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UITNODIGING ALV 2019 

 

Bij dezen ben je van harte uitgenodigd om onze jaarlijkse ledenvergadering bij 
te wonen.  
 
DATUM : woensdag 13 maart 2019 
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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Agenda Ledenvergadering 
 

1. OPENING 

2. MEDEDELINGEN 

3. VERSLAG ALV 2018 

4. VERSLAG SECRETARIS 

5. AF- EN AANTREDEN voorzitter en   

penningmeester 

6. VERSLAG PENNINGMEESTER 

a. BALANS EN VERLIES WINSTREKENING 2017 

b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 

c. VERKIEZING KASCOMMISSIE 

d. BEGROTING 2019 

e. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2019 

7. MEERJARENPLAN 2019 - 20123 

8. ACTIVITEITEN 2019 

a. JAARUITJE / 12,5 jarig bestaan 

b. EIGEN TOERNOOI 22 mei 

c. FAMILIETOERNOOI datum onbekend 

d. COMPETITIE PANNERDEN 

e. EXTERNE TOERNOOIEN 

9. AVG 

10. PRIJSVRAAG 

11. BEDANKJES 

12. RONDVRAAG 
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Verslag ALV 14 februari 2018 
 

1. De OPENING van alweer de 12e Algemene Ledenvergadering van de 
Duivense Recreanten Volleyballers werd, na de wat late binnenkomst van 
onze (vooruit lopend op punt 5) nieuwe secretaris, op 14 februari 2018 om 
19:35 uur verricht door onze voorzitter Pim in Pannenkoekenhuis De 
Snippenhof te Duiven. Ook dit jaar staan tijdens de vergadering een kopje 
koffie of thee met een stukje appeltaart op het menu. 

  
2. Dit jaar zijn er, naast het opnoemen van de    

afwezigen, 2 MEDEDELINGEN,  
welke niet als extra punt op de agenda zullen verschijnen: 

 
a: helaas heeft het fenomeen #metoo ook zijn intrede gedaan bij DuReVo, 

of is het slechts de wens van een aantal mannelijke spelers om lastig 
gevallen te worden? Na een verwijzing naar het rapport van de 
onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport is het 
voor nu afgedaan. 

b: Afgelopen jaar mochten er weer een aantal oorkondes uitgedeeld worden 
aan spelers die 10 jaar lid van de vereniging zijn. Dit is vandaag tijdens de 
vergadering gebeurt. De leden zijn, zoals ook te lezen is in het jaarboekje 
2017: Marije, Theo, Beppie, Marian (allen in 2017) en Simon (in 2018).   

 
Na de mededelingen legt Pim het 

 
3.  VERSLAG ALV 2017 voor. Dit verslag wordt ook dit jaar door de vergadering 

geaccordeerd en dus bevestigd. Vervolgens is het woord de laatste keer aan 
Karel met betrekking tot het 

 
4. VERSLAG SECRETARIS. Onder het mom van waarom lang als het ook lekker 

snel kan en ik ben er wel klaar mee: Het blijft ditmaal bij de mededeling dat 
Wilbert en Myrthe het lidmaatschap hebben opgezegd. 

 
5. Na lovende woorden van Pim voor de inzet en het  

verzette werk krijgt Karel een hartelijk dank in de vorm van een heerlijke fles 
whisky en onder een luid applaus van de leden voor Karel wisselen Karel en 
Harmen van zitplaats. Aangezien er vanuit de vereniging geen bezwaren zijn 
tegen de benoeming is hiermee het AF- EN AANTREDEN VAN DE SECRETARIS 
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afgerond en neemt Harmen de taken van Karel over en gaat het woord naar 
Ronald voor het 

