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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij dezen ben je van harte uitgenodigd om onze jaarlijkse ledenvergadering 
bij te wonen. Maar het gaat dit keer allemaal wel net even anders zoals je 
al per email hebt vernomen.  
 
DATUM : 24 maart 2021 
TIJD  : 19:30 uur 
LOCATIE : Ergens bij je thuis (niet de badkamer, dat galmt teveel) 
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Agenda Ledenvergadering 
 

 

1. OPENING 

2. MEDEDELINGEN 

3. VERSLAG ALV 2020 

4. VERSLAG SECRETARIS 

5. VERKIEZING VOORZITTER en PENNINGMEESTER 

6. 1e intermezzo 

7. VERSLAG PENNINGMEESTER 

a. BALANS EN VERLIES WINSTREKENING 2020 

b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 

c. VERKIEZING KASCOMMISSIE? 

d. BEGROTING 2021 

e. 2e intermezzo 

f. VOORSTEL TEGEMOETKOMING CONTRIBUTIE 

 

8. ACTIVITEITEN 2021 

9. PRIJZEN, STEENTJE BIJDRAAG en BEDANKJES 

10. RONDVRAAG 
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Verslag ALV, 26 februari 2020 

Opening: In een verbouwde Snippenhof heet onze voorzitter ons, onder 

het genot van een bakje koffie of thee, van harte welkom op de algemene 

ledenvergadering. Omdat er ook nog gebald moet worden wil de 

voorzitter er graag de vaart in houden en gaat het woord door naar de 

secretaris met de…  

Mededelingen: De afwezigen worden opgesomd (slechts 7 dit keer, 

Lesley, Chris, Aline, Mark, Ben, Simon en Simone), de adressenlijst wordt 

ter controle doorgegeven en de laatste handtekeningen m.b.t. 

toestemming voor gebruik persoonsgegevens worden gezet. Op naar 

het…  

Verslag ALV 2019: Vanuit de vorige ALV zijn een aantal punten die nog 

opgepakt moeten worden. Zo zou er uitgezocht worden of het haalbaar is 

om, met subsidie, een AED aan te schaffen. Het bestuur zal dit met Tjerk 

Jan bespreken, en daarnaast wordt er contact gelegd met het Candea 

College of de aanwezige AED in het schoolgebouw voor ons bereikbaar is. 

Tjerk Jan is tevens bereidt om ons te scholen in de werking van de AED en 

hoe te handelen in zulke situaties. Het gesprek met de gemeente over 

een compensatie voor de hogere huurprijs moet nog worden gevoerd. In 

dit gesprek kan ook al gepolst 

worden of de gemeente een rol 

kan spelen in het organiseren 

van activiteiten rondom het WK 

volleybal dames in 2022. Op de 

vorige ALV is besloten dat de 

laatkomers na de speelavond de 

velden afbreekt. De praktijk 

leert ons dat dat ook wel 

gebeurt, tenminste, de antennes worden vol enthousiasme opgeruimd en 

daarna verdwijnen de betrokkenen spoorloos. Er is nogmaals gevraagd, 

aan alle leden, meer betrokken te zijn bij het opbouwen en afbreken.  
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Verslag Secretaris: De secretaris verontschuldigt zich voor de 

slordigheden in het verslag, zo is het afscheid van Marjolein er tussendoor 

geglipt. In het verslag wordt beschreven dat er op het gebied van de AVG 

geen bijzonderheden te noemen zijn, echter heeft er in de tijd tussen het 

schrijven van het verslag en de vergadering een datalek plaatsgevonden 

bij het hostingbedrijf van de website en webmail van DuReVo. Er zijn 

waarschijnlijk login gegevens gestolen, maar niet bekend is om welke 

specifieke accounts het gaat. Ter preventie zijn direct alle inloggegevens 

gewijzigd door het hostingbedrijf. In de emailboxen van Durevo staan 

geen persoonsgegevens van de leden, behalve de namen en 

emailadressen. Verkiezing Secretaris: Het was even spannend, zou hij zich 

wel herkiesbaar stellen (ja, ook dat was in de snelheid van het maken van 

het jaarboekje een beetje rommelig) Maar goed, nadat ook Tammo geen 

commentaar bleek te hebben is ondergetekende herkozen voor een 

nieuwe termijn van 2 jaar als secretaris. We liggen nog steeds op schema 

voor een lange avond ballen, en dan…  

Het verslag van de penningmeester: Omdat het dit jaar wat lastig te lezen 

was in het boekje hebben de leden een uitgebreide toelichting gekregen 

over de cijfers van 2019. Om een lang verhaal kort te maken, door het 

meedoen aan Rijnjutters heeft de vereniging het jaar positief afgesloten. 

