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Verslag ledenvergadering van 

7 maart 2007 
 

Aanwezig: 

Oswald, Carel, Pim(vz), Ronald, Martin, Edwin, Henk, Bert, 

Maurits, Jolanda, Marian, Monique, Klaas, Hanneke, Sidney, 

Helga, Leonie, Inge, Anjo, Chris. 

 
Afwezig met kennisgeving: Jan, Cees. 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van 

harte welkom. 
2. Vaststellen Statuten 

 De statuten worden, met inbegrip van enkele kleine 

wijzigingen, vastgesteld met uitzondering van art 16-8 

welke nog op een later tijdstip wordt vastgesteld. 

3. Vaststellen huishoudelijk reglement 
 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld met 

inbegrip van een aantal kleine aanpassingen. 

4. Stemmen bestuursfuncties 

 Er zijn geen tegenkandidaten. Pim wordt gekozen tot 

voorzitter, Ronald wordt gekozen tot penningmeester, en 
Martin wordt gekozen tor secretaris. 

5. Begroting 

 De begroting wordt goedgekeurd nadat de vergadering op 

eigen initiatief heeft besloten om de voorgestelde 

verlaging van de contributie niet te accepteren met als 

argument dat er nu wat meer aan “vermogensaanwas” kan 
worden gedaan. Het bestuur dankt de vergadering hiervoor. 
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6. Aanstellen kascontrole commissie 

 Hanneke en Inge worden gekozen als leden voor de 
kascontrolecie. 

7. Aanstellen commissie van beroep 

 Henk, Chris en Jolanda worden gekozen als leden voor de 

cie. van beroep. 

8. Durevo tot nu toe 
 Het bestuur geeft een uiteenzetting van de gebeurtenissen 

van de afgelopen maanden 

9. Plannen Durevo 

- uitslag enquête 
- keuze speelavond 

 Naar aanleiding van een enquête die we hebben gedaan 
blijkt dat er grote belangstelling is om in Pannerden mee te 

gaan doen, tevens blijkt de voorkeur voor de woensdag-

avond als speelavond en de gemeentelijke sporthal 

(Endesprong en Spelleward) als speellocatie. De Saturnus 

komt op plek 2 en de huidige zaal op 3. 
 We zullen er als bestuur alles aan doen om zoveel mogelijk 

met jullie voorkeuren rekening te houden. 

10. Rondvraag 
 De laatste woensdag van de maand blijft in principe de 

borrelavond. Tijdens de zomervakantie stoppen we 6 weken 
(hele maand juli en de eerste 2 weken aug.). 

 Voorlopig komt er nog geen aktiviteitencie. Als er iets 

georganiseerd moet worden doen we een beroep op de 

leden. 

 Anjo geeft aan te willen stoppen omdat het werk moeilijk 
te combineren valt met het sporten, het bestuur gaat een 

mogelijkheid bedenken om Anjo toch zoveel mogelijk mee 

te laten doen.  
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Millingen 2007 
Vrijdagavond vertrokken we al met 6 deelnemers naar Millingen 
aan de Rijn naar de camping van Fiep. Edwin, Marian en Carel 

waren al eerder gegaan om de tent op te zetten, het zgn. 

kwartiermaken en Ronald, Monique en Pim zouden wat later 

komen.  

Ik denk dat de eersten rond 17:00 uur richting Millingen 

vertrokken en toen wij dus aankwamen stond de tent net. Dat 
was om 20:00 uur.  

Edwin en Carel zouden bier meenemen, niks zo lekker als een 

pilsje bij het op je gemak opzetten van de tent. Helaas dacht 

Edwin dat als Carel bier bij zich heeft, hoef ik het niet mee te 

nemen en dezelfde gedachte had Carel. Geen bier dus.  
 

Tot Ronald en Pim kwamen, Pim had vanzelfsprekend een kratje 

bier bij zich. Maar eerst de spullen uitladen, partytent 

opzetten en daarna na gedane arbeid een biertje.  