 
6.  VERSLAG PENNINGMEESTER  

a. de BALANS EN VERLIES-EN-WINSTREKENING 2017 hebben geen vragen 
opgeroepen bij de leden. Vervolgens wordt overgegaan tot het   

b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE. De commissie bestond dit jaar uit 
Henk Seegers en John Smit. Ondanks een kleine beschuldiging van plagiaat 
door een voormalig commissielid voert Henk het woord door het verslag 
van hen voor te lezen en verzoekt vervolgens de vergadering het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Het advies van 
de commissie wordt overgenomen en dus wordt de boekhouding van 2017 
goed gekeurd en het bestuur van DuReVo, en daarmee impliciet de 
penningmeester, decharge te verleend. Wat de vergadering brengt naar de 
c. VERKIEZING KASCOMMISSIE. De eerste bestuurlijke activiteit van de 
secretaris is aanstaande en bestaat uit het overhandigen van een bedankje 
aan Henk voor zijn diensten in de kascommissie. Theo Sessink heeft 
aangeboden om, samen met John, de aankomende 2 jaar de kascontrole uit 
te voeren. Waarvan nu akte. 
d. De BEGROTING 2017 Hierover komt de aanvulling van Ronald dat op de 
begroting de contributie inkomsten lager zullen uitvallen door het al eerder 
genoemde opzeggen van het lidmaatschap door Wilbert en Myrthe. Als 
tweede punt stipt Ronald nog even het stoppen met reserveren voor het 
lustrumfeest aan. Het eigen vermogen bepaalt of dit uitje door kan gaan of 
niet. Gezien dit eigen vermogen wordt er niet verwacht dat het in de 
toekomst geen doorgang kan hebben. Dan blijft het 
e. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2018 nog over wat de penningmeester aan 
gaat. Sinds de oprichting is de contributie ongewijzigd en er zijn volgens 
Ronald ook dit jaar nog geen redenen dit wel te doen en dus blijft deze op 
€12,- per maand staan. Dit met de kanttekening dat het vanaf volgend jaar 
wellicht kan wijzigen in verband met het vervangen van de subsidie door 
een stimuleringsbeleid vanuit de gemeente Duiven.  
 

7. STIMULERINGSBELEID. Vanaf 2019 zal DuReVo niet meer automatisch 
subsidie ontvangen. In plaats hiervan kan de vereniging aanspraak maken op 
een bijdrage vanuit het stimuleringsbeleid van de gemeente, of incidentele 
subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een evenement. Hiervoor dient een 
meerjarenplan opgesteld te worden, met daarin een aanvraag voor de 
bijdrage. De criteria waaraan deze aanvraag moet voldoen zijn duidelijk, maar 
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moeilijker is te achterhalen wat de criteria zijn voor het wel of niet 
verstrekken van de bijdrage. Op de vraag of er vanuit DuReVo aanspraak 
gemaakt moet worden op de bijdrage, en daarvoor een meerjarenplan moet 
worden uitgewerkt, wordt door Ron en Jaap beantwoord met een; Nee, 
indien niet nodig voor de vereniging om de financiën rond te krijgen. Om te 
onderzoeken of er voor de vereniging passende maatregelen zijn te bedenken 
om toch aanspraak te maken op de regeling, en of het meerjarenplan 
geschreven gaat worden zal door Ron, Patrick en Wil onderzocht worden. De 
uitkomst van dit onderzoek zal aan de leden voorgelegd worden zodat 
hierover een besluit genomen kan worden. Als voorbeeld van een mogelijke 
invulling wordt door Jaap een korting op het lidmaatschap van 10% gegeven 
aan leden die op de fiets naar de speelavonden komt en de auto laten staan. 
De gemeente zou deze 10% dan aan de vereniging kunnen uitkeren. 

