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GEEN VOORWOORD

…en het nieuwe beleidsplan hebben
we natuurlijk ook allemaal gelezen...

UITNODIGING ALV 2015
Bij deze ben je van harte uitgenodigd onze jaarlijkse
ledenvergadering bij te wonen.
DATUM
: 11 februari 2015
TIJD
: 19:30 uur
LOCATIE : Pannenkoekenhuis De Snippenhof
De koffie en thee staan klaar vanaf 19:00 uur maar
kom alsjeblieft zeker een kwartier vóór aanvang van
de vergadering zodat we op tijd kunnen beginnen.
Tevens willen we jullie vragen dit boekje mee te
nemen naar de vergadering omdat we niet nog meer
papier willen verbruiken. Dank voor je begrip.

Save a tree…Spring verstandig om met papier.
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AGENDA JAARVERGADERING

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

OPENING
MEDEDELINGEN
VERSLAG ALV 2014
VERSLAG SECRETARIS
VERSLAG PENNINGMEESTER
a. BALANS EN VERLIES WINSTREKENING 2014
b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
c. BEGROTING 2015
d. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2015
ACTIVITEITEN 2015
a. JAARUITJE
b. EIGEN TOERNOOI
c. COMPETITIE PANNERDEN
d. EXTERNE TOERNOOIS
BELEIDSPLAN
PRIJSVRAAG
RONDVRAAG
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VERSLAG ALV 26 FEBRUARI 2014
1.
Woensdagavond 26 februari 2014, nadat de stoelen
en tafels zijn geordend in de kantine van de Spelleward,
opent Pim de vergadering een paar minuten over tijd.
Hij gaat vervolgens meteen van start met het volgende
agendapunt de:
Mededelingen: een aantal leden heeft te kennen
2.
gegeven niet aanwezig te kunnen zijn of later te komen
(zie presentielijst). Een aantal leden heeft toegezegd wat
lekkers te bakken t.b.v. de vergadering. Naar volle
tevredenheid worden dan ook een drietal cakes
gepresenteerd.
Twee van de drie leden hebben zich wel bijzonder
ingespannen: ze hebben zelfs de moeite genomen de cake
in supermarkt cellofaan te verpakken…
om praktische redenen stelt Pim
voor punt 5 van de agenda naar
voren te halen. Aldus geschiedde:
5.
Verkiezing
Martin Toes heeft zijn functie van
secretaris
neergelegd.
De
vergadering neemt de voordracht
van het bestuur over waarmee
Karel Rademaker de taak van
secretaris meteen mag overnemen.
3.
Het verslag van de secretaris is dit jaar door de
voorzitter opgesteld. De reden zal Pim later in de
vergadering prijsgeven. Op het verslag is geen
commentaar. Net als op het
4.
Verslag van de penningmeester al leidt dit wel hier
en daar tot discussies. Penningmeester Ronald Warbroek
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geeft de leden tekst en uitleg naar aanleiding van zijn
verslag:
a.
Balans en verlies en winstrekening 2013
De winst valt dit jaar
misschien een beetje tegen.
Dit komt echter omdat een
aantal evenementen wat
duurder uitvielen. Ook is de
zaalhuur, ten opzichte van
Triominos,
duurder
uitgevallen.
Vervolgens vindt er een
discussie plaats over het al
dan
niet
wijzigen
van
spaarrekening om zo mogelijk meer rente te kunnen
sparen. Ronald legt echter uit dat dit, zo goed als geen
zoden aan de dijk zet. Ronald vermeld dat de helft van het
inkomen van de trainer, geheel vrijwillig, tegoed is
gekomen aan het jaaruitje;
b.
Verslag kascommissie
Ronald geeft de commissie, bij monde van John Smit en
Wim Dekkers, het woord. Tijdens een gezellige januariavond onder het genot van koud bier hebben zij de kas
gecontroleerd en goed
bevonden. De vergadering sluit zich aan bij hen en
verleend het bestuur van DuReVo decharge. John Smit
treedt af als kascontrolecommissielid. Joke van Strijland
wordt bereid gevonden zijn positie over te nemen en zal
dus met Wim Dekkers volgende keer de kas controleren.
c.
Begroting 2014
In deze is de subsidie niet begroot omdat nog niet zeker is
of deze wordt ontvangen;
d.
Vaststellen contributie 2014
Contributie met €12 / maand is nog steeds afdoende.
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INTERMEZZO
Dit jaar wordt een oorkonde uitgereikt aan diegene die op
bijzondere wijze deelgenomen heeft aan de vereniging. De
oorkonde van dit jaar draagt als titel:
“Minst Aanwezig op Trainingsavonden 2013”.
Geheel toevallig neemt betrokkene, al is het
verlaat, deel aan de ALV:

Simone Wilbers, van harte gefeliciteerd!
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6.
Activiteiten 2014
De activiteiten worden aangehaald. Te denken valt dit jaar
aan een eigen toernooi, familietoernooi, instuif, Pannerden,
jaaruitje en een lentetoernooi. De leden zullen zeer
binnenkort een overzicht hiervan ontvangen waarbij hen
wordt verzocht aan te geven aan welke activiteiten ze
wensen deel te nemen. Rest
natuurlijk wel volgende vraag:
7.
Wie organiseert wat (welke hulp hebben we?) Wat
betreft het jaaruitje melden Bram Kop, Mark van den Bosch
en Karel Rademaker zich aan om dit te organiseren.
Coördinatoren voor de teams Pannerden worden uit de
teamleden geheel vrijwillig gekozen. Zo niet aangewezen.
8.
Bedrijventoernooi 2014/2015 is een ambitieus
plan van Pim. Pim legt uit dat met het organiseren hiervan
DuReVo zich op de kaart kan zetten. We zouden de eerste
vereniging in Duiven zijn. Daarnaast is het financieel
wellicht interessant. Tijdens dit toernooi vrijwilligers nodig
om hand en spandiensten te verrichten en natuurlijk
scheidsrechters. DuReVo zal daarentegen niet zelf spelen.
Pim stelt voor grote bedrijven (met name) op de
Nieuwgraaf aan te gaan en te informeren naar hun
mogelijke deelname. Het vindt echter niet meteen veel
enthousiasme in de vergadering. Edoch, Irma Luitse,
Marije Matser, Jolanda Verbeek en Henny van den Born zijn
bereid Pim hierin te ondersteunen. Naast de vrijwilligers
voor dit onderwerp is Pim ook op zoek naar vrijwilligers om
het
Beleidsplan 2014 – 2018 te herzien. Vanuit de
9.
leden wordt met Henk Seegers, Theo Sessink en Tammo
Hoogakker de commissie van wijze mannen samengesteld.
Pim zal hen het plan toesturen en ontvangt graag ter zijne
tijd hun bevindingen. Hiermee is de vergadering
aangekomen bij de
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9.
Rondvraag die wordt geopend met de vraag waarom
er tweemaal een punt 9 in de uitnodiging is opgenomen…
Vervolgens neemt Pim het woord
en wijst de leden op de
prijsvraag
vermeld
in
het
Jaarboekje. Slechts twee leden
hebben hierop gereageerd. Met
de hoofdprijs, een week geheel
verzorgd naar Portugal, valt dit
toch enigszins tegen. Omdat één
van de twee deelnemers al
eerder in het seizoen
een prijs heeft gewonnen, valt de
prijs toe aan de ander. Geheel
toevallig blijkt dit de echtgenote
van de voorzitter te zijn:
Monique van harte gefeliciteerd! Geniet er van!!
•
Tjerk Luitse stelt voor dat de teams Pannerden de
week voorafgaand aan de
wedstrijd
gezamenlijk
trainen.
De
vergadering
ondersteunt dit idee: Het kan
het resultaat tenslotte alleen
maar ten goede komen.
•
Tammo wenst met
nadruk te laten opnemen in
het verslag dat de cake hem
bijzonder
goed
gesmaakt
heeft en probeert en passant
Monique er van te overtuigen
vooral niet met Pim naar
Portugal af te reizen…
•
Jolanda
Verbeek
geeft aan weer uit de running
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te zijn. Ze begint, zogezegd, weer van vooraf aan. DuReVo
wenst haar sterkte met het herstel!
•
Inge Rietvink geeft aan dat haar conditie nog tegen
valt maar haar best doet mee te komen.
•
Wil Kemperman vraagt of er interesse is om met
een team van DuReVo deel te nemen aan het wijkvolleybal.
Pim geeft aan dat we alleen inschrijven als er een
coördinator van DuReVo komt. Wil Kemperman geeft aan
die coördinator te willen zijn als er wel deelnemers zijn
maar geen coördinator.
•
Joke van Strijland vermeld dat ze afgelopen jaar in
verband met andere verplichtingen weinig aanwezig is
geweest. Ze heeft de intentie meer te
komen spelen.
•
Tot slot ontvangt Pim een warm applaus mede
omdat hij geheel belangeloos een groot deel van zijn
salaris ten goede heeft laten komen aan het jaarlijkse uitje.
Chapeau!
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PRESENTIELIJST
Aanwezig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Tjerk Luitse
Irma Luitse
Henriette Kip
Ronny van de Meeberg
Monique Stoopendaal
Tammo Hoogakker
Bert Hendriksen
Henny van den Born
Carel Coenraads
Louwrens de Wolff
Harmen Kop
Aline de Boer
Chris van Beugen
Marian Katwijk
Bram Kop
Marije Matser
Jolanda Verbeek
Henk Seegers
Mark van den Bosch
Helga Suijdendorp
Xanne van der Haak
Wim Dekker
Inge Rietvink
Wil Kemperman
Beppie Warbroek
Theo Sessink
Joke van Strijland
Simone Wilbers
Ronald Warbroek
Pim Stoopendaal
Karel Rademaker

Met kennisgeving afwezig:
32.
33.
34.
35.
36.