Oh ja, en blijkbaar praat de penningmeester thuis wel hard als we B.W. te 

Duiven mogen geloven, maar dat terzijde.  

Na de penningmeester mag de kascommissie, bij monde van Theo, hun 

verslag toelichten. Ze zijn blijkbaar grondig te werk gegaan bij de 

controle, er is zelfs een laptop uit elkaar getrokken. Wat daarbij 

aangetroffen wordt houden 

ze in het midden, met de 

financiële stukken is in ieder 

geval niets mis. Wel wordt het 

advies gegeven de contributie 

te verhogen, omdat het de 

komende jaren door stijgende 

kosten/ wegvallen inkomsten 
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niet zal gaan lukken de cijfers positief te houden. (Iets wat de 

penningmeester in zijn verslag ook al aangeeft)  

PANNENKOEKEN INTERMEZZO: Dit jaar geen appelgebak maar schalen 

met stukken pannenkoek, we zitten nou een maal in een 

pannenkoekenrestaurant. Volgend jaar toch maar iets minder eten 

voordat we naar de vergadering gaan, maar lekker was het wel. 

Ondertussen de vingers aflikkend bedanken we Theo voor de 2 jaar dat 

hij in de kascommissie heeft gezeten en wordt het tijd voor de… 

Verkiezing kascommissie: Na de gebruikelijke maar korte stilte biedt 

Renato zich aan om de plaats naast Marije in te nemen. De 

penningmeester kan zijn borst vast nat maken, maar eerst nog even een 

toelichting over de….  

Begroting 2020/ contributie vaststellen: Op dit moment is er genoeg 

reserve, maar met de wens van het bestuur om met meer teams deel te 

nemen met toernooien in het achterhoofd (zie ook verderop in dit 

verslag) zal deze afnemen. Voor dit jaar heeft het geen gevolg voor de 

contributie, volgend jaar zal deze waarschijnlijk verhoogd moeten worden 

aldus de penningmeester. Vanuit de leden (Tjerk Jan) komt de vraag 

waarom de contributie niet nu al verhoogd wordt, dit punt komt immers 

al een aantal jaar terug zonder dat er een verhoging heeft 

plaatsgevonden. Na een vraag van Renato over de gewenste hoogte van 

de reserve: 1x jaarbalans of 1x jaarbalans plus 20% (weet je meteen wat 

de penningmeester volgend jaar staat te wachten) en de uitleg van Pim 

hierover (reserve wordt gebruikt voor de lustrumfeesten) besloten een 

stemming over een verhoging te houden. 21 van de 28 aanwezige leden 

(bestuur uitgezonderd) stemmen voor een verhoging van de contributie 

met €1,00 per maand, en hierbij is het voorstel aangenomen. Dan meteen 

maar door naar het uitgeven van de inkomsten, de…  

Activiteiten 2020: We trappen af met het eigen toernooi, maar toch eerst 

nog even besparen. Ook dit jaar zullen we geen koffie vooraf en een 

drankje achteraf aanbieden. Om het toch een onderscheidend toernooi te 

laten zijn, heeft het bestuur bedacht om een speelveld in te richten als 

een soort tropische lounge-zone. Uiteraard proberen ze dit af te schepen 
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op een aantal enthousiaste leden door een commissie in te stellen, en 

