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Wedstrijd tegen de gemeente 
Duiven 

Zondag 15 april 2012:  
 
Ik was er zelf niet bij..., 
maar na een veld 
opgebouwd te hebben 
werd er schijnt..., een 
gezamenlijke warming-up 
gehouden, waar naar het 
zich laat aanhoren..., flink 
meegedaan werd door alle 
aanwezigen... Vooraf 
werden de actiefoto's... gemaakt, want tijdens het spel zou dat 
niet meer gebeuren... De opkomst bij DuReVo was hoger dan op 
een reguliere speelavond... dus ze hadden (heb ik vernomen...) 5 
wisselspelers en na het inspelen en inslaan... en opslagoefenen... 
werd onder leiding van ik denk zal wel Pim zijn..., tegen de 
gemeente gevolleybald...  De eerste set (zo las ik achteraf...) werd 
dik gewonnen door ons (30-28) en de tweede minimaal... verloren 
(7-25) waardoor er toch een derde set gespeeld moest worden.  
Tussen de sets werden goodybags... uitgedeeld aan het publiek 
dat in groten getale... was opgekomen. 4 pennen werden 
uitgedeeld en geen loten verkocht... Die derde set was spannend 
en werd uiteindelijk nipt door DuReVo gewonnen... Na het handen 
schudden... na afloop (denk dat dat gedaan is...) is er zoals te doen 
gebruikelijk, een prijsje overhandigd aan de gemeente Duiven 
voor hun prijzenkast (als ze die hebben) en ook een voor DuReVo 
zelf voor in haar prijzenkast (denk dat die erin staat...). Een 
geslaagd evenement... en de enige overwinning van een DuReVo 
team in 2012 (naar verluidt).  Een deelnemer… 
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Verslag ALV van 14 maart 1013 
 

1. Opening 

Pim heet alle aanwezige leden van hart welkom. 
Aanwezig zijn: Gerard Akse (kascommissie), Aline de Boer, Henny 
van der Born, Mark van den Bosch, Ilonka Caerteling, Irma Luitse, 
Xanne van der Haak, Bert Hendriksen, Harmen Kop, Renato Kuiper 
(kascommissie) , Marije Matser (notulen), Simon Postmus, Henk 
 Seegers, Theo Sessink, John Smit, Monique Stoopendaal, 
Wim Dekkers, Helga Suijdendorp, Bram Kop, Beppie Warbroek, 
Ronald Warbroek (penning-eester), Louwrens e Wolf en Pim 
Stoopendaal (voorzitter) 
 
Bericht van verhindering ontvangen van: Luuk van der Moolen, 
Marian Coenraads, Martin Toes, Tammo Hoogakker, Chris van 
Beugen, Mariëtte Flokstra, Inge Rietvink,  Jolanda Verbeek 
 
2. Mededelingen 
-  Bert van Been heeft opgezegd. 
-  Martin is afwezig ivm de begrafenis van zijn broer. 
-  Pim vraagt de aanwezigen om aan te geven wat er goed ging 

dit jaar: 
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 * Renato vond dat de overgang naar de nieuwe sporthal `
 goed verlopen is. 

 * Henny vindt het leuk dat er meerdere nieuwe leden 
 bijgekomen zijn. 

 * De aanwezige nieuwe leden vinden dat ook. 
- Pim vraagt vervolgens de leden aan te geven wat er niet goed 

ging dit jaar: Hierop wordt geen reactie gegeven door de 
aanwezigen. 

 
3. Verslag secretaris 

 Wordt goedgekeurd. 
 

4. Verslag penningmeester 
a. Balans en verlies/winstrekening 2011 

  Het is leuk te kunnen melden dat er winst is gemaakt. 
 b. Verslag kascommissie 
  Renato: de weergave is correct, de commissie heeft wat 

aanbevelingen gedaan die door het bestuur in overweging 
worden genomen of worden doorgevoerd. De 
kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen voor de  boekhouding over 2011. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

c. Begroting 2012 
  Is goedgekeurd. 
d. Vaststelling contributie 2012 
  De contributie blijft voor dit jaar gelijk. 

