven. De belangrijkste factor voor dit resultaat zijn echter alle leden 
die trouw hun contributie betaalden en onze gewaardeerde sponsoren, reclamebordhouders en adverteerders die 
ons, waar mogelijk, bleven ondersteunen.
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Verslag Financiën
Toelichting op agendapunt 4 j

Resultaat afdeling horeca
Normaliter moet het netto resultaat van de horeca voldoende zijn om een exploitatie-resultaat van € 0,00 voor de 
gehele vereniging te kunnen realiseren. Dit zou dus, met de herziene berekeningen gedurende de eerste maanden 
van het seizoen, naar aanleiding van de nieuwe lockdown, een begroot negatief resultaat betekenen voor het 
seizoen 2020-2021 van € 4.000,00. 

Het verdere verloop van het seizoen bleek echter een volledig ander effect te hebben op het financieel resultaat 
van de afdeling horeca. De sluiting van de horeca voor de rest van het seizoen betekende het wegvallen van alle 
inkomsten en uiteraard ook bijbehorende inkoopkosten. Een groot gedeelte van de vaste kosten als energie, 
verzekeringen, afschrijvingen en abonnementen bleef echter van kracht.

De omzet van het clubhuis bedroeg uiteindelijk € 30.877,16, terwijl in de begroting € 110.000,- was begroot op 
basis van de toen bekende informatie omtrent de coronamaatregelen vanuit de overheid. De kosten bedroegen 
uiteindelijk € 63.024,02, waardoor de afdeling horeca een negatief resultaat van € 32.146,86 heeft geboekt.

Met betrekking tot de inkoopkosten hebben we gedurende het seizoen een aantal producten kunnen retourneren 
aan onze leverancier Inbev. Daarnaast hebben we een gedeelte van de aanwezige voorraad moeten afschrijven 
vanwege het verstrijken van de houdbaarheid en is er een mooie donatie gedaan aan de plaatselijke voedselbank.

Concluderend hebben er in het seizoen 2020-2021 minder activiteiten plaatsgevonden dan we met elkaar hadden 
gehoopt. Desalniettemin gaat de waardering vanuit het bestuur uit naar alle medewerkers achter de bar, in de 
keuken, bij de schoonmaak en het dagelijks onderhoud voor hun inzet. We hopen dan ook dat er bij een herstart van 
alle activiteiten weer een beroep op  jullie kan worden gedaan.

De balans per 30 juni 2020 en 30 juni 2021*

Toelichting balans
 
 Activa
 - De ‘vaste activa’ zijn gemuteerd met de jaarlijkse afschrijvingen, welke zijn meegenomen in het   
  resultaat over het seizoen 2020-2021.
 - 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,   
  overheidsgelden (NOW & TVL) en nog te ontvangen contributie. Daarnaast is een BOSA-subsidie   
  toegekend welke gebruikt dient te worden voor het onderhoud van de accommodatie, 
  die gedurende seizoen 2021-2022 ontvangen gaat worden. 
 - De ‘liquide middelen’ zijn onder andere toegenomen vanwege de verhoging van de     
  exploitatievergoeding m.b.t. de privatisering 20211 en de voorlopige BOSA-subsidie met betrekking tot  
  de vervanging van het kunstgrasveld.

  1Zie ‘Toelichting Passiva’ voor meer informatie over de exploitatievergoeding t.b.v. de privatisering.

   

 BEDRAGEN IN € 30 JUNI 2020 30 JUNI 2021 30 JUNI 2020 30 JUNI 2021

Vaste activa 340.738,35 315.636,78 Hypothecaire leningen 351.235,15 332.968,65
Voorraden 16.916,36 14.944,75 Voorzieningen 165.929,69 192.186,93
Vorderingen 47.087,83 102.511,64 Belastingen 704,00 591,00
Vooruitbetalingen 6.045,82 5.901,68 Nog te betalen bedragen 22.257,64 50.846,58
Liquide middelen 357.715,23 368.167,44 Vooruit ontvangen bedragen 7.015,62 5.025,73

Reservering i.v.m. privatisering 213.338,00 216.669,00
Eigen Vermogen 8.023,49 8.874,40 

Totaal 768.503,59 807.162,29 Totaal 768.503,59 807.162,29 

 BEDRAGEN IN € OPBRENGSTEN UITGAVEN

Contributies 125.000,00 Accommodatie 92.405,48
Stichting Promotie Desk 88.875,00 Personele lasten 50.305,00
Resultaat afdeling Horeca 34.000,00 Wedstrijden 56.911,80
Overige opbrengsten 36.959,28 K.N.V.B. en materialen 40.360,00