gelukkig willen Jennie, Irma en Marije dit op zich nemen. Wat betreft de 

datum is het niet mogelijk om op de beoogde 13 mei te spelen, het 

alternatief is of een keer in juni of als uitzondering op vrijdagavond 15 

mei. De leden hebben geen noemenswaardige bezwaren om een keer op 

vrijdag te spelen, toch zal Pim proberen of hij contact kan krijgen met de 

hurende partij op 13 mei om te kijken of er iets te regelen is. Voor de 

volgende activiteit blijven we even in tropische sferen, maar dan meer 

omdat het op de geplande datum bloedheet was. Het familietoernooi, de 

vraag is of we dat blijven plannen in juni of verplaatsen we het meer 

richting september/oktober als de temperaturen lager liggen? De leden 

onderkennen dat de kans op meer warme junimaanden aanwezig is en er 

is geen bezwaar om het later in het jaar plaats te laten vinden. Naast alle 

leuke activiteiten die we zelf organiseren gaan we ook nog wel eens naar 

activiteiten buiten de deur. Al een aantal jaar gaat er een herenteam naar 

Pannerden, en als bestuur denken we dat er ook prima een damesteam 

samengesteld kan worden. Na een korte rondgang lijkt er inderdaad 

interesse te zijn. Binnenkort wordt de lijst waarop de leden kunnen 

aangeven waarmee ze willen meedoen weer opgehangen in de zaal. 

Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer eens een mannenavond op de 

woensdagavond houden….  

De deelname aan externe toernooien loopt de laatste jaren een beetje 

terug. Waar we wel eens met 3 teams oliebollen gingen eten is het de 

laatste tijd minder wat betreft de deelname. Het bestuur probeert 

toernooien te zoeken waar iedereen van de leden aan mee kan doen, dit 

zijn nu het lentetoernooi en het 

oliebollentoernooi in ’s Heerenberg. Het 

zou mooi zijn als we daar dit jaar (weer) 

met 2 teams mee gaan doen. Naast deze 

2 toernooien gaat er een team naar 

Renkum, dit is een wat competitiever 

toernooi en hier gaan steeds dezelfde 

leden naar toe. Aan de leden wordt 

gevraagd of het bezwaarlijk is als de vereniging steeds weer deelname en 
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een drankje betaald voor dezelfde spelers. Samengevat is de reactie dat 

als de inschrijving voor deelname open is het de keuze van de leden zelf is 

om wel of niet te gaan en het dan ook niet bezwaarlijk kan zijn als het 

steeds dezelfde zijn. De vereniging betaald dus het inschrijfgeld en 

drankje voor 3 toernooien, ook al zijn het 3 x dezelfde spelers. Andere 

toernooien zijn dan voor eigen kosten, maar mogen wel in het shirt van 

DuReVo. Als laatste te behandelen activiteit wordt de leden gevraagd of 

het spelen tegen de jongeren van het Leo Kannehuis voor herhaling 

vatbaar is. Uit de enthousiaste reacties maken we op dat dit zeker het 

geval is. De jongeren zullen voor het eigen toernooi worden uitgenodigd, 

en wellicht verderop in het jaar nog een keer op een gewone speelavond.  

Rijnjutten: Afgelopen najaar hebben een aantal leden meegedaan met 

Rijnjutten, en naast het hebben van een zinvolle tijdsbesteding leverde 

het ook nog eens €200 op voor de clubkas. Aan de leden 2 vragen:  

1. Gaan we dit vaker doen: Er lijkt voldoende draagvlak te zijn bij de leden 

om een groep samen te stellen. 

Ronald zal de vereniging 

opgeven voor de editie in 

september/oktober  

2. Wat doen we met de 

inkomsten: Aan de leden wordt 

gevraagd of we het geld aan een 

(nog te kiezen) goed doel gaan 

geven of dat we het zelf houden. 

De opmerking dat we door mee 

te doen al meewerken aan een 

goed doel en dus het geld voor 

de vereniging kunnen houden (en 

daar iets leuks mee gaan doen) voert de boventoon en voor deze optie 

wordt dan ook gekozen.  

Tja, dan de prijsvragen. Dit keer 2, voor ieder wat wils dachten we. 

