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UITNODIGING ALV 2016 

 
Bij deze ben je van harte uitgenodigd om onze 
jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.  
 
DATUM : 24 februari 2016 
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. 
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VOORWOORD 
De voorzitter heeft weer wat te zeuren… 
 
Ik kreeg helaas van de secretaris maar één zin ter 
beschikking voor dit jaarboekje 2015. Ik had 
natuurlijk geen zin in één zin maar zal mij toch 
conformeren aan het door hem gestelde. Deze 
inleiding telt niet mee als een zin.   
 
Neen, ik kan en ga in deze negende editie van het 
jaarboekje van DuReVo niet echt iets verzinnen om 
het deze keer over te hebben, 
ik kan wel weer een saai 
verhaal beginnen over het nog 
steeds doortikken van de 
tweede bal door de (soms) 
spelverdeler, over het met de 
voet spelen van de bal 
(voetballen, het worden er 
steeds meer en ik noem geen 
namen Bert), over het voor de 
lol af en toe koppen van een bal 
(Patrick), over het te laat 
komen van meerdere leden, 
over het nog naar de wc gaan 

als de oefeningen beginnen (en 
dan terugkomen als we beginnen 
met partijtje), over het voor de 
training heel heel heel lang in de 
kleedkamer bijpraten, zelfs als je 
als eerste aanwezig was bij de 
sporthal, over het maar steeds 
als laatste gaan douchen (bij de 
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mannen wel te verstaan) waardoor de afsluiter van de 
zaal steeds op jouw moet wachten (zal wel iets met 
leeftijd te maken hebben), over het stiekem (ik heb 
het wel in de gaten)  kaartjes wisselen bij de 
teamindelingen,  over het steeds lenen van shampoo 
omdat je hem weer vergeten bent, over het 
wegblijven als het de laatste van de maand is, over 
het niet op komen dagen als je de dag daarvoor of 
erna gaat spelen bij de wijkvolleybal, of twee dagen 
daarvoor of daarna, kan 
ook, over het lang blijven 
koffiedrinken bij iemand 
voor je gaat spelen en er 
dan achter komen dat het 
veel te laat is om nog te 
gaan volleyballen, over het 
maar afwachten bij het vrij 
samenstellen van de teams 
en dan klagen over je 
team, over leden die tijdens het inslaan al moeten 
uitrusten, over leden die de Duivenpost halen en onze 
naam maar één keer noemen, over het simuleren van 
een blessure om voetbal te kijken, over het 

stelselmatig niet in drieën spelen 
als we terugkomen van vakantie, 
over het belachelijk  maken van 
de manier waarop ik tracht op 
een leuke manier de teams elke 
speelavond samen te stellen, 
over spelers die meer 

regelmatiger dan vaak een setwinst loze avond 
hebben, over het stelselmatig (protest) niet dragen 
van het DuReVo shirtje bij een toernooi, over het 12 
aces achter elkaar serveren en dan niet per ongeluk 
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de bal in het net serveren, over dat steeds dezelfde 
leden opbouwen en afbreken, over de kritiek die een 
volledig onpartijdig scheidsrechter krijgt als hij een 
beslissing neemt waar men het niet mee eens is, over 
het ledenaantal dat wel iets omhoog mag, over het 
ontbreken van pannenkoeken bij de ALV, over het 

elkaar gunnen van een bal, over in 
en uit ballen, over gestolen ballen, 
over netfouten die dit jaar weer 
echte netfouten zijn, over te hard 
geslagen ballen, over te zacht 
gespeelde ballen, over überhaupt 
zachte ballen, over lekke ballen, 
over het zeggen dat je zeker komt 
spelen en dan wegblijven, over het 
verkeerd ophangen van de 
antennes (ja ook daar is een 

voorschrift voor verzonnen), over een zaal die vol 
staat met materialen  als je 
komt om op te bouwen, over 
een kleedkamer die vol staat 
met tafels of zit met jonge 
hockeysters, over het al 
inspelen voordat je een 
warming up hebt genoten, 
het zeuren op partijtje terwijl 
het maar een keer of 3 per jaar echt vakantie is als 

we spelen, over… ach laat ook 
maar, ik heb het al negen jaar 
gepoogd maar het heeft geen nut, 
ik zie het niet, een gevalletje  
dovemansoor.  
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Maar wat ik wel zie elke week is veel leden die een 
leuke, super gezellige, soms vermoeiende, lollige 
avond hebben, al dan niet in de kleedkamer na afloop, 
als het daarvoor niet gelukt is. Waar een compliment 
wordt gegeven als er een mooie bal is gespeeld, 
genoten mag worden als je een punt maakt, kunt 
lachen als het er lollig uitziet aan de overkant en aan 
je eigen kant. Je euforisch mag zijn als eindelijk je 
bovenhandse opslag lukt. We elkaar van de vloer 
helpen opstaan als het even niet meer gaat, waar we 
een leuke opmerking kunnen maken over iemands 
haar, nieuwe schoenen of wat dan ook, waar we even 
kunnen uitrusten als we dat willen, af en toe een 
hapje en drankje van de vereniging mogen 
ontvangen, we een kaartje mogen schrijven als 
iemand ziek is of een feestje heeft, waar we van 
kleine dingen kunnen genieten, onze sfeer niet laten 
verpesten door een moment van onvermogen of 
onoplettendheid, kortom een plek waar ieder lid zich 
volledig thuis kan voelen. Volgend jaar alweer voor 
het 10e jaar en dat gaan we uitbundig vieren! In de 
voorzitterstoespraak in het jaarboekje 2016 zal ik een 
compleet nieuw onderwerp aantippen, namelijk… 
 
Het borduurwerkje! Van wie is het?  