Simon Postmus
John Smit
Renato Kuiper
Robert Smit
Jennie Rademaker
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VERSLAG SECRETARIS
Een enerverend jaartje als kersverse secretaris. Een ieder
nog maar net bekomen van de stemming tijdens de jl. ALV
en ik zat al te notuleren met de uitnodiging om deel te
nemen aan een congres in de broekzak toe…
Het aantal bestuursvergaderingen, slechts drie, doet het
niet vermoeden maar dit jaar hebben we een belangrijke
beslissing moeten nemen: de keuze van een nieuwe
sportlocatie.
Maar ook de gebruikelijke zaken als het jaaruitje, ons eigen
toernooi, de familieavond , een instuif en wijkvolleybal
komen aan de orde.
Het
ambitieuze
plan
een
bedrijventoernooi te organiseren
strandde bij het betrekken van
onze nieuwe sportlocatie en van
een instuif is het ook niet
gekomen.
Opportunistisch werd het aantal
van 10 spelers en een deadline vastgesteld om deel te
kunnen nemen aan externe toernooien (lees Pannerden en
wijkvolleybal). Na de jullie bekende inventarisatie via email werd dit aantal niet voor alle teams gehaald! Op de
valreep zijn echter toch nog spelers gemotiveerd mee te
doen. Dat dit in de praktijk anders heeft uitpakt, mag
inmiddels duidelijk zijn…
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We hebben dit jaar 4 nieuwe
leden mogen begroeten: Bob
Wever, Robert Smit, Patrick
Elands en Ben Jansen. Helaas
staan
daar
tegenover
de
opzeggingen van Joke Zweers en
Carel Coenraads.
Het ledental staat daarmee op 37 waarmee we het record
van 2012 weer naderen.
De spelerskaarten zijn jullie verstrekt met een
begeleidende
brief.
Voorheen
waren
de
kaarten
opgenomen in het archief maar het is ten slotte jullie
eigendom en doe er dus je voordeel mee
Sta mij toe één kritische noot te
plaatsen. Geen bericht is géén goed
bericht. Reageer alsjeblieft op de emails! Maar al te vaak moet het bestuur
gissen naar de animo.
Zo enthousiast als dat ik gestart ben begin dit jaar, zo veel
zin heb ik in het komende! Maar dit kan niet zonder jullie
steun!
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KASCONTROLE

vlnr Kascontrolecommissieleden Bram Kop, Wim
Dekkers en penningmeester Ronald Warbroek

Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit Wim
Dekkers en Bram Kop, dat de kascontrole voor het
jaar 2014 op 09 januari 2015 heeft plaats gevonden.
De Kascommissie verklaart hierbij alle financiële
stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de
exploitatie over de periode 1-1-2014 tot en met 3112-2014 en de balans per 31-12 2014 van de
volleybalvereniging DuReVo te Duiven, te hebben
gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie
verzoekt de vergadering het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de
bovengenoemde periode.

Wim Dekkers

Bram Kop
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GOUD IN HANDEN
17 Mei 2014 ontwaak ik te vroeg voor een zaterdagmorgen
en rol met nog meer tegenzin m’n bed uit. Edoch: belofte
maakt schuld en dus maak ik aanstalten op tijd te zijn op
de carpoollocatie. Ronald heeft toegezegd te rijden.
Waarschijnlijk omdat hij dan de kilometervergoeding
binnen de perken weet te houden. Aangekomen op de
afgesproken plaats, meldt zich een veel te vrolijke Pim. Hij
heeft er beduidend meer zin in dan ondergetekende. Enfin,
zoals een voorzitter het zich betaamt, vlijt hij zich op de
bijrijdersstoel en neem ik plaats op de achterbank. Kan ik
nog mooi even een dutje doen, excuseer ik mij. Van slapen
komt echter weinig: Pim, meestal het hoogste woord
voerend wanneer het bestuur samenkomt, neemt en
passant de rol van navigator op zich. Dat dit niet geheel
zonder problemen verloopt, laat zich raden…
Vele kilometers rijden we om: de rotonde die komen
moest, kwam maar niet en daar waar de stuurman, op
aanwijzing van de PimPim, links af dient te slaan, is het
niet toegestaan. Lang heb ik dan ook de stille hoop
gekoesterd dat besloten zou worden rechtsomkeert te
maken. Het heeft echter niet mogen baten.
Eindelijk aangekomen aan de Daam Fockemalaan staat bij
nummer 10 een jongeman ons weg te wuiven van het
terrein. We mogen er blijkbaar niet met de auto op. Ronald
besluit daarop het voorbeeld van anderen te volgen en
parkeert in de berm. Met een blik op de klok realiseer ik
mij dat we toch nog op tijd zijn en besluit dus mijn verzet
op te geven. Echter, net als we denken naar binnen te
kunnen gaan, blijken de autosleutels als sneeuw voor de
zon verdwenen: nog meer vertraging! Lang wordt gezocht
in, op, onder, links, rechts en zelfs achter het vehikel. Net
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wanneer ik wil voorstellen dat diegene die de sleutels heeft
weggemaakt (ik heb ze tenslotte nooit in handen gehad
dus heb makkelijk praten) maar bij de auto moet blijven,
desnoods de hele dag, worden ze gevonden…
In gepaste draf ijlen we ons naar binnen waarbij wij
wederom het olijk heerschap annex parkeerwacht
passeren. Dat hij niets vermoedt van ons naarstig gebrek
aan cafeïne verraad zijn veel te vrolijke glimlach…
Binnen gekomen, worden we ontvangen door lieftallige
dames en met de verkregen plastic tas met nog te raden
inhoud en naambadge in de hand, begeven we ons aan de
koffie…eindelijk!