Gelukkig toch nog 2 inzendingen (2 uit 2, volgend jaar geven we een 

puzzelboekje, zal het dan beter gaan?) Dit keer moest de applausmeter 
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de winnaar aanwijzen, en dat 

was overduidelijk Kees 

Krotekoker! En het wijze 

bestuur negeert dit compleet 

en daarom mocht Henny de 

begeerde beker in ontvangst 

nemen. (En een cadeaubon, 

maar het gaat natuurlijk om de 

eer!) Ondertussen gaat het 

best goed met de tijdsbewaking 

en komt het vast helemaal 

goed met het ballen. Alle tijd 

voor de bedankjes. Ronny, als 

langste B-lid ooit, Theo voor 2 

jaar kascommissie, de 

cakebakkers Mona (eigenlijk 

cup cakes), Margo (eigenlijk haar dochter en vriendinnetje), Sjaak (of toch 

zijn vrouw?) Marije (eigenlijk gekocht), Marian, Ronald en Harmen 

(stiekem gewoon gekocht) Chris voor het 

maken van de foto’s en John voor het 

nietten van het jaarboekje (daar lijkt hij 

wel gehecht aan te zijn). En dan last but 

not least, het “super”bedankje, de 

steentje bijdraag wisselbeker!! Dit jaar 

gaat hij naar Ron, voor het helpen 

organiseren van de jubileumavond en het 

helpen bij de zeskamp. (En daarom was 

Kees aardappelbereider dus uitgesloten 

bij de prijsvraag ;) Van jubileumavond 

naar jubilea in 2020. Mocht Aline nog lid 

worden dan zal ze, net als Renato en 

Mark 10 jaar lid zijn van DuReVo. Dank 

jullie wel! En dan afsluitend de…  
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Rondvraag: En die start met mededelingen van Pim. Er wordt nog even 

gewezen op de link in het boekje naar de foto’s (pagina 16), de 

spelregelkwisvragen en wordt er een limited edition DuReVo sticker voor 

het jumbo boek uitgedeeld. Dan toch echt door naar de rondvraag. John 

vraagt zich af of er noodnummers van leden bekend zijn in het geval er 

iemand bereikt moet worden (denk aan ongeval of nog erger). Deze is er 

niet, het bestuur gaat dit onderling bespreken. Er wordt al wel 

aangegeven dat mensen een ICE-nummer kunnen invoeren in de mobiele 

telefoon, deze is te zien zonder de telefoon te hoeven ontgrendelen. Als 

laatste vraagt Louwrens zich af of er ook een mix team naar Pannerden 

zou mogen gaan. Dit mag, maar het is dan wel zaak om heren te vinden 

die niet ook al meedoen met het heren team in verband met de hoge 

kosten van inschrijving.  

Dat was dat, op naar Candea en ballen maar (en nog best op tijd ook) 
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Verslag van de secretaris. 

 

Tja, wat is er nou te schrijven over afgelopen jaar? Sommige van jullie 

kwam ik in het “wild” tegen, met anderen heb ik alleen via de email 

contact gehad. Gelukkig hebben we elkaar ook nog een aantal keer in het 

Candea gezien om met elkaar te ballen, hoe fijn zou het zijn om dat dit 

seizoen nog te kunnen doen. 

Terugkijkend op het ledenbestand, heel verassend zal het niet zijn dat we 

het afgelopen jaar geen nieuwe leden hebben mogen ontvangen. 2 leden 

hebben de vereniging verlaten, Wil en Ronny hebben hun lidmaatschap 

opgezegd.  

Datalekken dan? Op dat vlak nog iets gebeurd? Nee, ook al niet. Net zo 

min als met andere AVG gerelateerde zaken. Vanuit het mogelijke datalek 

waar we het de vorige ALV vergadering over gehad hebben heeft ook 

geen misbruik plaatsgevonden. 

Is er dan helemaal niets  bijzonders te melden? Jawel, en daarover lees je 

verderop meer. (kleine hint, het gaat onder andere over die andere 2😉) 

Oh ja, een klein 

ondersteunend 

schouderklopje nog voor 

de heren Pannerden, ze 

zijn er helaas alweer niet in 

geslaagd om te 

promoveren naar de B 

poule  :D  

Harmen. 

 

     Foto: De laatste prijs door Durevo gewonnen 
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Woordje van de Voorzitter, dit keer is dat Pim 

Hij kijkt als uitzondering eens vooruit, niet naar het verleden. Dat kennen 

we nu al wel en we moeten en gaan verder mijmert hij. Plannen maken, 

wat gaan we doen zodra het weer mag of tot het weer mag? 