Ik ben druk met 
mezelf drukken 
voor de 
oefeningen en ja, 
de schaduw is 
niet goed 
geshopt… 
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AGENDA JAARVERGADERING 
 
1. OPENING 
2. MEDEDELINGEN 
3. VERSLAG ALV 2015 
4. VERSLAG SECRETARIS 
5. VERSLAG PENNINGMEESTER 

a. BALANS EN VERLIES WINSTREKENING 2015 
b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
c. VERKIEZING KASCOMMISSIE 
d. BEGROTING 2016 
e. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2016 

6. ACTIVITEITEN 2016 
a. JAARUITJE 
b. EIGEN TOERNOOI 
c. FAMILIETOERNOOI 
d. COMPETITIE PANNERDEN 
e. WIJKVOLLEYBAL 
f. EXTERNE TOERNOOIEN 

7. VERKIEZING SECRETARIS 
8. PRIJSVRAAG 
9. RONDVRAAG 
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FOTOIMPRESSIE 2015 

8 januari – We bestaan 8 jaar en dat vieren we met een 
bonbon en champagne  

 
 

Wijkvolleybal Triominos 

(foto’s 22 mei en 14 oktober)   
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20 MEI – DuReVo toernooi voor de laatste keer in De 
Spelleward 
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1 juli – Familie toernooi DuReVo 
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De sporthal van CANDEA mocht een metamorfose ondergaan: mooi gedecoreerde 
geluiddempende wanden. 
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Helaas treffen we ook af 
en toe zo de zaal aan 
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28 december – Oliebollentoernooi Valkenhuizen, Arnhem met 
een tweede plaats als resultaat! 
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Onze laatste woensdagavond van ‘t seizoen, 
Reden te meer iets speciaals te doen, 
Bijna iedereen verzameld in Triominos, 
Je voelt ‘t, er gaat wat gebeuren, we gaan los! 
 
Doet ineens Sinterklaas zijn opwachting, 
Gevolgd door de Kerstman, tringelingeling… 
Makkers staakt toch uw wild geraas! 
Hij weer gevolgd door de paashaas! 
Het moet niet gekker worden bij deze vereniging! 
 
Omdat de Sint dyslexie heeft te vrezen, 
zal de Kerstman de limericks voorlezen, 
Anekdotes van toen en nu, 
Iedereen passeert de revue, 
Je zal er maar niet bij zijn gewezen… 
 
Rest nog één prangende kwestie, 
De paashaas! Wat deed die? 
Anders dan de cadeautjes afleveren, 
Heeft hij zich niet weten te profileren. 
Boeien? Ach, ik denk ‘t nie..! 
 
 



 
15 

VERSLAG ALV 11 februari 2015 
 
1. Deze woensdagavond 19:00 uur, druppelen de leden 
De Snippenhof binnen alwaar de tafels zijn gearrangeerd 
in een carré. Men wordt verwelkomd met een kopje thee, 
koffie (of in één enkel geval een chocomelletje) en warm 
appelgebak. 19:30 stipt heet voorzitter Pim een ieder van 
harte welkom waarmee de vergadering haar OPENING 
kent. Pim meldt dat er veel gestemd gaat worden deze 
vergadering. De leden hebben namelijk de hoogste stem 
binnen deze vereniging en dat mag eens benadrukt 
worden! Extra punten worden ook ingebracht tijdens deze 
vergadering maar dat laat hij over aan de secretaris in 
het volgende punt: 
2. Een aantal personen heeft aangegeven bij de 
vergadering aan te schuiven, een drietal heeft zich netjes 
afgemeld. Als extra agendapunt wordt na punt 3 de 
Verkiezing van de penningmeester en voorzitter 
ingevoegd. Alle punten  na dit punt zullen dus een puntje 
meer verdienen in het verslag. Secretaris Karel besluit 
hiermee zijn MEDEDELINGEN en gaat ras over naar het: 
3. VERSLAG ALV 2014  waarop vanuit de 
vergadering geen op- en/of aanmerkingen komen en dus 
wordt bevestigd. 
4. De VERKIEZING PENNINGMEESTER EN 