 
Daarna een korte wandeling 

(Monique en Marian vonden 

het te kort) naar het dorp 

waar we een gezellig kroegje 

opzochten om een drietal 
teamschalen en de nodige 

consumpties onder het genot 

van een biljartje hebben 

genomen. Vroeg in de 

ochtend wandelden we het korte stukje terug naar de tent 
waar we heerlijk met zijn zessen in de tent van Carel hebben 

snurkt. 
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De volgende ochtend fris 

opgestaan, ontbijtje en naar 
het veld met de auto, want 

dat was toch echt wel wat te 

ver lopen met je sporttas en 

broodjes en koelboxen etc. 

Het was warm. Inge kwam 
ons versterken en het liep 

erg lekker, één setje in de 

laatste wedstrijd verloren en poulewinnaar geworden. Drankje 

nemen op de goede afloop en naar huis. Opfrissen en klaar voor 

de barbecue die inmiddels 

gebracht was. Wat hebben 
we heerlijk gegeten, Edwin 

was meesterkok en alles 

ging op. Na afloop haalden 

Ronald en Pim in het dorp 

nog even een sorbetje (nu 
met de auto, want Pim had gedronken) en ook dat ging er nog 

even in.  

Gaan we nog naar het dorp? FF niet, we waren te uitgeblust van 

de hele dag ballen op onze jonge leeftijd en het was ook wel erg 

erg warm geweest die dag, de Fiep 
was zogezegd leeg. 

Nu met nog meer gesnurk (Inge 

sliep bij ons) werd het een goed 

nachtje.  De volgende ochtend was 

Edwin al erg vroeg op, gevolgd 
door Marian. Een ontbijtje (spek 

en eieren) werd voor ons gemaakt 

en dat heeft ons eigenlijk de das omgedaan.  
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Na al enige spullen ingepakt te hebben zijn we naar de velden 

gegaan en daar kwam Bert ons versterken. Nou, ook dat hebben 
we geweten. Of het nu door Bert kwam of door het zware 

ontbijtje, we verloren de eerste wedstrijd tegen een Duits 

team (later overigens de algehele winnaar, maar dat terzijde). 

Kansloos, nog niet wakker wat dan ook het liep niet. Daarna de 

2 andere wedstrijden wel gewonnen, maar het mocht niet meer 
baten, geen finalepoule, in de halve finalepoule uitgeschakeld.  

Volledig gedesillusioneerd zijn we naar huis gegaan om de tent 

af te breken. En die werd afgebroken. 6 kapiteins, 1 uitvoerder 

maar hij was sneller afgebroken dan opgezet.  

In ieder geval is Millingen stevig op weg om een jaarlijkse 

traditie te worden. Voor sommige éénmalig kamperen, lekker 
relaxed, bbqtje, biertje, wijntje of frisje en lol maken. Mocht 

het in 2008 regenen of te koud zijn weten we de kroeg in 
Millingen te vinden. Of we die dan gaan verlaten voor een aantal 

wedstrijdjes is nog maar de vraag, het zou maar zo kunnen zijn 

dat we Edwin achterlaten op het volleybalwedstrijdterrein 

zodat hij daar onze wedstrijden kan gaan spelen. 
 
Een deelnemer (oud, grijs, bril,zwart t-shirt, opel…) 
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Secretarieel jaarverslag 

 
We zijn op 1 januari 2007 begonnen met iets nieuws. We 

hebben een eigen volleybalvereniging opgericht. We zijn met 14 

leden begonnen. In de loop van het jaar zijn er door diverse 

keren media-aandacht meerdere nieuwe leden bijgekomen. 

Zoals was te verwachten zijn er ook een aantal leden opgestapt 

zodat we het jaar afsluiten met 20 leden. 
We hebben twee keer een algemene ledenvergadering gehouden 

om de gang naar de notaris te bespreken en om de statuten en 

het huishoudelijk reglement goed te keuren. Als bestuur zijn 

we 6 keer bij elkaar geweest om de algehele gang van zaken 

door te spreken. 
 