Als eerste brainwave kwam bij hem naar 

boven het houden van de ALV via een 

TEAMS overleg op jullie computer of 

laptop. Een vergadering met intermezzo’s, 

zelf koekjes bakken en een leuke kwizz 

erbij. Hopelijk zijn jullie in grote getalen 

digitaal aanwezig tijdens deze ALV geeft 

Pim aan. Hij voorspelt een doldwaze avond.   

Optimistisch zoals hij altijd is, hoopt hij dat we 

nog voor de grote vakantie weer kunnen gaan 

volleyballen, of althans zoals hij altijd cynisch 

opmerkt, iets gaan doen dat daar op lijkt. Hij 

geeft aan dat we veel leden op leeftijd hebben. 

Tegen die tijd zijn die wel voorzien zijn van een 

prikje. Inside information, hij werkt bij de 

Veiligheidsregio/ GGD dus zal trachten jullie met 

voorrang aan de prik te krijgen. 

Over het verdere vervolg na de ALV kan hij 

alleen hopen dat niet iedereen afgehaakt is tijdens de vergadering. Hij 

geeft Harmen en Ronald de opdracht de orde te handhaven. Geluid uit bij 

het koekjes eten, net kapseltje, mooie achtergrond en ook geluid uit als je 

een lastige vraag aan ons stelt tijdens de vergadering.  

We gaan er een mooie vergadering en jaar van maken 2022.   

Pim 
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Jaaruitje DuReVo 2020 

Voor iedereen die er niet bij was, het evenement werd dit jaar weer eens 

georganiseerd door Ron en Pim. Ze hadden het in 2007 voor het laatst 

gemogen, maar het viel toen zo tegen dat de ALV in 2011 besloot dat ze 

voorlopig alleen nog een uitje mochten organiseren als dit keer wel 

iedereen mee mocht. En dat de organisatie uitgesloten werd van 

deelname, want het is niet leuk dat ze altijd 1 en 2 werden. 

Het thema van deze dag zou klimaatneutraliteit zijn, geen verspilling van 

energie en al helemaal geen gebruik maken van vervuilende bronnen.

 

Daarom werd in Arnhem direct een Trolleybus gehuurd en zijn we daarmee 

helemaal naar Zuid-Holland gereden. 

Via een echt heel simpele puzzel die de groepsindeling bepaalde, (altijd 

heikel puntje bij ons) moest je deze puzzel in de bus individueel, of alleen, 

in je eentje oplossen (uit het hoofd), daarna kon de bus pas vertrekken. 

Jullie weten hoe dat bij DuReVo werkt en dus ging na drie kwartier de bus 

toch maar rijden. We zijn nog steeds blij dat de chauffeur wél op tijd de 

puzzel opgelost had. Tot iedereen dat gedaan had,  bleef de bus dan dus 
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maar rijden. Helaas hebben we half Zuid-Holland gezien. Mooie steden, 

o.a. Zwolle, Alkmaar, Acqouy en Ulm (waar Johann von Gämbelputty 

vandaan komt). Uiteindelijk besloten Ron en Pim en na 34 hints, dat één 

winnaar al voldoende zou zijn om uit te stappen en de blinddoeken af te 

mogen doen en ja hoor, Jules de Korte lukte het toen als eerste (en dus 

enige).  

Groep 1 ging naar een Duistere Escapaderoom (wie durft er niet).  

De escapaderoom was niet voorzien van warm water, licht, verwarming en 

bordje (nood)uitgang, dus dat onderdeel hebben we geschrapt, het moet 

wel een beetje comfortabel zijn.  

De hele groep ging toch naar binnen met 

als reden het thema van de dag. 

Uitgedroogd, bevroren en verblind 

kwamen ze na drie uur via de 

nooduitgang weer naar buiten. 

links zie je nog net Jules die ook mee was. Hij staart naar 

een blinde muur 

Groep 2 Zwetend Zweefvliegen (wie gutst er van nature) 

Ja dit was wat. Echt een onderdeel waar we als organisatie trots op waren 

dat het gelukt was. Toen de groep aankwam stonden de zweeftoestellen al 

op de grond klaar. Eerst een veiligheidsinstructie van 48 minuten (heb het 

bijgehouden) en daarna zou de groep bij mooie windomstandigheden 

ongeveer 4 minuten in de lucht kunnen blijven (afgerond naar boven), 
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zonder instructeur. Patrick, Bob, Chris en Jacques stonden al te popelen. 