VOORZITTER kan al even snel worden afgesloten als dat 
deze is opgebracht in de vergadering. Ronald en Pim zijn 
voor respectievelijk penningmeester en voorzitter 
herkiesbaar. Omdat zich geen nieuwe kandidaten gemeld 
hebben, wordt hun ambtstermijn met een daverend 
applaus opnieuw bekrachtigd. 
5. Karel brengt zijn VERSLAG SECRETARIS met één 
correctie in de ledenlijst: het telefoonnummer van Patrick 
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Elands dient gecorrigeerd te worden. Het woord is 
vervolgens aan Ronald met het 
6. VERSLAG PENNINGMEESTER waarop uit de 
vergadering slechts één opmerking komt: verslag wordt 
als zojuist geschreven en niet als verlsag…Inhoudelijk 
heeft de vergadering echter geen op- en/of 
aanmerkingen. Dit geldt ook voor de 
a. BALANS EN VERLIES WINSTREKENING 2014 dus 
doet de  
b. KASCONTROLECOMMISSIE VERSLAG bij monde 
van Wim: “Wim en Bram hebben de Jaarrekening van 
Durevo en onderliggende stukken voor 2014 
gecontroleerd. De boekhouding was goed georganiseerd 
en zeer doorzichtig. We hebben dan ook geen 
ongeregeldheden gevonden. Ook wisten de bestuursleden 
op al onze (strik)vragen een bevredigend antwoord. We 
hebben dan ook de Jaarrekening 2014 goedgekeurd. 
Gezegd mag worden, dat het bestuur en met name de 
penningmeester het goed onder controle heeft. Tevens is 
ons duidelijk geworden hoeveel we eigenlijk in een jaar 
financieel kunnen doen, ondanks de lage contributie! 
Hulde aan het bestuur!” 
Wim ontvangt van Ronald een kleine geste voor zijn inzet 
waarmee de ALV afscheid hem neemt als kascommissielid 
wat ons brengt naar het volgende punt: 
c. De huisregels gebieden de vergadering een NIEUW 
LID KASCOMMISSIE aan te stellen. Nu Wil het geval dat 
er mogelijk iemand binnen het ledenbestand dit wel Wil. 
Toevallig of niet valt de naam Wil. Wil Wil wel en dus 
heten we Wil Kemperman als nieuw 
kascontrolecommissielid van harte Wilkommen! Voordat 
hij zich bedenkt gaan we over naar de 
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d. BEGROTING 2015. Het wordt een eentonig verhaal 
maar ook hier geen op- en/of aanmerkingen. Zelfs geen 
vragen! Wellicht dat het 
e. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2015 meer roering 
brengt in de vergadering. Helaas! Het voorstel van het 
bestuur om deze te handhaven wordt zonder gemor 
geaccepteerd. Dus wordt het hoog tijd voor een 
INTERMEZZO! Vorig jaar mocht 
Simone een oorkonde ontvangen 
omdat zij het minst aanwezig was 
tijdens de speelavonden. Zonder 
enige twijfel, weten we wie dan 
dit jaar deze oorkonde zou gaan 
verdienen. Het bestuur heeft 
zodoende besloten een ander 
criterium te stellen aan de 
oorkonde. Eerst werd gedacht 
aan de diegene die steeds te laat 
komt maar ook dat is te 
makkelijk. We weten tenslotte 
allemaal wie dat is. Nee, er is 
besloten degene te belonen die 
het vaakst op de bel drukt! 
7. De ACTIVITEITEN 2015 zullen op eenzelfde wijze 
worden geïnventariseerd als vorig jaar. Een ieder 
ontvangt dus een e-mail waarin voorkeuren kunnen 
worden aangegeven. Tevens zal op de speelavonden een 
hardcopy zijn waarop men eveneens kan intekenen. Eén 
van de activiteiten is natuurlijk het 
a. JAARUITJE. Werden vorig jaar nog met enig moeite 
vrijwilligers gevonden dit te organiseren. Dit jaar biedt 
Tammo zich geheel vrijwillig aan. Hij zal daarbij 
ondersteund worden door Pim en John. De vergadering 
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weet niet hoe snel ze dit moeten bekrachtigen en gaat 
dus gauw over naar het volgende vergaderpunt: 
b. Ons EIGEN TOERNOOI. Pim spreekt de wens uit de 
9e versie anders te organiseren: 
• Het betreft dan met name de puntentelling. Bij winst, 
gelijk spel of verlies verdient elk team respectievelijk 3, 2 
of 1 punten. Het score verschil (bij een stand van 
bijvoorbeeld 24 – 3 = 21 punten) zal niet meer 
meewegen in de telling. In voorkomend geval waarbij 
twee (of meer teams) gelijk staan in het eindklassement 
zal het resultaat van eerder gespeelde onderlinge 
wedstrijd bepalend zijn. Mocht dit nog niet uitmaken zal 
een loting de stand bepalen. Tevens stelt hij voor de 
opslag tijdens de wedstrijd om de drie punten te wisselen. 
Bij stemming tijdens de ALV blijkt dit de ruime 
meerderheid van de leden te dragen. 
• Onze huidige locatie in Candea voldoet niet om 12 
teams te herbergen. Er zal uitgeweken moeten worden 
naar een andere. Dit jaar is het nog mogelijk in De  
Spelleward te spelen hetgeen enthousiast wordt 
ontvangen in de vergadering. Dit houdt wel in dat we de 
bar zelf dienen te bemannen en dat kan niet zonder 
• hand- en spandiensten. Men wordt dus verzocht zich 
vroegtijdig aan te melden om, zoals gebruikelijk, tafels, 
stoelen, versnaperingen en al wat niet meer aan te 
leveren en te verzorgen. Het volgende punt is de 
• loterij. In 2014 bracht deze loterij €50 in de clubkas. 
Willen we hiermee doorgaan, blijkt al gauw niet een vraag 
maar een bevestiging. Men is enthousiast! Dit houdt 
echter wel in dat de leden prijzen aan dienen te leveren. 
Pim toont een nieuw in cellofaan gepakt rood schort maar 
refereert ook naar zelf gebakken taarten. De leden wordt 
verzocht de huisraad na te pluizen op mogelijke prijzen 
(bij voorkeur nog in originele verpakking) ten behoeve 
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van de loterij en mogelijk het creatieve brein aan te 
spreken. Een volgend punt waarop men wordt 
aangesproken is 
• het samenstellen van de teams. Elk jaar ontvangt het 
bestuur veel commentaar op de samenstelling waaruit 
volgend voorstel volgt: 4 captains stellen a.d.h.v. 
deelnemerslijst onderling de teams samen. Monique, 