 
5. Verkiezing 
Verkiezing secretaris: Martin  
wordt door de aanwezige 
leden unaniem herkozen. 
Verkiezing 1 nieuw lid kas- 
commissie: John biedt zich aan 
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en wordt unaniem gekozen. 
Kascommissie: Renato en John. 
 
6. Vaststelling gedragscode in de sport. 
Pim vertelt iets over de herkomst van deze codes. Als alles 
akkoord wordt bevonden door de gemeente krijgen we een 
certificaat. Er worden enkele vragen over de inhoud gesteld en 
deze worden beantwoord door Pim. Alle aanwezigen staan achter 
de inhoud van de gedragscodes van DuReVo. Ze worden dan ook 
unaniem goedgekeurd. 
 
7. Aanpassen huishoudelijk reglement ivm gedragscodes. 
Als we kiezen voor het aanpassen van de statuten van de 
vereniging, moet dit via de notaris gebeuren. Een andere optie is 
het huishoudelijke reglement aan te passen, dit kunnen we 
namelijk zelf doen. We kiezen voor het laatste. Artikel 8 wordt 
aangepast met de aanvulling “gedragscodes”.   
 
8. Activiteiten 2012  
Het eigen toernooi: voorgesteld wordt om 1 uur van de basketbal 
te vragen die voor ons zit. Verder kunnen we de beheerder om 
medewerking vragen wat betreft de hapjes ed. zodat wij deze net 
als altijd zelf kunnen regelen. De vergadering is het met Pim eens 
dat  het toernooi bij voorkeur in de nieuwe zaal gehouden dient 
te worden. 
Beachvolleybal van Actief wordt ook dit jaar weer georganiseerd.  
Net als het Volleybaltoernooi van Toon. 
Jaaruitje: Marije vertelt een heel klein beetje over het jaaruitje. Dit 
jaar wordt het groots aangepakt ivm het 5jarige jubileum. Even de 
volgende punten op een rij:  
De feestcommissie gaat er vanaf nu vanuit dat iedereen die zich 
op heeft gegeven ook  daadwerkelijk meegaat. Als iemand nu 
nog afzegt kost dat de vereniging € 100, - per persoon. Houd er 
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rekening mee dat de feestdag duurt van 9.00 uur tot 21.30 uur.  
Vervoer wordt voor gezorgd. 
Als er vragen zijn kunnen die gesteld worden via het mailadres 
jubileum@DuReVo.nl. 
Pannerden: de inventarisatie voor deze avonden wordt in mei 
gedaan. Dus als je ergens aan mee wilt doen, geef je dan tzt op.  
Opening nieuwe sporthal:  Er is de gemeente een voorstel gedaan 
dat we in de feestweek een wedstrijd gaan spelen tegen een team 
van de gemeente Duiven. Dit zal gebeuren op de zondag of de 
woensdagavond.  
Opmerkingen/aanpassingen nieuwe sporthal:  Het plafond wordt 
aangepast, het net in het midden wordt aangepast alsook de 
bewegwijzering.  
Duiven 200 jaar: Er ligt een uitnodiging voor de informatieavond 
op 4-4-2012. Als er iemand met het bestuur mee wil, dan graag 
even melden bij het bestuur.  
Infoboekje DuReVo is nu digitaal. Als men een ledenlijst wil, kan 
men deze opvragen bij het bestuur via mail. 
  
Op dit moment hebben we 35 leden. er is nog ruimte voor 5 
nieuwe leden, dus als je nog iemand weet…..   
 
9. Sponsoren 2012  
Alle aanwezige leden krijgen een brief mee voor het 
werven/aanmelden van een ballensponsor.  
 
10. Rondvraag 
Bert: Is het misschien tijd voor nieuwe shirts van DuReVo? Goed 
plan. Bert gaat samen met Pim op zoek naar nieuwe shirts en als 
het meezit een nieuwe sponsor daarvoor.  
 