Nevenactiviteiten 3.000,00
Overige uitgaven 41.852,00

Totaal 284.834,28 284.834,28

Passiva
 - De ‘hypothecaire leningen’ zijn gemuteerd door de jaarlijkse afschrijvingen.
 - De post ‘voorzieningen’ bevat diverse opgebouwde reserves voor verschillende doeleinden, 
  waaronder de vervanging van het kunstgrasveld.
 - De post ‘nog te betalen bedragen’ betreft onder andere gemeentelijke belastingen,    
  energie-afrekeningen, onderhoudskosten en hypotheekkosten. Dit zijn uitgaven die zijn voldaan ná   
  afloop van seizoen 2020-2021, maar die wel van invloed zijn geweest op het resultaat van afgelopen  
  seizoen. 
 - De ‘reservering privatisering’ betreft een voorziening voor het 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. 
  
  Tot 2045 is een jaarlijkse bijdrage van € 129.598,30 (niveau 2021) 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 het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP), is hierin opgenomen evenals de verhoging per   
  1 januari 2019. De verhoging is echter nog onvoldoende doorgevoerd, mede vanwege financiële   
  tekorten bij de Gemeente Loon op Zand, waardoor het vastgestelde MJOP ter discussie blijft staan. 

 - Het ‘Eigen vermogen’ is gedaald met € 850,91, wat gelijk staat aan het positieve resultaat over   
  seizoen 2020-2021.

Gecomprimeerd overzicht begroting seizoen 2021-2022

Toelichting op de begroting seizoen 2021-2022
Bovenstaand overzicht geeft in een versimpelde weergave de begroting weer voor het seizoen 2021-2022. De 
begroting gaat, zoals al eerder vermeld, traditiegetrouw uit van een resultaat van € 0,00. In tegenstelling tot 
vorig seizoen gaan we nu weer uit van een ‘normaal’ seizoen zonder Covid-19 lockdown(s). De totale begroting is 
daarmee in z’n totaliteit € 59.760,00 hoger dan de begroting van seizoen 2020-2021.

Het uiteindelijke resultaat van het clubhuis heeft een grote impact op het totale verenigingsresultaat. De 
onzekerheid in de huidige crisis kan het uiteindelijk resultaat van het clubhuis (en uiteindelijk de gehele vereniging) 
echter nog sterk beïnvloeden.

Per 1 januari 2021 zijn onder andere twee nieuwe vijfjarige contracten gesloten met de horecaleveranciers Inbev 
en Harry de Louw. De ontwikkelingen op het gebied van zowel prijsstijgingen van horeca- en energieleveranciers 
als accijnsverhogingen op alcohol blijven echter zorgwekkend. Kleine aanpassingen in de door ons gevoerde 
consumptieprijzen zijn het gevolg geweest.

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

Begroting seizoen 2022 – 2023
Er is nog geen begroting opgemaakt voor het seizoen 2022 – 2023.

Tot slot
Namens het bestuur wil ik alle 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
Penningmeester
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Vaststelling contributie 2022-2023
Toelichting op agendapunt 6

Het bestuur heeft - mede door de steun van leden aan DESK in coronatijd - besloten de contributiebedragen te 
handhaven. Met ingang van 1 juli 2022 zijn de maandbedragen volgens onderstaand overzicht.

SOORT LID             CONTRIBUTIE PER MAAND

Senioren  (geboren voor 01-01-2004)    €  17,50
Junioren    (geboren in de jaren 2004 tot en met 2009)  €  16,00
Pupillen    (geboren in de jaren 2010 tot en met 2013)  €  15,00
Puppies    (geboren in 2014 en 2015)     €  14,00
Kanjers     (geboren in 2016 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

Hennie Balvers
Van Heeswijkstraat 41
5171 KJ Kaatsheuvel

Telefoon 0416-276564

E-mail: fam.balvers@home.nl

V.O.F. ADMINISTRATIEKANTOOR

HENNIE BALVERS

Uw advertentie hier?
Informeer naar de mogelijkheden

sponsoring@vvdesk.nl
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Huldiging jubilarissen 2020-2021
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 
Koen Dingemans, Mark Palli, Erik Kivits, Dennis Mulder en Joost Verboven

40 jaar lid 
Eric de Brouwer

50 jaar lid 
Hans van Heijst, Ton van Ballekom, Frans Janssen en Mark Krol

60 jaar lid 
Mari Klijn

65 jaar lid 
Christ van Wezel

70 jaar lid 
Piet van Laarhoven

Hennie Balvers

39

kleur buiten 
de lijnen

2d studio in vorm  |  T 0416 674 624  |  www.2dstudio.nl  

Voor je het weet, leg je jezelf grenzen op. Of anderen. Jammer, want dan ga je aan 
spannende invalshoeken voor je organisatie voorbij. Iemand nodig voor creatieve 
concepten en communicatiemiddelen? Welkom bij 2d studio in vorm in Kaatsheuvel.