Harmen, Bert en Henriëtte worden bereid gevonden als 
captains en zullen dus, zodra deelname bekend is, de 
onderlinge strijd aangaan zo sterk mogelijke teams 
samen te stellen. Last but not least is natuurlijk de datum 
van het toernooi van belang: 
• woensdag 20 mei 2015. Het eigen toernooi in 2016 
zal wat betreft locatie een andere uitdaging worden en 
het bestuur zegt dan ook toe dit vroegtijdig te gaan 
regelen. Meest voor de hand liggende locatie zal dan 
Triominos zijn alwaar men blijkbaar velden kan 
reserveren voor dit soort evenementen. 
c. De INSTUIF is een volgend punt van discussie. Het is 
aan de leden of men hier meerwaarde aan hecht. Eén lid 
heeft, n.a.v. het beleidsplan, hierop gereageerd en 
gesteld er liever van af te willen. Naamsbekendheid vindt 
het bestuur belangrijk! Karel stelt dat het hele jaar de 
deur eigenlijk al open staat dus waarom niet wat meer in 
de krant met verwijzing naar de “gratis” drie 
speelavonden. De vergadering kan zich vinden in het 
afschaffen van de zgn. instuif waarmee deze avond voor 
het laatst in 2013 is gehouden. Inge merkt op dat het bij 
anderen niet bekend is dat wij juist niet spelen in teams 
op onze avond en dat dat nou juist de charme is van onze 
speelavonden. Wellicht een idee om dit in de 
communicatie naar buiten te brengen. Het bestuur stemt 
hiermee in. Wel gaat DuReVo door met de 
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d. COMPETITIE PANNERDEN mits zich voldoende 
deelnemers opgeven. Het bestuur ondervond afgelopen 
seizoen enig problemen met het samenstellen van de 
benodigde teams. DuReVo heeft zelfs een team eenmaal 
te laat (!) moeten afmelden. Zodoende gekomen tot de 
volgende besluit: Opgave van minimaal 8 personen per 
team waarbij men een 1e en 2e voorkeur mag uitspreken 
(Dames – Mix, en Heren – Mix of andersom natuurlijk). 
e. Het voorstel van het bestuur niet meer deel te nemen 
aan WIJKVOLLEYBAL wordt door de ALV niet gesteund. 
Er blijkt binnen het ledenbestand voldoende animo hier te 
blijven spelen. 
f. De zgn. EXTERNE TOERNOOIEN zullen worden 
opgenomen in de inventarisatie. Ook hier geldt dat 
minimaal 8 leden (in vereiste samenstelling uiteraard) 
zich dienen op te geven. Tevens zal voor elk toernooi een 
coördinator uit het ledenbestand naar voren dienen te 
treden. Wordt het aantal niet gehaald of er is geen 
vrijwillige coördinator, zal DuReVo niet afvaardigen. 
Toernooien die zich later in het seizoen aandienen zullen 
door het bestuur worden beoordeeld of deelname 
opportuun is.  
g. In MEI is het niet mogelijk te spelen in de hal van 
Candea en kunnen we uitwijken naar de Spelleward. 
8. het BELEIDSPLAN is door een commissie onder de 
loep genomen. Hierna heeft het bestuur de adviezen 
wederom gewikt en gewogen waarop uiteindelijk een 
concept de leden werd gepresenteerd. Op dit concept zijn 
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een drietal reacties gekomen. Deze reacties hebben er 
echter niet toe geleid wijzigingen aan te brengen in het 
plan. Betrokkenen heeft het bestuur per mail de motivatie 
gestuurd. Het bestuur wenst de commissie van de drie 
wijzen, Theo, Tammo en Henk, hartelijk te bedanken voor 
hun inzet en doet dit met het uitreiken van een flesje 
lekkers aan de heren. Naar mate de vergadering haar 
einde nadert, stijgt de spanning want het is tijd voor de 
9. PRIJSVRAAG! Het aantal 
deelnemers aan de prijsvraag 
weet vorig jaar te evenaren met 
dit verschil dat nu 50% van de 
inzendingen het bij het rechte 
eind heeft. Hierop houdt Pim een 
veel te lang relaas over wie de 
prijs niet zullen ontvangen en dan 
ook nog om verschillende en vaak 
dubieuze redenen. Edoch, 
uiteindelijk wordt Jennie verzocht 
naar voren te treden. Geheel 
toevallig valt in successie een 
eega van een bestuurslid de prijs 
ten deel hetgeen Beppie tot 
protest doet besluiten. De voorzitter wenst hier niet 
verder op in te gaan maar doet een voorzichtige 
voorspelling van de uitslag van de volgende prijsvraag… 
Enfin, een weekendje Wenen of is het nu wenen, valt 
Jennie ten deel. De prijs wordt haar overhandigd in de 
vorm van een zak uien: veel schilplezier! Als pleister op 
de wonde ontvangt ze echter nog een flesje lekkers. 
Gauw over naar de 
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10. RONDVRAAG 
• Bob verbaast zich er over dat er geen pannenkoeken 
werden geserveerd in het pannenkoekenhuis tijdens de 
vergadering. Pim legt uit dat de onderhandelingen met 
het etablissement niet van een leien dakje gingen en dat 
mogelijk wordt besloten volgend jaar elders ons 
heenkomen te zoeken; 
• Inge ondervindt last van het gedrag van sommige 
leden tijdens het spel. Het drukt volgens haar een 
redelijke (negatieve) stempel op de speelavond. Het 
bestuur, bij monde van Pim, verwijst naar de 
gedragscodes die wij kennen binnen DuReVo en stelt dat 
men in voortkomend geval betrokkene er gewoon op 
moet aanspreken; 
• Monique vraagt of het mogelijk is een zgn. Lief & Leed 
Potje in het leven te roepen. Marian werpt zich bij het ter 
tafel brengen van het voorstel, op als vrijwilliger om dit te 
beheren. De ALV stemt in en de penningmeester zal met 
Marian de financiën regelen; 
• Marian en Henk vragen of er wat gedaan kan worden 
aan de douches in resp. dames- en herenkleedruimtes 
van Candea. Eén of meerdere douches doen het niet of 
leveren geen warm water. Het bestuur zegt toe dit op te 
nemen met de verhuurder. 
Wanneer blijkt dat niemand meer vragen, op- en/of 
aanmerkingen wenst op te voeren, sluit Pim de 
vergadering 20:45 uur waarop we nog een lekker uur 
kunnen volleyballen…! 
  