Pim sluit de vergadering 
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6e eigen toernooi 23 mei 2012 
 

Chaos, maar achteraf is alles toch nog op zijn pootjes terecht 
gekomen en geen protesten. Vlekkeloos verlopen... 
Bij de jaarlijkse controle op de correctheid van de ingevulde 
wedstrijdbriefjes bleek in deze zesde editie 2012 er toch niets niet 
helemaal goed gegaan te zijn. Gevolg: in de laatste 2 speelronden 
(plaatsingsronden) bleken 8 van de 12 teams op het verkeerde 
veld tegen de verkeerde tegenstander te spelen. De finale had niet 
de juiste ploegen en ook van de vier teams van DuReVo speelden 
er drie  om de onjuiste eindklassering. Deze einduitslag zullen we 
dan ook niet vermelden maar wel dat 
nieuwkomer Volvera uit Arnhem met de 
DuReVo wisselspeelster naar huis ging. 
Volvera had voldaan aan de criteria om de prijs 
te winnen, dit zou nl. de ploeg zijn die zich als 
eerste zou aanmelden bij de wedstrijdleiding. 
 

De wedstrijdleiding (beide dames B-lid) werd bedankt, Hanneke 
had weer als vanouds voor hapjes gezorgd (tapas) en volgens mij 
was iedereen tevreden. Voor de editie 2013 welke op 24 april 

gehouden wordt krijgt de 
wedstrijdleiding nog een 
instructiecursus welke 
min-stens een week zal 
gaan duren. 
Met name het onderdeel  
"Bij gelijke stand beslist de 
onderlinge wedstrijd, is dit 
ook gelijk, het saldo van de 

voor en tegen punten. Is dat ook gelijk, wordt met loting bepaald 
wie bovenaan eindigt" zal speciale aandacht vergen en krijgen... 
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Boven:De beruchte puntenverwarring…  Onder: de tapashapjes 
van Hanneke en de puntenverwarring van Harmen 
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Secretarieel jaarverslag 
 

Voor het eerst sinds de oprichting van DuReVo zijn we het jaar 
geëindigd met minder leden dan waarmee we begonnen zijn. Er 
zijn mensen vertrokken die zijn verhuisd of die het te druk kregen 
met het werk of om andere redenen. 
We zijn begonnen met 38 leden en geëindigd met 32 leden. Er was 
dit jaar bijna geen aanwas van nieuwe leden. 
We gaan 2013 met frisse moed beginnen en proberen om de 
achteruitgang in leden te stoppen en kijken 
of we weer een beetje kunnen gaan 
groeien.  
We zijn als bestuur een aantal keer bij elkaar 
geweest om de lopende zaken te 
bespreken. Samen met diverse andere 
sportverenigingen hebben we een gedragscode opgesteld waarin 
we aangeven hoe we onder andere  met elkaar, het publiek en de 
scheidsrechter omgaan. Van de gemeente hebben we daarvoor 
een budget gekregen wat we gaan gebruiken voor een workshop. 
We zijn een sponsorovereenkomst aangegaan met Intersport 
Luising in Zevenaar. Voor elke 10 euro die je daar besteed krijg je 
een munt die je in de winkel in een plastic buis kunt doen. De 
opbrengst komt ten goede aan onze vereniging. 
Ook hebben we via het bedrijf van een van onze leden, Tjerk-Jan, 
nieuwe shirtjes gekregen in een mooie blauwe kleur. 
Na een goede start in de nieuwe sporthal zijn we na een half jaar 
alweer veroordeeld tot het spelen in de Spelleward. Dit genoot, 
zeker in het begin, niet onze voorkeur, maar we hebben tenminste 
2 velden waar we elke woensdag terecht kunnen. 
Ook gaan we ons best doen om een permanente plaats te kunnen 
vinden in de Endesprong of de Spoorzone. 

Martin 
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Dat regel ik wel... 
 