De introductie doet de locatie eer aan. Het is alsof ik in
retraite ga in dit voormalig klooster. Met moeite onderdruk
ik een gaap en vecht tegen dichtvallende ogen. Na een
drietal sprekers mogen we ons verdelen in de workshops.
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In een ver verleden heb ik mij opgegeven voor de
workshops “Sportief Besturen” maar wat ik daar van
verwachten mag, is volstrekt onduidelijk. De enige en dan
ook eenvoudige reden dat ik gekozen heb voor deze
workshops is omdat de anderen mij nog minder
aanspraken. Pim en Ronald hebben hun eigen voorkeur
destijds opgegeven en zo scheiden voorlopig onze wegen in
het klooster.
In een lokaaltje neem ik plaats tussen de andere
bestuurders. De gespreksleider neemt het woord en laat
ons om beurten even voorstellen. Die voorstelronde houdt
in, na het noemen van je naam en bestuursfunctie ook het
benoemen van een “top” en een “uitdaging” in je
vereniging. De overweging een synoniem aan te nemen
laat ik varen met een blik op mijn naambadge…te laat!
Geduldig wacht ik de introducties van de bestuursleden van
de een nog grotere vereniging na de andere topdivisie
spelende club af. Wil de een nog hoger eindigen in de
competitie, is het de ander te doen de jeugd een goede
opleiding te bieden. Vluchtig laat ik het ledenbestand de
revue passeren: van een hoogst enkeling is weinig jeugd
sprake en afgezien van competitief gedrag tijdens de
woensdagavond zullen we nooit de top halen… Ja, beste
volleybalvrienden: Zelfkennis is als een ziekenhuisbed:
proper maar pijnlijk.
Uiteindelijk is het mijn beurt, haal ik eens diep adem en
stel mij voor als de zeer recent aangetreden secretaris van
de wel 36 leden tellende Duivense Recreanten Volleybal
vereniging. Er valt een onaangename stilte in het
lokaaltje… alle moed nog eens bij elkaar geraapt, vervolg ik
dat juist het recreëren een hoog gehalte heeft in onze club.
Dit is onze top! Volleybal is een spel en zo zien wij dat
graag: lekker ballen met elkaar. Met het benoemen van
deze top haak ik meteen in op de uitdaging: onze leden
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blijven enthousiasmeren het volleyballen als een spel te
zien!
Nadat de anderen bijgekomen zijn van de schrik wordt de
sessie voortgezet. Omdat ik behoorlijk visueel ben
ingesteld, zal ik het niet aan het papier toe vertrouwen
welke beelden ik heb bij de casus die werd voorgelegd:
trainer maakt foto’s onder de kleedkamerdeur door bij de
meisjes…
We hebben GOUD IN HANDEN met dit cluppie! Laten we er
met z’n allen weer een mooi recreantenvolleybaljaar van
maken!

O ja...en we mochten ook nog op de foto met echt goud!
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EEN APART VERHAAL
Een mannenavond werd ‘t genoemd. Maar het was meer
een bier-proef-avond en gevolgd door een zeer gezellige
tweede ronde. Dat had natuurlijk niet alleen voor de
mannen gehoeven. Er zijn vast ook vrouwen die bier
hadden willen proeven bij de stadsbrouwerij de Wittenburg.
Misschien voor een volgend uitstapje dat er overwogen kan
worden de dames erbij te betrekken.

de organisator wilde niet herkenbaar in beeld

Alhoewel, zonder dames betekent 'alleen mannen'! En dat
is een apart verhaal. De mannen zijn onderling namelijk
geen familie, geen vrienden, geen leeftijdgenoten en geen
partners. Deze mannen.....volleyballen samen bij DuReVo
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Duiven. Dit schept toch een band, genoeg om een zeer
gezellig avondje samen te zijn. Tussen de lijnen, een hoog
gespannen net lekker recreatief ballen is 1 ding. Maar
samen een avondje schuimkraag happen is ook zeer
lekker. Deze avond begon zoals ik al zei bij de
stadsbrouwerij in Zevenaar. Een korte rondleiding en uitleg
over de brouwerij en z'n ontstaan en de biersoorten die
hier geboren zijn. Onder genot van een aantal brouwsels
volgt de uitleg over het brouwproces en al z'n ingrediënten.
Een kleine test onder dit mannengebroed, door 1 nog niet
besproken ingrediënt te benoemen. Tammo was gebrand
op de toegezegde prijs, en riep als eerste de juiste
benaming en mocht een heerlijke fles bier mee naar huis
nemen. (Smakelijk Tammo). De brouwerij verlaten en naar
de zeven van Zevenaar om daar een plek te bemachtigen
voor een grote groep goedlachse mannen. Na een paar
rondjes was het tijd om wat te eten. Een paar deuren
verder een shoarmatent en ieder besteld wat lekkers om te
bunkeren. De 1 wat meer dan de ander. Als de kat van
huis is..... Heerlijke vette hap, gesmak en veel lol. De
meesten zijn voldaan en stappen op de tweewieler om
huiswaarts te gaan.
Ik heb zeer genoten van deze avond
en wil (ook namens allen) Theo
bedanken voor deze mannenavond.
Louwrens
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ZOMAAR WAT FOTO’S

Een aantal deelnemers aan het Lentetoernooi 2014.
Vlnr Ronald, Wim, Jennie, Harmen en Beppie.
Het ontbreekt bij deze foto aan verhaal dus graag zelf
wat verzinnen...

geen commentaar...

Burgerlijke ongehoorzaamheid van de penningmeester…

20
voor dansles kunt u zich melden bij...