Het bestuur heeft een nieuwe 
traditie in het leven geroepen: 
voor de ALV gezamenlijk een 
hapje nuttigen met de 
echtgenotes. 
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PRESENTIELIJST 

Aanwezig: 
1. Tjerk Luitse 
2. Irma Luitse 
3. Henriëtte Kip 
4. Ronny van de Meeberg 
5. Monique Stoopendaal 
6. Bert Hendriksen 
7. Henny van den Born 
8. Louwrens de Wolff 
9. Harmen Kop 
10. Marian Katwijk 
11. John Smit 
12. Renato Kuiper 
13. Robert Smit 
14. Bob Wever 
15. Jennie Rademaker 
16. Marije Matser 
17. Patrick Elands 
18. Henk Seegers 
19. Helga Suijdendorp 
20. Wim Dekker 
21. Inge Rietvink 
22. Wil Kemperman 
23. Beppie Warbroek 
24. Theo Sessink 
25. Simon Postmus 
26. Simone Wilbers 
27. Ronald Warbroek 
28. Pim Stoopendaal 
29. Karel Rademaker 
 
Met kennisgeving afwezig: Afwezig: 
30. Tammo Hoogakker  33. Aline de Boer 
31. Bram Kop    34. Xanne van der Haak 
32. Ben Jansen    35. Jolanda Verbeek 
     36. Mark van den Bosch 
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SPIEGELOOGJE (met een knipoog) 

 
De Sint, de Kerstman en de 
Paashaas hebben mij onlangs 
benoemd als ‘Spiegeloog’. 
Wat een prachtige titel, met 
een diepgang waar Sint, 
Claus en Haas zelf 
waarschijnlijk nog niet eens 
achter zijn hoe diep die is. 
Want als psycholoog is het 
mijn taak om mensen 
spiegels voor te houden, om 
met mijn ogen te zien welke 
spiegel op welk moment nodig is. Prachtig toch, ik 
werd er helemaal warm van. En bedacht ook: met 
deze titel is de tijd rijp om eens wat spiegels voor te 
houden over ons Durevo.  Want mensen, wat hébben 
wij een toffe club met mensen. En wat ís volleybal 
toch een heerlijk spelletje. En wat kúnnen wij nog 
veel leren, van het spel, maar vooral van elkaar.  
De spiegel die ik eens voor wil houden is de volgende: 
volleybal kun je zien als de metafoor van het leven. In 
het volleybal komen allerlei mooie en belangrijke 
principes terug, die in het leven ook gelden. Om maar 
eens iets wat dingen te noemen: in volleybal gaat het 
om samenwerking, in volleybal kun je iets hebben aan 
periferisch (in)zicht, volleybal kent regels waar men 
zich aan dient te houden, in het spel heb je te maken 
met grenzen(hou het binnen de lijnen), het spel kan 
allerlei gevoelens bij je teweeg brengen , van euforie 
tot frustratie, van genieten tot angst om te falen, je 
kunt graag willen scoren, of juist het gevoel hebben 
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dat je nooit scoort, je kunt in je kracht spelen, maar 
ook in je onmacht terecht komen, je kunt je heel 
verantwoordelijk voelen of juist denken: die ander 
pakt die bal maar, want het is toch niet mijn plek? 
Enz. enz. Ik denk dat ik een jaarboekje vol kan 
schrijven als ik al deze thema’s uitgebreid zou gaan 
toelichten. Daarom pak ik er één thema uit, een soort 
van basisthema en dat is het volgende: je leeft niet 
in je eentje op aarde. 
  
Wij zijn als mensen in wezen relationeel en komen het 
best tot ons recht in relaties met anderen. Dat is mijn 
basis uitgangspunt in hoe ik mensen zie en hoe ik met 
ze werk. En een hele belangrijke motivatie om 
mensen mee in beweging te krijgen. Als je weet hoe 
je van betekenis bent of kunt zijn voor de ander, zal 
je een tevredener mens zijn. Om te weten hoe je van 
betekenis kunt zijn voor een ander is het nodig om 
met de ander in verbinding te zijn. In verbinding 
betekent meer dan met elkaar communiceren. Het 
betekent ook inleven in de ander, voelen en contact 
maken met jezelf, je grenzen bewaken en respect 
hebben voor de grenzen van anderen. 
 