Dat regel ik wel even, werd gedacht. In de Spelleward waar we in 
het verleden de laatste speelavond van de maand wat gingen 
drinken en waar ze Leffe Blond hadden: LEFFE BLOND (6%). De 
blond variant van Leffe. Menig mannelijk volleyballer zag er naar 
uit, het was het moment van de maand, iedereen had er zin in, je 
moest alleen nog even volleyballen en daarna kon het losbarsten. 
 

Dat regel ik wel even, werd gedacht, De Spelleward waar 
gevochten werd om de Leffe glazen. Ze hadden er wel geteld 3. 3 
grote, 4 kleine en als je te laat was, gewone bierglazen (wat voor 
speciaal bier niet drinkt). Je timde je nieuwe bestelling, keek goed 
om je heen of er anderen waren die het glas al leeg op hun tafeltje 
hadden staan en sloeg dan toe, had jij tenminste een echt glas. 
 

Dat regel ik wel even, werd gedacht. Nu we niet meer in de 
Spelleward speelden en een "eigen" kantine hadden in de 
Triominos werd al geconstateerd dat er geen Leffe tap 
geschonken werd, het gerstenat waar je wel nat voor wilde 
worden (door dus eerst even te volleyballen) en je de volgende 
dag al naar gelang het aantal glazen (groot/klein of gewoon) last 
had. 
 

Dat regel ik wel even, werd gedacht. En zo werd de kantine-
beheerder benaderd van de Triominos of hij voor ons voor de 
eerste laatste van de maand niet even Leffe Blond kon regelen 
zodat onze oude traditie in stand gehouden kon worden. Hij zou 
dit doen en vol verwachting leefden we toe naar deze eerste 
laatste van deze maand januari 2012. 
 

Dat regel ik wel even, werd gedacht en het was druk deze eerste 
laatste van de maand in januari. Nog net geen eigen glazen. Bijna 
alle mannen van DuReVo waren aanwezig en dat was zeer 
opvallend. Bram was per ongeluk toch met brommert gekomen 
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en Bert was vergeten met de fiets te komen. Vol verwachting 
klopte ons hart en zaten we vlak naast de bar in afwachting van 
wat ons te wachten stond. 
 

Dat regel ik wel even, werd gedacht en Pim naar de Bar. Pim 
vraagt, heb je nog wat voor ons geregeld. Pim wacht terwijl de 
barkeeper naar achteren loopt en Pim ziet tot zijn verbazing dat 
hij (de barkeeper) een kratje bier voor hem (voor Pim) op de bar 
neer zet en zegt, direct afrekenen, dat is dan 72 euro. Pim schrikt 
nooit maar nu wel. 
 

Dat regel ik wel even, werd gedacht, maar niets was minder waar.. 
Direct afrekenen, Pim had dat niet en kon een collecte houden 
onder de speciaal bier drinkers tot hij 72 euro had.  Daarna zou het 
feest hebben kunnen beginnen.... 10 man, 7,20 per persoon, al het 
kleingeld werd bijeen gesprokkeld en toen deze formaliteit na 40 
minuten was afgehandeld, toen zag Pim het .................... 

     Straffe Hendrik (9%) 
 

Na de inspannende volleybalavond een 9% biertje komt hard aan.... 
en dan dus 24 flessen... (zonder speciale glazen).... 
 

Dat dit eenmalig was werd snel duidelijk.  Veel weten de aanwezi-
gen zich niet meer te herinneren van de rest van de avond. Een 
aantal mannen vertrok vanaf de sporthal en is pas na 24 uur weer 
ergens in de Liemers teruggevonden. Bert stapvoets (niet 
opvallend) naar huis gereden, Bram bleek toch met de Brommer 
te zijn maar daar kwam hij de volgende dag pas achter. Harmen 
constateerde dat hij naar Zevenaar ipv Westervoort gefietst was, 
Ronald had al snel last van een straffe Hendrik, hij bleef maar naar 
de WC moeten, Henk heeft direct zijn naam veranderd in Straffe 
Henk en dus nog een keer speciaal bier regelen in de Triominos... 
neen dank je, we gaan aan de cola, een Renatootje... 