Familietoernooiteams

Ronny speelt
verstopppertje

Keerl, wat ’n joegelebom!
Of nait?
Henk knijpt een oogje (of 2) dicht...

21

MIDDENWOORD
Dit jaar geen voorwoord, geen nawoord, maar een
middenwoord van de voorzitter. Ik heb daar drie bladzijden
voor ter beschikking gesteld gekregen van de secretaris
dus dan hou ik me daar netjes aan. Hier eerst kort de
onderwerpen waar ik aan poog toe te komen in dit
middenwoord. Ik hoop daarna nog ruimte te hebben voor
een uitgebreide toelichting. Je weet maar nooit. En check
even of dit inderdaad de middenpagina van het jaarboekje
is.
NIEUWE SPORTHALKEUZE. DuReVo stond dit jaar
a.
voor een lastig keuze. De
Spelleward
zou
afgebroken
worden, het onderhoud was
beneden peil en wederom
moesten
we
met
andere
Duivense Sportverenigingen in
conclaaf om de aanwezige
zaalruimte
in
Duiven
te
verdelen. Ik kom hier dus nog op terug.
AKOESTIEK IN DE NIEUWE SPORTHAL. Ik geef
b.
toch al vanaf mijn 18e jaar training aan
diverse groepen en in diverse hallen, maar in
de nieuwe sporthal merk ik dat ik soms
onverstaanbaar ben. Dit kan natuurlijk liggen
aan de akoestiek in de hal, maar ook aan mijn
gebrekkige communicatie en/of aan leden die
elkaar geruime tijd niet gezien hebben en wat afkletsen.
Ook na de sets bij het opnieuw samenstellen
van de teams is het voor mij lastig me
verstaanbaar te maken. Ik heb tijd, maar heb
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toch een megafoon gevraagd bij de penningmeester.
DUREVO OP FACEBOOK.
c.
Jazeker,
we
hebben
een
Facebook-pagina waar we onze
leden mee pogen te bereiken en
welke
bijdraagt
aan
naamsbekendheid. Verzoek aan
een ieder om vrienden
en bekenden vriend te
laten worden met onze
Facebook-pagina.
LAATSTE VAN HET JAAR. Tot slot, vanzelfsprekend
d.
niet aan het begin van dit stukje, niet aan het einde van dit
stukje maar in het midden (het is een middenwoord) nog
een vermelding waard, is de laatste van het jaar. Grote
opkomst, chocomelk met
tulband, kerstmutsen en
daarna nog een mooie
afterparty
in
de
Triominos
met
een
traktatie van de trainer
(teamschalen), van de
sponsor (Tjerk-Jan) in de
vorm van schalen met
bitterballen
en
de
penningmeester die te
veel kasgeld bij zich had en spontaan (na het tellen van de
aanwezige leden) een rondje drank gaf. Voor de aanwezige
“geld in de pot inleggers”, er is nog geld over van deze
avond, dus de eerste laatste van de maand in januari 2015
zijn jullie welkom en hoeft er minder ingelegd te worden.
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e.
WIJKVOLLEYBAL. maar liefst 20 leden hebben
aangegeven af en toe mee te willen spelen met het
wijkvolley in Duiven. Het gaat lekker, deelnemers hebben
het naar hun zin en de vrije avond moet wijken.
f.
GESLAAGD EIGEN en FAMILIETOERNOOI. Deze
toernooien zijn zo’n traditie geworden dat we dit jaar er
even geen aandacht aan besteden door middel van foto’s
o.i.d. Wel weer een zeer prachtige avond die met hand en
spandiensten in de Spelleward is georganiseerd. Aan niets
ontbrak het. Deelnemers, koffie, thee, koekjes, loterij,
prijzen, hapjes, drankjes, teamschalen noem maar op, het
was er. Dankzij de geïmproviseerde kantine was alles
wederom voortreffelijk. Op de Facebook-pagina zijn de
foto’s te zien bij albums.
g.
NIEUWE WEBSITE DUREVO.
Onze
website
www.durevo.nl
heeft na 8 jaar een make-over
gehad. Neem eens een kijkje en
geef je reactie. Is altijd leuk voor
de make-overmakers. Heb je nog
aanvullingen of iets anders, geef
het dan door.

Op de volgende pagina’s geen zeer uitgebreid verslag van
al deze hierboven beschreven onderwerpen, want ik neem
aan dat daar in dit boekje dit jaar geen ruimte voor is
gereserveerd.
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JAARUITJE 2014: Van oud naar nieuw!
30 gemotiveerde volleyballers melden zich op zaterdag 13
september bij de Spellewaard (onze oude traininghal). De
weergoden werken mee: een heerlijk zonnetje na een
slechte weerperiode! Onder het genot van koffie leggen
organisatoren Karel, Mark en Bram uit wat de bedoeling is:
we gaan puzzelen op de fiets.
We worden in groepen verdeeld en elke groep krijgt een
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waterdichte envelop mee met o.a. aanwijzingen (een foto
en een cryptische omschrijving) om bij het eerstvolgende
punt te komen. Dat punt is voor elke groep anders. Bij dit
punt zullen weer instructies liggen voor het volgende punt.
Iedereen krijgt tevens een tas mee met overheerlijke
versnaperingen en een kladblokje. Karel drukt iedereen op
het hart om onderweg goed op te letten en notities te
maken voor de eind quiz!