Volleybal speel je niet in je eentje. Op het moment 
dat je goed met je medespelers  in verbinding staat, 
zal het een erg leuk spelletje worden. Laat ik het heel 
dicht bij mezelf houden in wanneer ik het best tot 
mijn recht kom. Ik ben graag van betekenis als 
spelverdeelster, ik vind het leuk om een mooie 
voorzet te geven, waaruit een ander kan scoren. Dat 
is ook de positie die ik in het leven graag inneem, 
anderen een voorzetje geven, zodat ze zelf kunnen 
gaan ‘scoren’. Ik zie mensen in het veld staan die zelf 
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graag willen scoren. Ik zie ook mensen die denken: ik 
zal toch niet scoren dus ik probeer het maar niet. Ik 
zie mensen balen als anderen scoren. Maar ik zie ook 
mensen genieten als we lekker aan het spelen zijn, 
los van het resultaat. Vaak is de positie die je in het 
veld inneemt ook de positie die je in het leven graag 
inneemt. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik 
persoonlijk hoef een potje niet te winnen, als we maar 
lekker samenspelen. Voor mij is de relatie belangrijker 
dan het resultaat. Zowel in het leven als in het 
volleybalspel. Mijn volleybalavond is geslaagd als ik 
een gevoel van ‘samen’ heb gehad. Als ik een paar 
mooie setups kan maken ben ik tevreden. En tuurlijk, 
ik geniet ook als ik een keer een lekkere smash achter 
in een hoekje sla. Maar ik kan er ook van genieten als 
een ander precies hetzelfde doet, en ik het punt 
verlies. 
 
Als ik volleybal ontdek ik dus dat ik niet in mijn eentje 
op aarde leef. En dat samenwerking verbindt en dat in 
verbinding we beter samenwerken. Wat is het toch 
een mooi spelletje!! 
 
Aline  
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Wil wil wel... 

NOG MEER FOTO’S 
MAAR DAN DIE DE VOORPAGINA NET NIET GEHAALD HEBBEN… 

Navraag waar de bal  
gebleven is, leverde 
bovenstaand 
resultaat... 

Toch stond het hem zo 
slecht nog niet... 

Geen commentaar… 

Zo heeft iedereen zijn of haar gebrek... 
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UIT DE KRANT 

  

Herkent u de 2e persoon links? 

Soms wordt een artikel wel heel ongelukkig geplaatst... 

…en zo is het maar net! 
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WAT ANDEREN OVER ONS 

SCHRIJVEN 
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31 

VERSLAG SECRETARIS 
 
Tjongejonge, twee jaren al weer…en ik weet niet of het 
gaat wennen. Hadden we vorig jaar te maken met de 
intrek in een nieuwe sporthal en al dan niet deelnemen 
aan allerlei toernooien. Dit jaar lijkt het een stuk rustiger. 
 
Candea noemen we nu ons nieuwe thuis. Zoals velen heb 
ik hier gemengde gevoelens over maar ben overtuigd dat 
het de beste keuze is geweest. De communicatie met de 
beheerder is prettig maar de samenwerking  en 
communicatie vanuit de Candea behoeft zeker 
verbetering. 
 
De deelname aan toernooien is bijzonder ingeboet. Alleen 
het Lente- en Oliebollentoernooi stonden dit jaar voor 
DuReVo op de kalender. Voor andere toernooien krijgen 
we de handjes niet meer op elkaar. 
Spijtig genoeg is ook de deelname aan de Recreanten 
Competitie Oost Nederland of beter bij ons bekend als 
Pannerden, afgenomen. Een damesteam samenstellen 
bleek niet mogelijk ondanks de promotie: jammer! 
Tja, en dan het DuReVo-jaaruitje…ook dat vond dit jaar 
geen doorgang. Het zal een puntje van discussie vormen 
tijdens onze vergadering. 
Al met al lijkt het dus alsof we als bestuur minder te doen 
hebben. Niets is echter minder waar! 
De huurovereenkomst met de Candea staat nog immer 
ter discussie. Als bestuur hebben we commentaar 
geleverd en nu ligt de bal bij de verhuurder. We wachten 
af. 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Bram en 
Xanne. Bram vindt het blijkbaar beter vertoeven in het 
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buitenland en Xanne moest de volleybal laten liggen in 
verband met tijdgebrek. Daarentegen hebben we Myrthe 
en Wilbert als nieuwe leden mogen verwelkomen. Ronny 
heeft er voor gekozen als B-lid door te gaan. Hiermee 
tellen we als DuReVo nu 3 B-leden. Al met al heeft het 
ledental met 37 dus een redelijke constante bereikt 
waarbij ons oudste lid 64 en het jongste slechts 19 lentes 
mogen tellen. 15 dames tegen 22 heren met een 
gemiddelde leeftijd van 49,67567568 hetgeen weer 
respectievelijk verdeeld is en gemiddelde leeftijden van 
56 en 46,22727273. 
 
Het is maar wat je belangrijk vindt…het toont wel aan dat 
we een gevarieerde club zijn waar nog steeds het 
spelplezier voorop staat! 

 

 

TRANSPARANTIE 
Op de volgende bladzijden een stukje transparantie aan onze 

leden. Meer specifiek over onze bestuursvergaderingen in het 

jaar 2015 en in het bijzonder die van XX-XX-20151. We zijn 

ons bewust dat de vergaderingen openbaar zijn evenals de 

verslagen. Maar, omdat we ook graag vanuit ons zelf naar 

buiten willen treden, de leden tegemoet willen komen, geven 

we hier een kijkje, lichten we een tip van de sluier (van) 

over onze overleggen. 

                                                 
1 Gecensureerd i.v.m. privacy 
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Neem er een lekker drankje bij, ga eens lekker lezen en je 

zult versteld staan van wat er allemaal wordt besproken over 

het wel en wee van onze vereniging.  