Convenant Gedragscodes (vervolg) 
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Na het in 2011 ondertekenen van de convenant, het maken en 
vaststellen van de gedragscodes binnen DuReVo en het uitgereikt 
krijgen van het certificaat (welke nu in de Triominos sporthal 
hangt) kregen we eind 2012 van de gemeente een Cheque van 500 
euro om de gedragscodes te implementeren.  
DuReVo zal hiervoor een workshop voor al haar leden gaan geven 
in het voorjaar van 2013.  
We zijn voornemens onze nieuwe leden de gedragscodes te laten 
tekenen/paraferen zodat we ons allemaal nadrukkelijk 
conformeren met de afspraken binnen DuReVo. 
 

Aan de leden wordt in de loop van 2013 een workshop 
aangeboden die een relatie heeft met de invoering van de 
gedragscodes in de sport bij DuReVo. Het certificaat hangt in de 
hal van de Triominos (onze toekomstige hal).               Pim 
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Het geheim van de paarse handdoek 
 

Er was eens een enthousiaste volleyballer die (bijna) elke 
woensdagavond gezellig een balletje ging slaan met zijn 
teamgenoten van DuReVo. Het was altijd gezellig en zeker toen 
we naar de nieuwe sporthal mochten, nam het plezier alleen maar 
toe. Na 5 jaar in de gymzaal van het Candea College, waren we blij 
dat we naar een “echte” sporthal mochten. Mooie nieuwe zaal, 
mooie nieuwe kantine, mooie nieuwe kleedkamers, en mooie 
nieuwe douches. En daar is het op die bewuste woensdagavond in 
april misgegaan……. 
 

Zijn hele leven heeft hij nog NOOIT een paarse handdoek gehad, 
maar op die bewuste avond had hij er plotseling één. Wat is er 
gebeurt, is nog steeds het geheim van kleedkamer 4. 
Onze enthousiaste volleyballer kwam als één van de laatste in de 
kleedkamer (iemand moet de velden toch opruimen dames) en 
ging dus ook als één van de laatste douchen. 
Toen hij klaar was, als laatste die avond, hing er nog één handdoek 
aan het haakje en dat was niet zijn handdoek……. 
 

Navraag bij de andere, nog aanwezige heren leverde wat 
schampere opmerkingen op, als of ik gek was, natuurlijk is dat 
jouw handdoek, van wie moet hij anders zijn, enz enz. 
Nee ik was niet gek, ik wist zeker dat ik geen paarse handdoek bij 
me had, want die had ik in mijn hele leven nog nooit gehad. 
De weken daarna nam ik keurig elke week mijn 
nieuwe paarse aanwinst mee, maar niemand die mij 
nog serieus nam als ik er weer over begon. 
 
Dus heren van DuReVo, laat dit stukje aan je vrouw 
lezen en wie weet komt het toch nog uit wie van jullie wel gek is 
en ook met een verkeerde handdoek is thuisgekomen, want ik ben 
het niet……                                                        Martin 
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KOM IN DE KASCONTROLE 
 

Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit Renato Kuiper en 
John Smit, dat de kascontrole voor het jaar 2012 op 11 maart 2013 
heeft plaatsgevonden. De kascommissie verklaart hierbij alle 
financiële stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de 
exploitatie over de periode 1-1-2012 tot en met 31-12-2012 en de 
balans per 31-12-2012 van de volleybalvereniging DuReVo te 
Duiven, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De 
kascommissie verzoekt de vergadering  het bestuur van DuReVo 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de 
bovengenoemde periode. 
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Jubileumuitje  
 

DuReVo 5 jaar.  
 