2d advertentie_DESK_2021.indd   12d advertentie_DESK_2021.indd   1 06-07-21   17:0506-07-21   17:05

FIJNE WEDSTRIJD!

OOK ONZE 
TAARTEN
ZIJN ROND
GEWONNEN OF VERLOREN? 
Vieren of troosten, met 
slagroomtaarten en vlaaien, 
óók met bedrijfslogo. Team 
PartyVlaai denkt graag mee 
over een smakelijke verrassing.

Vóór de wedstrijd, in de 
pauze of tijdens de derde 
helft: met ons gebak of onze 
worstenbroodjes (ook halal, 
vegan en glutenvrij) scoor je 
altijd. 

TRAKTEREN 
KAN AL 
VANAF 

1 EURO PER 
PERSOON 

GROTESTRAAT 219 • WAALWIJK • ONLINESHOP@PARTYVLAAI.NL • 0416 - 560 010 • PARTYVLAAI.NL

TECHNIEK
LEEFT 
IN NIELS
COLLEGA’S GEZOCHT

  Bekijk onze vacatures



Bestuursverkiezing
Toelichting op agendapunt 8

Gerardo de Jong is per 1 juni 2021 afgetreden als bestuurslid. 

Esther van der Woerd is tijdens de A.L.V. van 28 maart 2021 benoemd tot bestuurslid; zij heeft het stokje van Petra 
overgenomen en is portefeuillehouder van de afdeling Jeugdvoetbal. 

Aftredend is Dennis van den Beukel. Dennis stelt zich beschikbaar voor een volgende periode voor de commissie 
Financiën, echter voor de duur van één jaar. Ed van Ham, momenteel interim-voorzitter en verantwoordelijk voor de 
vrouwenafdeling, stelt zich definitief verkiesbaar voor de functie van voorzitter. Steffie Mertens stelt zich kandidaat 
als bestuurslid en voorzitter van de commissie Communicatie. Thijs Dingemans heeft aangekondigd per 30 juni 2022 
af te treden als bestuurslid en voorzitter van de commissie Secretariaat. 

Ondanks verwoede pogingen is het bestuur er (nog) niet in geslaagd om vervangers te vinden voor de commissies 
algemene zaken, 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 7 januari 2022.

Secretaris
Thijs Dingemans
E secretaris@vvdesk.nl

Thijs Dingemans
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Herkiesbaar Dennis van den Beukel Verkiesbaar Ed van Ham Kandidaat Steffie Mertens

                  
      Bloemen & boeketten      Hydrocultuurbeplanting    Groene / Kamerplanten                                                 

                    
      Bloemarrangementen       Mediterraanse planten    Zakelijke abonnementen                  

 

Bloemenstein Bloemen & Planten uit Kaatsheuvel voor vrijblijvend advies voor 
bedrijven en particulieren. 
Vaartstraat 9, 5171 JH, Kaatsheuvel. 06-23793753. 
24/7 bloemen bestellen en door heel Nederland bezorgen via www.bloemenstein.nl 
 

Voor de uitwedstrijd met 
de club, en met de zaak!
De teambuilding en de wedstrijdbespreking
begint al onderweg in de bus. Tijdens de
terugreis de overwinning vieren, dat zijn
uitwedstrijden met de SnelleVliet bussen.
Groen, veilig en bovenal sportief...

Tel.: 085 04 777 40 - info@snellevliet.nl

Nice to meet you!



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 
7 januari 2022 aan de secretaris schriftelijk door te geven.

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. 14 januari 2022
VV DESK

Praat én denk jij ook mee over de toekomst van de club?
Op vrijdag 14 januari 2022 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. de huidige maatregelen omtrent het coronavirus, hebben we wederom moeten besluiten om de 
vergadering digitaal te organiseren. Dit betekent opnieuw een andere invulling dan we gewend zijn. 
Het is tijdens de vergadering mogelijk om vragen te stellen via de chat. Het is eveneens mogelijk om tot 
72 uur voor de vergadering vragen in te sturen naar secretaris Thijs Dingemans via secretaris@vvdesk.nl. 
De vragen zullen dan tijdens de A.L.V. behandeld worden. Uiteraard is de ledenvergadering voor iedereen 
online te volgen!

Datum:  14 januari 2022
Locatie:  DIGITAAL via MS Teams 
Aanvang:  20:00 uur 
 
Graag tot dan!

Het bestuur vv DESK

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. 