1. Op 15 januari ’16 1 20:00 uur dit keer aan de Weverstraat 411 
werd de vergadering door Pim met volle mond appelgebak geOPENd. 
Even later wordt de slagroom voor op de appeltaart gebracht, maar toen 
was de taart al op… 

2. Het VERSLAG VORIGE VERGADERING werd meteen 
geaccordeerd (met een volle mond mag men tenslotte niet spreken) en 
omdat weer niemand het vorige verslag bij zich had. Waarop 
doorgegaan werd naar de 

3. INGEKOMEN STUKKEN Ronald heeft geen schrijven van 
de verzekeringsmaatschappij mogen ontvangen. Het stuk is dus maar 
niet ter kennisgebing aangenomen en zal daarom niet worden 
gescand en opgeslagen op de Google-drive.  Even later wordt het eerste 
biertje gebracht, dit keer wel met slagroom maar zonder tweede stukje 
taart…  

4. ? 

1. ? brief aangaande de HUUROVEREENKOMST CANDEA is 
nog steeds niet  beantwoord en zodoende wordt dit punt niet 
aangehouden, wij straks wel.  De bordjes van de taart worden eindelijk 
opgehaald en die van Pim behoeft niet te worden afgewassen, hij is 
schoongelikt (het bordje). Een derde  biertje (9%) wordt toch maar 
alvast opengemaakt, het is inmiddels 22:00 uur en we laten het ons 
smaken en morgen is weer vroeg dag dag. Eerst nog even pauze 
inlassen, plas en rook pauze, Pim blijft alleen achter. 

2. Het EIGGEN TOERNOI zal op 1 juni 2004, locatie 
Triommioninos, plaatsvinden. Gebeuren. 

• De bedoeling is 6 teams te laten delnemen. Oudeden zullen 
worden uitgenodi  en wellllicht kuppen zij één tiem vormen of t2, of 3 
of vier wie weetd. Lekker belangrijk 



 
34 

• Het tweedde sixpack is inmippelz op auf alle. (we hevven 
zes 6 sixpacks aangeschafop onze eigekotsen anders krijgen we 
gelazer met de kascommissiiiiiiiiiie 

• Ronald zal overgeven overleggen of hei wat kan 
bekenneen maar voor wat weteweniemeer daar ist i natuurleik 
penningmaster voor. 

• ? 

3. We doen ech niet meer mee met EXTERNE TOERNOOIS 
meer mee doen in het verschiet. De deelname aan het Oliebollentoernooi 
28 december 2017 heeft geresulteertd in een tweede plaats of vierdu 
maar die was gekocht en de beeker is soek. 

4. Inmidddles aan ons vierde biertje (het gaat rustig aaan), 
of vier de sexpeck wee njie,  Met het MATERIAAL CANDEA heppen we 
in het verleje nooid problems gehad. Met name met de jjjjuiste neppen 
bij de juiste vvvvelden.  Ach wat een gennuaueuzel, volbende pund. 

5. Rontvaag: nabijongeverer on de buud van 3 drie drij oer 
in dag gad ofzo 

• Pimmie fraad of erg noch un rontje gegeve wor. 

• De kastcontrolleercommissssssssiiiiiiiiiiiiie: Ronalt 
Kuiper vervangt Brammie Kop \rol 
1. De preisvaag voortboekkie, Careltje flanst wa in elkaar een 

rebus op wielen. 

IJNDE VERGAANDEVERGADERINGPRIVACY: 04 uur lopes naar 

huiz. 
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VERSLAG KASCONTROLE 
boekjaar 2015 Durevo 
Datum: 28 januari 2016 
 
Aanwezig: Ronald Warbroek (penningmeester), Pim 
Stoopendaal (voorzitter), Karel Rademaker  
(secretaris), Wil Kemperman (kascommissie) en 
Renato Kuiper (ad interim kascommissie). 
 
De inhoud van de kas is gecontroleerd en de 
inhoud hiervan komt overeen met het saldo dat in 
de boeken vermeld staat. Verder zijn 
steekproefsgewijs een aantal bonnen en facturen 
gecontroleerd. 
In algemene zin kan geconcludeerd worden dat de 
boekhouding van Durevo over 2015 prima in orde 
is en dat de penningmeester weer uitstekend zijn 
werk heeft gedaan. 
Daarom adviseert de kascommissie aan de ALV om 
de boekhouding van 2015 goed te keuren en het 
bestuur van Durevo, en daarmee impliciet de 
penningmeester, decharge te verlenen. 
 
Wil Kemperman, Renato Kuiper 
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Terwijl Renato zich verbijt in de stukken, 
telt Wil de centen. Alles onder het toeziend 
oog van onze penningmeester Ronald die 
voor de gelegenheid een mal petje droeg... 

Ronald tracht het Wil tevergeefs nog één 
keer uit te leggen... 

Renato en Wil hebben, 
speciaal voor het onder de 
loep nemen van de kas, 
nieuwe brillen aangeschaft… 
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COCO 

Tijdens het jaaruitje 2014 hebben Simone Wilbers en Pim 
Stoopendaal een mooie maar bedenkelijke, dubieuze, 
kwestieuze, hachelijke, twijfelachtige, riskante, equivoque 
prijs gewonnen bij de quiz die buiten op het terras 
gehouden werd. Hieronder nog even een opfrisser over de 
prijs die we wonnen.  

Zoals je ziet stond er een geldigheid/houdbaar-
heidsdatum op de prijs, tot 13 september 2015. Deze 
hebben we helaas niet gehaald, druk, druk, druk en de 
toestemming. Eindelijk hadden Simone en ik op 12 
september 2015 (de laatste mogelijkheid) een moment 
waarop we discreet konden gaan, maar toen vond de 
organisatie van het jaaruitje 2015 het nodig een 
evenement te organiseren (dat naar later bleek ook nog 
eens niet door ging ook). Als we dat eerder geweten 
hadden, was het zeker goed gekomen, maar jammer, 
helaas pindakaas, volgende keer beter. 