DuReVo begon voor mij, Louwrens, een paar 
maanden voor het lustrum. Ik ben nog niet al te 
lang lid, maar heb vanaf mijn eerste deelname genoten van de vrije 
en recreatieve invulling van het volleyballen op de woensdag 
avonden bij DuReVo.  
De uitnodiging voor het gezamenlijk vieren van het 5 jarig bestaan 
van DuReVo, roept iedereen op om een dag vrij te houden in de 
agenda. Dit zonder te verklappen wat, waar en hoe. Er volgde een 
inschrijflijst op de speelavond en via mail kwam steeds een 
reminder met een loze kreet. Dit wekte bij velen een voorpret op, 
op wat komen gaat. Er werden ook persoonlijke vragen gesteld 
via de mail. Waar dat voor nodig is weet niemand? 
De DuReVo-dag nadert, en iedereen heeft er veel zin in, maar ja 
......... waar in? Eindelijk plopt er een mail op van de 
feestcommissie. De datum is rond en verzameltijd en -plaats 
worden bekend gemaakt.  
De dag zelf is dan eindelijk daar. Het verzamelen op parkeerplaats 
nabij het station Duiven gaat goed. Iedereen is op tijd aanwezig en 
met een gevulde tas, alsof je op schoolreisje gaat. Niet wetend 
wat ons te wachten staat.  
De bus komt voor rijden en 
alle feestgangers nemen een 
plek in de bus. Tijdens de 
eerste meters in Duiven 
neemt de feestcommissie de 
microfoon ter hand, en 
krijgen de DuReVo-ers een 
kleine introductie van het 
begin van de dag en een 
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rugtasje uitgereikt. De inhoud is erg leuk en lekker voor onderweg. 
Een naambadge zorgt voor een groeps verdeling die later van 
belang word. Voor een aantal leden gelijk een goede lering om de 
namen te leren kennen. De rugtas verhult nog meer, naast snoep 
en drinken. Een papier bedrukt met "weetjes" van aanwezige in 
deze bus. Aan ons de taak de karakteromschrijvingen bij de 
passende persoon te voegen. Dit was voor velen het startsein 
voor een actieve dag. Meteen was iedereen druk met gissen en 
informeren naar de gouden combinaties. De bus reis verliep op 
deze manier voorspoedig en zonder te merken waarheen. 
Bij de Heische Hoeve werden we keurig ontvangen met koffie en 
gebak. En daar werd meteen uitgelegd dat het een activiteiten dag 
zal worden. De groepen worden meteen op pad gezonden. De 
groep waar ik in zat ging meteen naar het waterspektakel. Met 
een kano moest een parcours worden afgelegd. snelheid was 
geboden, het ging namelijk om punten,  tegen de andere groepen. 
Twee groepen starten in de kano's en twee groepen met het 
handboogschieten. De puntentelling werd door onafhankelijke 
partij bijgehouden en genoteerd. Alle activiteiten werden begeleid 
door medewerkers van de Hoeve.  
De meeste kano's waren stabiel genoeg, echter 1 was door 
onbekende oorzaak zo 
gevaren dat de 
inzittenden gekielhaald 
werden. Een nat pak 
was het gevolg. 
Achteraf is dit wel om te 
lachen. Na een kleine 
groepsfoto bij de kano, 
door naar het 
handboogschieten. 
Daar was belangrijk 
goed te mikken en punten te tellen. Oh ja ook nog pijlen ophalen 
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na het schieten. Ze kwamen niet vanzelf terug gevlogen. In 
groepen werd een wandel speurtocht gestart door de mooie 
omgeving. Onderweg af en toe vragen en vissen naar aanwijzigen 
over bepaalde personen. De tocht is zeer mooi en eindigt bij een 
verzamelpunt met drinken en lekkere broodjes. Die gingen er bij 
ieder goed in na zo'n wandeling. De afstand was precies lang 
genoeg voor de veldspelers. Na de lunch was het tijd om het eten 
goed te laten zakken, met zaklopen. Echter om het teamspelen te 
benadrukken met 4 personen in 1 zak. De afstand en snelheid was 
bepalend voor de punten. Onder luidde aanmoediging van 
teamgenoten werd er fanatiek gehopt en gelachen. Na het 
zakhoppen was het blindeman spel aangebroken. Gemaskerd 
moest een parcours afgelegd worden met als enig hulpmiddel een 
lijn. Deze te volgen van boom naar boom tot het einde en je 
onderweg te laten verrassen door ....hihi.  
Inmiddels waren alle groepen met het zakhoppen klaar en gingen 
we in een grote fiets-trein terug naar de hoeve. Dit over smalle 