We hebben als nieuwe club een eigen toer-

nooi georganiseerd. Het was een groot suc-

ces en zeker voor herhaling vatbaar. We 

hebben als DuReVo meegedaan aan Toon’s 
toernooi in Westervoort en we doen met 

twee teams (een dames en herenteam) mee 

aan het toernooi in Pannerden. In september 

hebben we ons gemanifesteerd tijdens 

Duuve te gek. Hierbij hadden we een kraam 
met diverse verkeersborden die potentiële 

volleyers naar onze kraam deed leiden.  

Met name in het begin van het jaar is er een 

hevig emailverkeer geweest met name tus- 

sen het bestuur onderling, naar de leden toe maar ook naar  
“buitenstaanders” als daar zijn de gemeente, notaris, diverse  

officiële instanties, nevobo ed. Hoeveel mailtjes er zijn ver- 

stuurd is niet precies bekend maar een paar 100 toch zeker.
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 KASCONTROLE 
 
Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit Hanneke Frouws en 
Inge Rietvink de kascontrole op 18 januari 2008 uitgevoerd te hebben. 
De kascommissie heeft  geen op- en/of aanmerkingen omtrent de 
financiële zaken en verzoekt de vergadering de penningmeester 
decharge te verlenen. 

 

 

 

 
 

 

 

Verslag extra algemene 

ledenvergadering 7-11-07 
 

Aanwezig: 15 leden en 2 machtigingen 

Het doel van deze extra ALV is dat 

de leden zich moeten uitspreken 

over de statuten en het 

huishoudelijk reglement. Dit in 
verband met de gang naar de 

notaris. De statuten en huis-

houdelijk reglement worden met 17 

stemmen voor en  0 stemmen tegen 

goedgekeurd. Het bestuur kan de  
gang naar de notaris nu gaan afronden.     Spectaculaire actie aan’t net 
                                                            Warbroek kijkt zoals gewoonlijk toe…. 
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De laatste van de maand. 
 
Opgetogen over het vertoonde spel gaan de “uitgeblusten” vol 

enthousiasme naar een nabijgelegen de kantine van een sporthal 

om de avond onder het genot van een hapje en een drankje af 

te sluiten. Het is tenslotte maar één keer per maand de laatste 

van de maand.  

Een ieder lapt weer 5 euro in de pot en zoals gewoonlijk 
probeert er een aantal weer de befaamde wisseltruck, 20 euro 

in de pot en 25 eruit. Maar we zijn nog nuchter, het lukt niet.                                                                         

 

De bestelling voor de eerste ronde wordt opgenomen: 3 bier, 2 

rode wijn, 1 doge martini, 1 cola-vieux, palmpje en 2 cola. 
He dat is vervelend, er is geen tapbier meer, nou dan maar 

flesbier, wat heb je? Witbier, ok, dan maar 2 witbiertjes en 1 

koninkje. O, is er geen rode wijn aanwezig, dan 

maar witte, ook geen witte, doe maar een 

bitterlemmon dan toch. Vieux op, “ik ga naar 
huis” zegt Monique. Hanneke doet eens gek en 

besteld een Martini met ijs. 

Och, de Martini is helaas niet 

meer verkrijgbaar, op, geen 

nieuwe fles gehaald 
(bederfelijk). Doe dan maar alleen het ijs geeft 

Hanneke gevat aan. Ook dat blijkt op te zijn….. 

 

De tweede ronde wordt besteld. Doe nog maar 2 witbiertjes, en 

mij er ook een. Och vervelend, ik heb nog maar één witbiertje 
is de mededeling. Met veel moeite wordt er nog wat op tafel 

geserveerd, maar het houdt niet over. Hongerig wordt een 

traditionele Teamschaal besteld, het genotsmoment van de 
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maand. Een Teamschaal voor een Teamsport, lekkere hapjes, 

bamiballetjes, bitterballetjes, gehaktballetjes, vlammetjes, 
mini-loempiaatjes, van die driehoekdingetjes en natuurlijk 

kleine frikadelletjes. 