In het heerlijke zonnetje gaat iedereen om 12:30 op weg –
elke groep een andere kant uit. De tocht gaat kris-kras
door Duiven en men komt elkaar dus regelmatig tegen.
Dan blijkt steeds de strijdlust van onze topatleten: men
geeft elkaar geen aanwijzingen prijs en probeert elkaar als
het kan een oor aan te naaien… Tevens schrijft iedereen
driftig in zijn/haar kladblokje…
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Tegen 15:30 hebben alle groepen al puzzelend de laatste
locatie (Triominos – onze nieuwe trainingshal voor 2015)
gevonden. Hier wachten heerlijke alcoholische en nonalcoholische versnaperingen en worden (sterke) verhalen
uitgewisseld van de ontberingen die men onderweg heeft
geleden. Sommige foto’s waren heel duidelijk maar andere
vergden creativiteit en puzzelvaardigheden om de juiste
plekken te vinden. Dat bleek voor sommige groepen een
hele opgave!

Iedereen was nog wel nieuwsgierig, waarom Karel de halve dag met een lange paal
in zijn auto had gereden – dit deed vermoeden, dat we nog niet klaar waren…
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Als laatste opdracht moeten de door alle groepen overdag
verzamelde puzzelstukjes tot één plattegrond worden
gemaakt van de eindlocatie.

Dit is natuurlijk niet eenvoudig want eendrachtig
samenwerken is niet iedereens beste vaardigheid, maar
toch is een ieder het na een tijdje eens: we gaan naar het
theepaviljoen in het Horsterpark.
Aldaar aangekomen blijkt alles in het zonnetje klaar te
staan voor een overheerlijke BBQ! Voordat er aangevallen
wordt, moeten eerst de kladblokjes nog worden gepakt
voor de quiz.
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Iedereen die de hele dag zijn blokje heeft volgeschreven
hoort tot zijn/haar afgrijzen, dat ze deze aantekeningen
kunnen weggooien – en dat alle 10 de vragen over slechts
één specifieke locatie te gaan, waar we vandaag langs zijn
gereden: Privéhuis CocoPlaza!
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Toch blijkt er verbazingwekkend genoeg veel parate kennis
aanwezig te zijn in de groep om tot goede antwoorden te
komen! Van het aantal markiezen voor de ramen tot de
namen van de dames van lichte zeden die er “werken” toe,
blijkt men te kennen! Bij de prijsuitreiking blijkt het nut
van de paal van Karel: hier is de prijs aan vast gemaakt!
Om privé-technische redenen zullen we de winnaars hier
niet noemen – what happens at Durevo stays at Durevo!
Na deze hilarische quiz en de gebruikelijke dankwoorden
vallen we het buffet aan. Nog steeds in het zonnetje doen
we ons tegoed aan het heerlijke eten en een koel sapje.

Als de buikjes vol zijn, gaan we moe maar voldaan weer
naar huis: het was een heerlijke dag en iedereen is het er
over eens: het was een geslaagd uitje!
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Geheel een nog niet zou oude traditie volgend hebben de
mannen van DuReVo in 2014 weer een zogenaamd
“mannenuitje” gehouden, daar heb je ongetwijfeld al wat
over gelezen in dit jaarboekje.
Met veel vreugde denken we nog terug aan het eerste
“mannenuitje”, het douche-uitje in 2012 (onderbroekenlol)
waarvan we de foto maar niet nog een keer plaatsen, maar
het was een succesnummer.
In 2013
is natuurlijk
afgewacht op een jaarboekje
reactie van de dames van
DuReVo, maar deze bleef
helaas uit.
2014 dus het
bieruitje en jawel, hier toch
een verslag van het “damesuitje” van DuReVo.

DAMES-UITJE DUREVO
Hier het verslag van het eerste en laatste “dames-uitje”
van de vrouwen van DuReVo. Het wordt een korte versie
verslag. Ik begin maar te stellen dat ik mijn naam niet
onder het stuk zet, ik wil op geen enkele wijze in verband
gebracht worden met het organiseren van welk uitje dan
ook. Op mijn zeer enthousiast verzonden e-mailbericht
van 3 februari 2014 aan welgeteld 15 dames, kwam één
hele leuke reactie terug. Het jammere was dat ik een niet
DuReVo-lid per abuis in de verzendlijst had toegevoegd…
Na 7 reminders kwamen de reacties binnen en heb ik de
datumprikker als idee gekregen om een gezamenlijke
datum te plannen voor ons dames-uitje. Dat werd een
feest.