paden en lanen door het fraaie landschap.  
Bij aankomst in de Hoeve begon iedereen onder het genot van een 
drankje de laatste hand te leggen aan het invullen van het 
"weetjes"formulier.  
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De gastheren van de Hoeve maakten de winnende groep bekend 
en de feestcommissie maakte de winnaar van het karakterspel 
bekend. De winnares kreeg een bal, ja een volleybal en de eeuwige 
roem, en was er zeer blij mee.  
Buffetschalen verschenen en de bbq staat buiten aan, aanvallen 
en genieten. Ieder kon zelf actief bakken en grillen, met heerlijke 
salades, stokbroodjes, sausjes en drankje. Genietend, buiten in het 
zonnetje aan lange tafels met elkaar kletsen, maakte het tot een 
zeer geslaagde dag. De bus kwam om de DuReVo-ers weer op te 
halen, om naar Duiven terug te gaan. In de bus zitten we nog na te 
praten over deze gezellige dag waar we elkaar toch beter leerden 
kennen. De feestcommissie heeft gezegevierd. Alle lof aan de 
organisatie en het bestuur. Dank voor deze erg leuke dag. Ik kijk 
uit naar het volgende lustrum, en hoop dan weer van de partij te 
kunnen zijn. Thx. 
          Louwrens 
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Opening Triominos 
 
Op zaterdag 14 april 2012 werd de nieuwe sporthal Triominos 
officieel geopend en is een afvaardiging van het bestuur aanwezig 
geweest bij deze opening. Na een kopje koffie met stukje taart 
werd vanaf de candea (eerbetoon aan onze oude sportzaal) 
gelopen naar de ingang van de nieuwe hal waar buiten diverse 
toespraken gehouden werden. Na de toespraken konden we naar 
binnen en genieten van een show van diverse sporten. Daarna 
kregen we vanzelfsprekend de afterparty waarbij we wat nootjes 
en drankjes hebben genuttigd. 
 
Op de foto links, of boven of onder of rechts is te zien dat 
voorzitter Stoopendaal tegen lucht praat (is hij wel gewend op           

een trainingsavond) en penningmeester Warbroek (links op de 
foto), nauwlettend in de gaten houdt waar de kassa is voor de 
toegangskaartjes voor de nieuwe sportzaal  en de prijslijst hangt 
voor de gratis drankjes en hapjes welke geserveerd zouden 
worden. 
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Nieuw 
sponsorconcept  
 
Intersport Luising uit Zevenaar heeft 
een nieuw sponsorconcept 
ontwikkeld. Door dit sponsor-
concept komen aankopen van de 

leden van DuReVo bij Luising ten goede van de vereniging. 
Intersport Luising keert 3 % van de aankoopbedragen uit aan de 
vereniging. Bij de aankoop moet je aangeven dat je lid bent van 
DuReVo. 
Voor iedere € 10,- aankoop wordt er dan een muntje in een koker 
gedaan, in ons geval de koker van DuReVo. 
Hierdoor wordt het zichtbaar hoeveel er voor DuReVo is besteed. 
De aankopen gelden voor het gehele assortiment van Intersport 
Luising, dus niet alleen voor volleybalbenodigdheden. 
Tot slot: Het is uiteraard geen verplichting voor de leden om 
aankopen te doen bij  Intersport Luising, maar de opbrengst is 
mooi meegenomen voor DuReVo. 