Menigeen ligt de avond voor 

de laatste van de maand al 

lang wakker bij de gedachte 
aan de Teamschaal.. Wat geen 

teamschaal? Niets in de 

vriezer? Schande, staat de 

vriezer al uit? Gaan we naar 

Harry dan maar? Uiteindelijk worden er nog 3 schaaltjes 

pinda’s neergezet maar wat een teleurstelling. Het wordt dan 
ook nooit laat in deze sportkantine. Neen, neem dan maar de 

laatste van de maand bij de leden zelf thuis. Spontaan wordt 

een gelegenheid verzonnen waarbij de laatste van de maand bij 

iemand thuis wordt gevierd. Bij Pim was gezwellig, bij Edwin 

werd het al laat en bij Henk en Jan hebben we het bijna 
daglicht zien worden.  

 

De derde ronde voor de overgebleven mannen stelt niet veel 

meer voor. Pinda’s zijn op, bier is op, alles is op, ook de zin is op 

om nog te blijven zitten dus we nokken en spreken af wat we 
niet meer teruggaan naar deze sportkantine, maar bij een 

liefhebber wat gaan drinken of naar een andere gelegenheid in 

Duiven vertrekken om daar dan even te 

vertoeven.  
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Hoe het allemaal begon…. 
 

In 2006 hebben we proefgedraaid en hier het verslag:  

  

In het begin was het wel wat wennen, kleinere kleedkamer, 

kleinere douches, meer ruimte om te serveren, geen antennes, 
lager plafond, geen muziek, ringen weghangen, baskets 

omhoogkrikken, turnende dames door de zaal, geen afleiding 

van de andere volleyballende groepen (dames 5 

wedstrijden), minder licht (2 tl’s deden het 

niet), geen beheerder, veel warmte (ver-

warming deed het te goed, dank aan 
FEENSTRA), geen kantine, korter veld (we 

hebben het nagemeten) en tot slot het 

pimapparaat. Ja je leest het goed, het 

pimapparaat.  
 

Elke bal tegen het plafond werd keurig bijgehouden en aan het 

einde van elke speelavond kon direct worden afgerekend bij het 
Pimapparaat.  

 
Hier het prijslijstje (hing aan plafond): 
Opslag tegen plafond:   € 0,15 

Set-up tegen plafond:    € 0,20 
Pass tegen plafond:  € 0,10 

Smash tegen plafond:  € 0,05 
(jazeker, deze zat er ook bij) 
Zitten aan plafond:  € 1,00 

Gecumuleerde gegevens (aantallen) 
Opslag    123 keer 
Set-up    148 keer 

Pass     143 keer 
Smash      1 keer 
Zitten aan plafond   Ronald 
                                                                                                 (een oude bekende, is toen krijt gaan halen, nooit teruggekomen) 
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 De startsubsidie!
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DuReVo in 2007 in de krant: 
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Uitnodiging ledenvergadering  
 
Datum: woensdagavond 13 februari 2008 

Aanvangstijdstip: 20:00 uur zaal 2 (andere ingang) 

Locatie: Candea Eltensestraat (in onze sporthal zaal 2) 

Agenda: 

 

1. opening 
2. mededelingen 

3. verslag secretaris 

4. verslag penningmeester 

a. balans en verlies en winstrekening 2007 
b. verslag kascommissie 
c. begroting 2008 
d. vaststelling contributie 2008 

5. Bestuursverkiezing.  

Verkiezing secretaris (Martin Toes stelt zich verkies 

baar) Kandidaten voor deze functie kunnen  door vijf stemgerechtigde leden samen, 
 worden voorgedragen. Opgave van een door leden voor te dragen kandidaat moet  

schriftelijk bij de secretaris worden gedaan, uiterlijk een week voor de algemene  

ledenvergadering. 
6. activiteiten 2008 

7. website 
8. ontwerpwedstrijd logo en bedankje sponsorwervers 

9. sponsoren 2008 

10. shirts stand van zaken 

 
 

Het blok van Beppie  
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Nawoord: 
 

Zo, geen voorwoord maar een nawoord in dit eerste exemplaar 

van het jaarboek DuReVo 2007. Dit keer van de voorzitter. 