33

Bijna 45 datums stonden op de lijst, 15
dames dienden de datumprikker in te
vullen en na 3 weken (zoveel bedenktijd
gaf ik de dames) had ik 14 reacties
retour (zelf had ik vergeten te
reageren), met niet één datum waarop
we allemaal konden, vreemd dat
overkomt me nu nooit als ik de
datumprikker gebruik. Enfin, ik als enthousiasteling laat me
door één zo’n geringe teleurstelling niet uit het
volleybalveld slaan en heb daarom iedereen die
“onbekend” of welke opmerking dan ook bij de datum
aangaf, een nieuw aantal data doorgegeven en ja hoor,
nieuwe datum: 31 juni 2014. Oeps, deze datum bestond
niet dus ik weer opnieuw beginnen.
Nieuwe datum: 13
september
2014,
met zorg tot stand
gekomen.
We
zouden een dag of 2
(moet genoeg zijn)
vooraf
gaan
overleggen wat we
gingen doen met het
damesuitje,
maar
daar
kwam
wat
tussen… Ook deze
datum
ging
niet
door doordat het
organisatiecomité
van het jaaruitje (Karel, Bram en Mark) 2 dagen voor het
jaaruitje doorgaf dat het jaaruitje op onze dames-uitje
datum gehouden zou worden. Alle plannen weer in de kast.
Toen begon ik maar met het benaderen van een aantal
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dames die mij wilden helpen met het organiseren, want dat
kan ik wel maar ik wil het risico spreiden, beter kwaad op 3
of 4 personen (beter 5 vanwege het stemming) dan op mij
alleen. Ervaring uit het verleden komt hier dan goed van
pas. Niet gelukt, ik kreeg geen enkele reactie. Dan maar
weer alleen organiseren. Geen datumprikker, geen
organisatiecomité. Nieuwe datum: woensdagavond 1
oktober 2014. En ik gaf (foutje) weer een aantal
mogelijkheden voor ons uitje door te weten (hier een korte
samenvatting):
1. Bezoek Burgers Bush
(alleen als je nog nooit geweest bent)
2. Bezoek Winter Efteling
(alleen met sneeuwgarantie)
3. Bezoek Vaticaan stad
(alleen als je gelovig bent)
4. Bezoek Libelle zomerweek
(alleen als je van insecten houdt)
5. Bezoek Euro Disney
(alleen als je al een keer geweest bent)
6. Wijnproeven in de Elzas
(alleen als statement jegens de mannen)
7. Lingerieavond bij mij thuis
(geen toelichting)
Ik had een eenvoudige spreadsheet gemaakt waarop je
met de cijfers 1 t/m 7 bij de juiste categorie het aantal dat
je het liefst wilde dat het ging worden kon invullen en dan
mocht je natuurlijk 1 cijfer maar 1 keer gebruiken en de
volgorde maakte dan niets uit en dan zou je als alle punten
opgeteld zouden worden het aantal punten bij elkaar gelijk
moeten zijn aan het controlegetal. Wat je dus het minst
graag zou willen doen met het damesuitje, daar vul je de
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laagste punten in op het juist hokje. Kind kan de was doen
(zie voorbeeld hieronder).

De spreadsheet werd een enorm succes. Van de 47 retour
ontvangen sheets moest ik er 32 sowieso al afkeuren
omdat deze dames wel heel graag één voorkeursuitje
wilden promoten. Sorry, maar zo gaat het niet, Burgers
Bush viel daarmee voor de telling al af. Daarna serieus
gaan tellen en van de 15 overgebleven ingevulde
formulieren vielen er 15 af omdat het controlegetal na
invulling niet klopte. Jammer, want om te controleren of je
juist hebt ingevuld is het controlegetal in het leven
geroepen. Mij lukte het na 8 pogingen overigens ook niet
(dank aan mijn man voor het eenvoudige schema).
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Opnieuw beginnen dus en ik heb toen naast de datum ook
gedaan alsof er een gezamenlijke keuze gemaakt was
geworden voor het uitje. Ik heb toen gemaild naar de
dames dat de gezamenlijke keuze gevallen is op het uitje
8: Bezoek kerstshow Winter Wonderland bij Intratuin in
Duiven. Dit leek mij organisatorisch het gemakkelijkst. Ik
zag dat ik deze optie 8 vergeten was op te nemen in de
spreadsheet, klein onbeduidend foutje.
Enfin wij allemaal op woensdag 1 oktober (althans degenen
die gereageerd hadden dat ze mee gingen) naar Winter
Wonderland In Duiven. Ik stond daar dus alleen (want
zoals jullie begrijpen had niemand via de e-mail bevestigd
dat ze meegingen) en wat een teleurstelling. Niet vanwege
de afwezige dames van DuReVo, maar vanwege het feit