Het opstijgen zou 8 minuten duren. Om de weg te verkennen, de route uit 

te zetten en voor de zekerheid, vlogen Ron en Pim eerst nog een kort 

rondje van 12 minuten. Het valt nog niet mee om zo’n vliegtuig aan te 

duwen. Patrick, Bob, Chris en Jacques hielpen niet, ze stonden nog steeds 

te popelen. De 

weg was vrij 

voor hun vlucht, 

maar om 

onverklaarbare 

reden viel hier 

toen de wind 

weg. We waren 

vergeten onze 

eigen wind mee 

te nemen (die staat nog in een garagebox in Duiven), dus kon ook hier de 

rest van het evenement niet doorgaan. 

 

Groep 3 Romantische Ballonvaart (wie houdt 

haar handen thuis)Groep 3 ging met z’n vieren in 

een mandje. Daar werden 326 ballonnen aan 

geknoopt en met windkracht 9 was het de 

bedoeling dat ze snel terug waren. Helaas werd de 

wind eerst een valwind en werd de mand door de 

zwaartekracht over. Mand. Jammer genoeg 

hebben we daarna urenlang geschater van Helga, 

Theo, Irma en vooral Jaap aan moeten horen. In de 

ballonnetjes zat lachgas. Harmen kwam met 99 

luchtballonnen aanzetten, die hebben we naar een 

andere groep gestuurd (zum Horizont) en zijn 

blinddoek afgedaan. Alles had niet zo’n vaart. 

Mand.y was flink over de zeik toen bleek dat ze ook bij de verkeerde 

groep was gekomen. 
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Hier de ballon nog op de grond. Jaap was nog niet klaar met instappen. 

Groep 4 Blowkartevenement. (wie gaat het scheefst) 

De Voorzitter deed het eerste rondje voorzitten. 

Helaas kon het evenement daarna niet meer 

doorgaan, de wind viel weg. Gelukkig viel de wind 

aan de goede kant weg, waardoor het een 

wedstrijd achteruitrijden werd (“m’n gras!”). 

Eigenlijk was het een wedstrijd vooruit rijden, 

maar omdat je achterstevoren ging zitten leek 

het achteruit rijden, tenzij je voor de kart stond, 

dan leek voor achter, waardoor achteruit weer 

vooruit werd. Van onze groep had niemand zich voor dit onderdeel 

opgegeven. Dit Blowjobevenement hebben we dus moeten afgelasten. 

Jammer wel weer voor Truuske, Anja, Manuela en de tweeling Kees. Dit 

waren toevallige passanten op het strand die door het proefrondje van Pim 

geënthousiasmeerd en gecharmeerd waren tot op het bot. 
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Groep 5 Bruin Broodbakken (wie bakt ze het bruinst) 

Een lang gekoesterde wens van Margo was 

het zelfvoorzienend energieneutraal 

broodbakken in een molen die daar speciaal 

voor geprepareerd was. De organisatie 

adviseerde niet van de baksels te gaan eten, 

want er zou een uitgebreide lunch volgen. De 

molen in het Limburgse plaatsje TerWINDsel 

was op ons verzoek na 100 jaar weer voorzien 

van wieken.  

Normaal maakte men koffie in deze molen.  

                

 

 

 

 

 

 

                  

De opgeknapte molen na en voor opknapping 
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De organisatie draaide een proefrondje van wederom 12 minuten en kwam 

toen kostmisselijk op de proppen met zelf gebakken witte bolletjes. 

                    Aline, Beppie en Jan gingen aan de beslag… 

Toen het zelfreizend mail terug was mocht groep 5 eindelijk aan de 

corridor. Helaas viel toen de wind weg, waardoor het alleen nog mogelijk 

was om kokosmakronen af te bakken. Maar jammerlijk, ze bakten er niks 

van. 
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Lunchpauze (Groepen 1,2,3,4,6,7,8 en 10)  

De lunch 

zou door 

Tjerk via 

een uit een 

vliegtuig 

gedropte 

parachute 

bezorgd 

worden 

maar dat 

ging een 

beetje mis. 