 

Er komt nog flink wat kijken bij het oprichten van een 
eigen volleybalvereniging, meer dan je in eerste 

instantie kunt bedenken. Nadat ik in november 2006 

de knoop heb doorgehakt en besloot zelf een 

vereniging te starten heb ik en heeft het bestuur 

niet meer stil gezeten. Martin en Ronald heb ik 

benaderd om medebestuurslid te worden, zaalruimte 
geregeld, ballen aangeschaft, sponsors geregeld, overgang van 

de oude leden geregeld (opzegservice), naamverkiezing 

verzonnen, contributie bepaald, aanmelden bij de Nevobo, de 

Kamer van koophandel en na de start gesprekken met de 

gemeente gestart om subsidie te verkrijgen en onze 
naamsbekendheid groter te maken. Nieuwe zaalruimte regelen 

voor augustus , stukjes in de krant en ga zo 

maar door.  Recent hebben we de vereniging 

officieel gemaakt via een notariële akte en 

bij de gemeente loopt de startsubsidie-
aanvraag nog.  Rest nog de afronding van een 

aansprakelijkheidsverzekering voor het 

bestuur en voor de leden.  

 

Startende met 14 leden zijn we in 2007 uitgegroeid naar een 
26 tal leden. Helaas hebben Anne, Carel, Cees, Maurits, Sidney 

en Leonie vanwege tijdgebrek en blessures hun lidmaatschap 

opgezegd. Maar we hebben nu al weer contact met een paar 

mogelijk nieuwe leden. Streven van het bestuur is om zo rond 
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de 35 leden te krijgen en officiële zaalruimte te krijgen in een 

gemeentelijke sporthal of in een beter voor volleybal geschikte 
hal van de Candea. Want hoewel we het hier erg naar onze zin 

hebben verlangen we toch naar een betere zaal. 

 

Al met al kan ik als voorzitter in ieder geval aangeven dat ik 

geen enkel moment spijt heb van de gemaakte keuze. We 
hebben een enorm leuke vereniging, veel lol, inzet en het is 

gezellig. Belangrijkste punt bij DuReVo voor mij plezier en 

gelijkwaardigheid. Iedereen speelt evenveel mee in het veld, we 

slaan niemand over en houden goed rekening met ieders 

kwaliteit, binnen en buiten het veld.  
 
Ik heb in juli een prachtige 

oorkonde ontvangen van de Nevobo 

“trainer/coach van het jaar 2007” 

met het predikaat “uitmuntendheid” 

en vergezeld met een mooi t-shirt, 
mijn jaar 2007 kan niet meer stuk. 

Ben nog steeds niet op de hoogte welk lid dit voor me geregeld 

heeft, maar ik ben er wel zeer mee in mijn sas, loop bijna naast 

mijn schoenen vanwege deze oorkonde. 

 
Voor 2008 ga ik ervan uit dat we wederom een succesvol jaar 

hebben, een kleine ledenaanwas krijgen en weer een aantal 

leuke activiteiten gaan verzinnen. We willen in ieder geval een 

aantal maal een andere vereniging uitnodigen om een avond bij 

ons te komen spelen en natuurlijk in april weer het eigen 
toernooi organiseren.  

                                                               Pim Stoopendaal  
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De sponsoren van 2007 

bedankt! 
 
 
Adviesgroep voor Innovatief 
Management (Adim) B.V. Epe 

 

 

 
 
 
 

Vida Rijsttafelproducten Zevenaar 

 

 
 
 
 
 

Jeroen van de Wetering 
Opticiens, optometristen, audiciens 
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  Jan en Bert 

            aan het nert 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     Bert         Helga  
     duikt        vlucht 

     en          voor 

     jol         de 

     kijkt        opslag 

     toe         van 
                                                                                     Martin 
  
Het eerste onofficiële shirtje van DuReVo, via actie je bent goed 
bezig besteld. 
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ietwas verlater 
kerstgroep val hem 
bestaar val Durevo 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 