Shirtsponsor AmbuklasPro 
Zeer verheugd waren we in juni 2012 toen Tjerk-Jan Luitse aanbod 
flink mee te willen betalen aan nieuwe sponsorshirts met het logo 
van zijn bedrijf daarop. We hebben 40 nieuwe shirts kunnen 
aanschaffen met daarop zijn logo (op de borst) en het logo van 
DuReVo op de rug.  
Ook gaat AmbuklasPro een workshop aan alle leden geven in het 
kader van de gedragscodes in de sport. Dit zal zijn in 
september/oktober 2013. 
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Uitnodiging ledenvergadering  
 

Datum: woensdagavond 27 maart 2012 
Aanvangstijdstip: 19:30 uur , zaal open 19:15 uur 
Locatie: kantine sporthal de Spelleward, Duiven 
Koffie en soes aanwezig, daarna gewoon volleyballen 
  
Agenda: 
 

1.  Opening 

2.  Mededelingen 

3.  Verslag secretaris 

4.  Verslag penningmeester 
 a. balans en verlies en winstrekening 2012 
  b. verslag kascommissie 
  c. begroting 2013 
  d. vaststelling contributie 2013 

5.  Verkiezing.  
 Verkiezing penningmeester en voorzitter (beide herkiesbaar)  
 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.  Nieuw lid kascommissie (Renato treedt af) 
7. Activiteiten 2013 (wie organiseert het 

jaaruitje) 
8. Eigen toernooi (wie regelt teamschaal) 
9.  Sponsoren 2013 
10.  Rondvraag 
 

 
Einde vergadering 20:30 uur en volleyballen! 
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Epiloog van de voorzitter/trainert: 
 
Hier nog een kleine opsomming van 2012:  eerste speelavond Triominos (tompoes), dames en 

heren pannerden, lentetoernooi Zevenaar, Toons toernooi Westervoort, ALV in pannenkoekenhuis, eigen toernooi in de Triominos, opening sporthal 
voor bobo's, interlandkaartjes Nederland - Duitsland, wedstrijd gemeente duiven, jaaruitje in De Heische hoeve, Laatste van het seizoen, uitreiking 
certificaat gedragscodes in de sport, bijeenkomst herindeling sportverenigingen (afvaardiging Bram en Marije), verhuizing van Candea naar Triominos 
en weer naar De Spelleward, Bezoek loos Alarm voor onderling wedstrijdje, rondje laatste van het jaar (december), aanschaf ballenkar en dan nog de 
zaken en mensen die ik niet genoemd heb... 

Zo leesbril kan weer af, ik ga weer verder met mijn verhaal.  
 
Wat ik prachtig vind is dat we als bestuur een aantal taken kunnen 
delegeren bij onze leden en dat dit prima opgepakt wordt. Zo is dit 
succesvol gedaan bij het eigen toernooi, het DuReVo-jubileumuitje 
en de aanschaf van de sponsorshirts. Dit willen we graag 
voortzetten en heeft al een vervolg gekregen via de instuifavond 
en ook voor het uitje 2013 zijn weer kandidaten nodig die dit willen 
organiseren. 
 
Dit jaar zal ik het niet hebben over de 
kwaliteit van het volleybalspel binnen 
onze vereniging. Niet over de nieuwe 
paastechniek die we rond de Pasen 
onder de knie hopen te hebben, niet 
over spelers die foute set-ups (welke 
zelden tot nooit voorkomen bij onze 
vereniging) proberen te slaan en daarna 
alles met één hand blijven spelen… Niet 
over leden die structureel, consequent en onverbeterbaar later dan 
1/2 negen de zaal binnen komen stiefelen. Niet over de 
gedragscodes. Daar is al genoeg over gezegd en geschreven. Zo 
werd ik eind van het jaar nog aangesproken over mijn functioneren 
binnen de vereniging als trainer en voorzitter en het ging daarbij 
met name over Artikel  10 bolletje 17 waarin ik gewezen werd op de 
inhoud van die passage en, och de bladzijde is op, kan dus hier 
helaas niet verder op ingaan. Ik wilde het wel m 