Hij had dit 

aangeboden en zich weken in afzondering voorbereid. We zagen hem en 

de lunchpakketten wel uit het vliegtuig gegooid worden, maar Tjerk dreef 

een beetje flink af richting TjieTJERKstradeel. Lege magen dus. 

 

Groep 6 Vliegerevenement (welke vlieger vliegt het langst)  

Diverse prachtige exemplaren waren gemaakt en lagen klaar om de lucht 

in te gaan.  

Hier 

rechts 

bijv. het 

ontwerp 

van Bert 

(48 uur 

alleen al 

aan de 

staart 

gewerkt).  
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De rest van de zelfgemaakte vliegers (zie onder) ging ook de lucht in en het 

ging er om je zelfgemaakte vlieger zo lang mogelijk in de lucht te houden. 

De organisatie deed het even voor en het te breken record stond daarna 

op 12 minuten. 

 

Jammergenoeg werd 

het windstil en droop 

iedereen weer af 

richting bus. Hans, 

Simone en John deden 

nog dappere pogingen 

maar toen het donker 

werd hebben we ze 

naar de bus gestuurd. 

Die brief voor onze 

moeders is nooit 

aangekomen. 
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Groep 8, Ballonnenwedstrijd (Welke ballon komt het hoogst) 

Na heel, heel lang op Harmen en Mandy (weer twee die de pusbuzzel niet 

begrepen hadden) gewacht te hebben liet Ron maar alvast een 

proefbalonnetje op ter test of iedereen de hint doorhad.  Ondertussen 

konden de 1748 ballonnen min die al opgeblazen 99 van Harmen en ene 

van Mandy opgeblazen worden. 

Ron’s  rode 

proefballon kwam 

zoals gewoonlijk 

niet erg ver, het 

werd windstil en 

daarna Lesley, 

Robert, Simon en 

Jenny ook. Jullie 

kunnen het dus wél! 

Op de volgende 

pagina een actiefoto 

van het 

opblazen 

van de 1749 

rode 

ballonnen. 

Oh nee, 

paste met 

een beetje 

uitlijnen 

gewoon 

hier. 
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Groep 9 Windslurfen (wie heeft de langste…) 

Niets mooiers dan 

windslurfen op grote, 

hoge Zuid-Hollandse 

golven. In Den Helder 

stond groep 9 onder de 

leiding van Tammo. Klaar 

om van wal  te steken. Een 

ingehuurde en duur 

betaalde beken-de figuur 

uit de dierenwereld had 

ons voorstel afgeslagen 

maar kwam toch voorslurfen. De organisatie deed een paar simpele 

oefeningen na (zie foto) en gaf een 12 minuten durende spectaculaire 

show weg. Daarna konden  Marian, Tammo, Harmen en Mona die al een 

poos stonden te wachten eindelijk aan de  slag. Dat werd jammer genoeg 

niet veel bij de plotselinge afwezigheid van de wind.  

 

 

Veel te lang verhaal dit, even iets anders. Lees verder 

op pagina…… 
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Kascommissie 

Ook dit jaar lijkt het er op dat 

het de penningmeester gelukt 

is om de kascommissie 

tevreden te stellen. Maar of 

ze de juiste kas hebben 

gecontroleerd? 

 

 

 

 

Voorbereiding eigen toernooi 2020  

De commissie was gestart (Jennie, 

Marije en Irma)  

 

De tropical sfeer al bijna te proeven 

 

De bewegwijzering is al bijna klaar 

dankzij Tjerk Jan…. Nog even wachten… 

 

Gelukkig wordt uitstel geen afstel!  
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Vervolg jaaruitje (nog even doorbijten) 

Groep 11 Indoor Skydiven (wie duiken er onder wat) 

Hier doet de organisatie het nog even voor. Deze foto is gelukkig gemaakt 

voor de start. De windturbine was daarna helaas defect door een 

stroomstoring en het complete onderdeel waarbij je minimaal 12 

minuten in de lucht kon blijven, kon niet door gaan. 

Erg vervelend voor Renato, Lourens, Henny en Ben die net een cursus 

skydiven voor dummies van 4 uur hadden gevolgd in het Skydive centrum 

en vooraf al een opleiding gewichtloosheid is niet eng hadden gevolgd 

(met wisselend succes). 