dat de kerstshow nog niet opgebouwd was. Foutje in de
datum, kan gebeuren.
Dames, jammer dat het in 2014 niet gelukt is maar voor de
Winter Wonderland stel ik een nieuwe datum voor:
woensdagavond 14 juni 2015. Ik zie jullie bij Intratuin in
Duiven. Wie wil het verslag maken?
Ik geef nooit op (naam en adres niet bij het bestuur
bekend).
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DE MIX 2014 / 2015
Een aantal dames en heren hebben zich opgegeven bij het
bestuur voor de mix competitie volleybal in Pannerden.
Middels een mail van het bestuur ben ik aangewezen de
mix te coördineren. Ieder die zich had opgegeven voor de
mix wordt via een groepsmail, via de DuReVo-mail, op de
hoogte gebracht en het wedstrijdschema 2014/2015 door
gemaild. De eerste wedstrijdavond viel iets tegen qua
winstpunten. Tja, er moet er 1 laatste zijn... Wel hebben
we lekker gespeeld met een geweldig gezellig team. Joke
kwam ook nog even op de tribune toekijken hoe ‘t ons
verging. Zij had om gezondheidsredenen aangegeven niet
te kunnen meespelen. Wel erg leuk dat ze er toch even
was. Invalster Monique ook bedankt voor de inzet deze
hele avond.
Na een aantal vergeefse pogingen om op de reguliere
DuReVo speelavonden te oefenen met de mix, brengt het
ons pas tezamen op de tweede competitieavond in
Pannerden. Joke heeft tussentijds zich afgemeld voor het
mix team dus haastig op zoek naar een vaste aanvulling op
het mix team. Het is tot op heden nog niet gelukt om een
'vaste’ mix aanwinst te vinden. Dus dan maar om een
invalster gelobbyd tijdens eerdere DuReVo avonden.
Gelukkig reageerde Jennie dat ze wel eens mee wilde
spelen, voorlopig nog als invalster. Het verzamelen is via
Messenger en Whatsapp gecoördineerd en we zijn op tijd
afgereisd naar de sporthal ‘De Pauwengaard'. De
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tegenstanders aldaar vergisten zich deze avond in het
DuReVo mix team. We hebben met inzet en lol wel 4
wedstrijden gewonnen en twee gelijk gespeeld en
twee...kweetnie. Na een warme douche wacht ons een
lekker drankje en een warme snack. De uitslag van deze
competitieavond word bekend gemaakt en, ja hoor, we zijn
als tweede geëindigd. Allemaal hebben een goed gevoel
overgehouden aan deze tweede speelavond. Moge er nog
twee van zulke volgen. In het nieuwe jaar spelen we nog
twee keer mix competitie, op 4 februari en (geen grap) op
1 april.
Louwrens

geintje van de redactie
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NIEUWE SPORTHAL
Ja, het onderwerp is al meerdere keren aan de orde
geweest in dit blaadje. Toch hier nog een kleine toelichting.
DuReVo had -met wat moeite- zaalruimte toegewezen
gekregen in de Spelleward. We zijn een kleine vereniging
die maar 2 velden nodig heeft en we zullen dus altijd
ergens ingepast moeten worden bij de verdeling van de
zaalruimte in Duiven. Wetende dat dit elk jaar moeilijk zou
gaan en wetende dat de Spelleward in 2015 afgebroken
zou worden, stond het bestuur voor een lastige keuze. Wat
gaan we doen, kijkend naar de komende jaren. Sowieso
wilden de leden naar een “echte” hal en niet terug naar
een gymzaal.
De gemeente liet al doorschemeren dat de Spelleward
wellicht al in 2014 niet meer
huurbaar zou zijn. Het bestuur
heeft deze lastige kwestie
gedeeld met haar leden via een
stemming en een stembus.
Over de uitslag hebben jullie
allemaal bericht gehad van de
secretaris. Bijna unaniem is
gekozen voor de Saturnus.
Nu we een aantal maanden
spelen in de Saturnus kan ik
zeggen dat ik denk dat we een
juiste keuze hebben gemaakt.
Het is een mooie frisse en hoge
zaal en de akoestiek is
uitmuntend zo heb ik horen
zeggen…
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Het uurtarief voor de Saturnus is
hoger dan van een gemeentelijke
zaal. Een stichting regelt de verhuur
van schoolsportzalen en ze bepaalt de
prijs naar aanleiding van aanbod
binnen de Liemers. We zijn dus wel
duurder uit, maar begrotingstechnisch
is dit nog steeds geen probleem. Ook
gaat de subsidie van de gemeente iets
omhoog, deze is gerelateerd aan de
kosten van de zaalhuur.
Mijn verzoek aan jullie is dan ook om
weer een aantal ballen-sponsors/donateurs te rochelen.
Voor een eenmalige bijdrage van 50 euro komt hun naam
voor 3 jaar op de website en in het boekje. Een minimaal
maar essentieel deel van de inkomsten wordt natuurlijk
gebruikt om materialen ter teamsamenstelling te bepalen.
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PRIJSVRAAG

Wie zijn de fotogenieke “helden” op deze gevoelige plaat?
Stuur je antwoord vóór 1 februari 2015 naar
info@durevo.nl
onder vermelding van Ik Wil Winnen en maak kans op een
f a n t a s t i s c h e prijs!
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LEDENLIJST
1 Chris van Beugen

M

2 Aline de Boer

V

3 Henny Born

V

4 Mark van de Bosch

M

5 Marian Coenraads

V

6 Wim Dekkers

M

7 Patrick Elands

M

8 Xanne van der Haak

V

9 Bert Hendriksen

M
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10 Tammo Hoogakker

M

11 Ben Jansen

M

12 Wil Kemperman

M

13 Henriëtte Kip-de Weerd

V

14 Bram Kop

M

15 Harmen Kop

M

16 Renato Kuiper

M

17 Tjerk Jan Luitse

M

18 Irma Luitse-van Wezel

V

19 Marije Matser-van Bruggen

V
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20 Ronny van de Meeberg

V

21 Simon Postmus

M

22 Karel Rademaker

M

23 Jennie Rademaker-Jonkers

V

24 Inge Rietvink-Weiss

V

25 Henk Seegers

M

26 Theo Sessink

M

27 John Smit

M

28 Robert Smit

M

29 Monique Stoopendaal

V
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30 Pim Stoopendaal

M

31 Helga Suydendorp

V

32 Jolanda Verbeek

V

33 Ronald Warbroek

M

34 Beppie Warbroek-van Hees

V

35 Bob Wever

M

36 Simone Wilbers

V

37 Louwrens de Wolff

M
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GEEN SLOTWOORD
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