Simone en Pim 
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VERKIEZING SECRETARIS  
Twee jaar zit erop… 

Kandidaten voor de functie van secretaris dienen zich 
voor de ALV te melden bij het bestuur. Waarbij volgende 
regel van het HR in acht genomen dient te worden: 

Kandidaten 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. 
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LIEF EN LEEDPOTJE 

Bij DuReVo hebben ze een soort lief en leed pot. Geen 
idee wie hem beheert, maar af en toe merk ik dat er een 
opbeurend kaartje wordt verstuurd aan een lid van onze 
vereniging. Je weet wel, wanneer er een kaartje ligt in de 
zaal om te tekenen. 

De kaartjes worden gestuurd door een weer ander lid van 
de vereniging dat via het bestuur of mond op mond 
reclame wordt ingelicht dat er iemand ziek is, 
geblesseerd, gaat trouwen, of een ander huwelijksfeest 
heeft (bijv. 25 jaar, ja het komt nog voor) of voor minder 
fijne zaken, een overlijden of ernstige ziekte van een 
dierbare.  Ze geeft aan dat ze altijd een speciaal tintje 
geeft aan de kaart met een toepasselijke tekst… 

Het is fijn te constateren dat onze vrijwillige 
medewerkster aangegeven heeft dat we in het eerste jaar 
(vorig jaar) veel leuke redenen hebben gehad om kaartjes 
te versturen. Op een mondeling en schriftelijk verzoek om 
een verslag van de lief en leedpot gaf ze het 
onderstaande te kennen. We hebben het niet ingekort. 

Ik heb in 2015 alleen kaarten voor leuke gebeurtenissen 

verstuurd. 

Hoeveel, aan wie en waarom is helaas niet te achterhalen. 
Recherchewerk bij haarzelf bracht (voorspelbaar) geen 
resultaat. Wel hebben we een paar leden bevraagd naar 
wat voor kaartje ze hebben ontvangen. Hier de kaartjes: 
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Voor iemand met een zweepslag 

Voor een lid met een burn-out. 

Aan een lid met darmprobleem 

Voor een lid dat in zijn vinger 
gesneden had. 

Voor iemand die net 
getrouwd is 

Het kan altijd erger... Het kan altijd erger... 

Het kan altijd erger... Het kan altijd erger... 
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Wil je in aanmerking komen voor een kaart, zorg dan dat 
we bij DuReVo (rechtstreeks aan het bestuur of via via) te 
weten komen dat er iets speelt, wat dan ook.  

Een paar voorbeelden die het gehaald hebben in 2015 

• Bij het timmeren op de duim geslagen en niet kunnen 
volleyballen 

• Bij het schilderen verf op je DuReVo shirt gekregen en 
daarom niet kunnen volleyballen 

• Geboorte van een dochter van je nichtje in Polen, die 
nog maar net 14 jaar was en daarom haar kind heeft 
afgestaan aan jou stiefbroer die in Slovenië woont 

• Strikdiploma of zwemdiploma of wat voor diploma dan 
ook 

• Oma jarig (opa niet…) 
• Woning loos geworden 
• Verliefd geworden (voor de 12e keer) 
• Jarig zijn 

En vul zelf maar in wie van onze leden deze kaartjes 
hebben ontvangend en neen, is geen quizvraag voor een 
prijs.  
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GESPOT IN HET BUITENLAND 
Ergens op de Balkan, op een geheime locatie, 
zijn een viertal DuReVonaren gespot. 
 
Op zijn rondreis door Europa, telkens op zoek naar 
nieuwsgaring, stuit onze correspondent op een wel heel 
bijzonder spektakel. Alle opgelegde censuur ten spijt, 

verbodsregels 
negerend, treft onze 
correspondent zijn 
voorbereidingen en 
verschuilt zich in het 
onherbergzame 
Balkangebergte en 
wacht zijn kans af. 
Reeds na ettelijke uren 
wordt zijn geduld 
beloond. Een illuster 
gezelschap stapt uit, 
naar later onderzoek 
blijkt, een huurauto en 
begeeft zich op de 
steile helling. Met op 
de achtergrond het 
meer van Matka in het 
zuidwesten van 
Macedonië blijkt onze 
correspondent de 
perfecte locatie 
gekozen te hebben 
voor zijn fotoverslag. 
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Wat onwennig start het viertal een warming up. De 
persoon in het groene shirt spoort hen aan met barse 
stem. Met gebalde vuisten voltooien de anderen deze 
even bijzondere als fameuze warming up. 

Vervolgens gaat het viertal over op wat lijkt het 
bekwamen in balhandeling. Een even bekwame als 
gedurfde oefening. Het verliezen van de bal is op deze 
steile helling tenslotte definitief! 
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Het viertal vertrekt en passeert onze correspondent 
zonder hem op te merken in zijn schuilplaats naar een 
iets verder, edoch nog hoger gelegen locatie. Aldaar 
aangekomen bekwaamt het viertal zich in het spelen 
onder ijzige condities. Aan de gelaatsuitdrukkingen van 
hen is te zien dat het bepaalt geen sinecure betreft. Het 
moge duidelijk zijn dat het hier om een bijzondere 
prestatie gaat. Hulde!   
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PRIJSVRAAG 
Wie lost de rebus op? Stuur je oplossing vóór 23 februari 
as. naar info@durevo.nl onder vermelding van Ik Wil 
Winnen en maak kans op een o n g e l o v e l ij k e prijs! 
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Met de vriendelijke groeten 
van het bestuur! 
 
Pim, Ronald en Karel 
 