 

(ben wil twee 

keer diven en 

Renato vraagt 

hoeveel keer?) 
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Slot (Zeist) woord: 

Enfin een volgens de organisatie een geweldig geslaagde dag, zekers 

volgend jaar voor herhaling vatbaar met dezelfde organisatie en ook 

zonder twijfel het zelfde onderwerp. Misschien is organiseren in de herfst 

een optie.  

Na afloop zouden 

Henk, Ronald en 

Marije een geheel in 

het Thema vallende 

afsluitende  Bour-

gondische Vegetari-

sche Barbecue op 

een Bourgondische 

Vegetarische Barbe-

queboot organise-

ren. Maar weer ging 

dit onderdeel niet 

door, het waaide te hard om verantwoord te kunnen barbecueën. 

Terugtocht naar Duiven op lege maag dan dus maar met veel gebour in de 

bus.  

 

Bij de bus zagen we en Mark zitten met de 

blinddoek nog om.  

Na 3x tellen waren we dan eindelijk compleet 

en konden we terugrijden. De chauffeur was in 

geen velden of wegen te bekennen dus kroop 

Jules zelf achter het stuur. Je kon wel merken 

dat hij binnenkort naar Engeland op vakantie 

ging. Onderweg oefende hij alvast wat met 

links rijden. De bus was anders dan die van de heenweg. Een beetje rare 

bus, van 2 m. lang en 16 m. breed. Maar ja, iedereen wou per se voorin 

zitten. De voorzitter nam de microfoon ter hand, was zoals gewoonlijk 
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onnavolgbaar en viel zelf in slaap tijdens de bekense mensen route naar 

Duiven. Volgende keer toch maar roulette spelen.  

 

KWIS KWIS KWIS KWIS KWIS KWIS KWIS KWIS KWIS KWIS KWIS KWIS 

 

Tijdens de ALV zullen er over dit verhaal een vijftal vragen gesteld gaan 

worden en dat is dan het jaarlijkse ALV kwismoment.  

Lees dus goed wat er allemaal is opgeschreven, het komt en kan van pas 

komen. 
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Herverkiezing voorzitter en penningmeester 

 

Na een periode van respectievelijk 88 en 76 jaar steeds weer herkozen te 

worden voor deze bestuursfuncties is het de beide heren weer gelukt om 

de functies naar zich toe te trekken (tenzij de ledenvergadering hier een 

stokje voor 

steekt).  

Natuurlijk zijn 

we er blij mee 

dat we ook de 

komende 2 

jaren weer 

mogen 

genieten van 

de humor van 

de voorzitter 

en het moeten 

zeuren om 

centen voor 

een 

teamschaal bij de penningmeester.          

 

Tenzij: Lijkt het je leuk 

om op deze manier een 

steentje bij te dragen aan 

de vereniging, dan kan je 

je natuurlijk gewoon 

verkiesbaar stellen voor 

de functie van voorzitter 

of penningmeester.  
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Het jaar in een notendop, volleyballen tijdens corona 

 

Het jaar begon zoals elk ander 

Durevo jaar: keihard trainen, de 

ene laatste/eerste/ik heb geen 

pieperdienst van de maand na de 

andere, ALV’tje tussendoor en 

ook nog een beetje volleyballen. 

En toen….. toen was het even 

niets. Althans, dat even dachten, 

en hoopten we toen nog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat even duurde tot Juli, net voor de 

zomervakantie mochten we nog 1 

keertje ballen. Fris gewassen hebben 

een aantal leden van de gelegenheid 

gebruikt gemaakt en zowaar (naar ik 

begreep) nog een aardige partij laten 

zien.                                                         De “hoera , we zijn er weer bloemen” 
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Niet alleen moesten de leden fris gewassen verschijnen, ook alle 

materialen werden flink onder handen genomen. 

 

Helaas hielden niet 

alle leden zich aan de 

geadviseerde 

maatregelen, (we 

zullen ons moeten 

buigen over het 

terugnemen van 

toegekende “Steentje bijdraag”) dus was het, na nog een aantal weken te 

hebben gevolleybald klaar en ging de deur van het Candea wederom op 

slot voor ons en moeten we het al weer vanaf ergens half oktober zonder 

elkaar stellen…… 
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Verslag familieavond 2020 

 