Na dit serieuze punt is het nu tijd voor de 
 
 

8. de ACTIVITEITEN 2018. Zo is er dit jaar weer het 
a. JAARUITJE. Het jaaruitje zal dit jaar op woensdagavond 23 mei plaats 
vinden, dit in verband met de examens waardoor zowel de speelhal als de 
uitwijkmogelijkheid op de Eltensestraat niet beschikbaar zijn. Voor dit uitje 
is er €10 per lid beschikbaar vanuit de vereniging.  
Op dit moment zijn er nog geen vrijwilligers voor de organisatie, indien dit 
zo blijft zal het bestuur de organisatie op zich nemen.  
Na een bedankje voor de organisatie van het Lustrumfeest, die helaas alleen 
door Henny in ontvangst genomen kon worden, gaan we verder met het  
b. EIGEN TOERNOOI. De aanpassingen die vorig jaar zijn doorgevoerd zijn 
goed ontvangen, de opzet zal daarom ongewijzigd overgenomen voor de 
aankomende editie, welke op 30 mei gespeeld zal worden. Voor het spelen 
zonder tellers lijkt het de leden nog te vroeg, wellicht is dat iets voor later.  
De organisatie en uitvoering van een toernooi is niet te doen zonder de hulp 
van een aantal vrijwilligers. Met name de ijsjes van Tjerk Jan, de 
lootjesverkoop van Ronny en de mooie foto’s van Chris zijn een extra 
bedankje waard. Helaas zijn ze te verlegen om hun blijk van waardering in 
ontvangst te nemen. Om het moment niet helemaal ongemerkt voorbij te 
laten gaan mag Irma de wijnfles van Tjerk Jan in ontvangst nemen. Op naar 
het  
c. FAMILIETOERNOOI wat ook dit jaar weer op stapel staat, en wel op 20 
juni  
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d. COMPETITIE PANNERDEN seizoen 2018/2019. De inventarisatie voor 
deelname zal gaan plaatsvinden in April. Bij voldoende animo zal er zowel 
een heren- als een damesteam afgevaardigd kunnen worden. 
e. EXTERNE TOERNOOIEN. Het Lentetoernooi en het Oliebollentoernooi 
staan ook komend jaar weer op de agenda waaraan we deelnemen. 
Uitnodigingen voor andere toernooien worden door het bestuur 
beoordeeld. Ze moeten aan een aantal voorwaarden voldoen eer deelname 
door DuReVo wordt gefaciliteerd. Indien dit niet het geval is dan moeten de 
leden zelf de inschrijving en de daaraan verbonden kosten regelen, wel is 
het toegestaan te spelen in het DuReVo tenue.  
f. UITWIJK EXAMENS. In verband met de examens in het Candea College, 
zullen er voor een aantal speelavonden een alternatief gevonden moeten 
worden. Het jaaruitje en het eigen toernooi ondervangen er al 2, op 16 mei 
heeft de vereniging de mogelijkheid om met een aantal teams mee te 
spelen met het wijkenvolleybal toernooi. Doordat de insteek van dit 
toernooi veranderd is, en er meer de nadruk ligt op gezellig samen 
volleyballen, heeft het bestuur besloten gebruik te maken van deze 
gelegenheid. Er zal nog geïnventariseerd worden met hoeveel teams 
DuReVo mee gaat spelen. 
Aanvullend hierop is er aan de leden gevraagd in hoeverre er interesse is 
om de rest van het wijkenvolleybalseizoen me te willen spelen met een 
DuReVo team. Dit in het geval het wijkenvolleybal inderdaad anders is dan 
voorgaande jaren. Inge, Ben, Robert en Ronald hebben hier positief op 
gereageerd, de overige gaan er nog over nadenken en/of de agenda 
raadplegen. Doordat er te veel leden afwezig zijn wordt er nog geen 
definitief besluit over de deelname genomen. De speeldata zijn, naast 16 
mei: vrijdag 16 maart, donderdag 19 april en 15 juni.  
Er zal een email vanuit het bestuur gestuurd worden waarop gereageerd 
kan worden of een lid wel of niet mee wil spelen. 

 
 

9. PRIJSVRAAG. Het mag nogmaals gezegd worden, wat een schitterende 
prijsvraag heeft onze scheidende secretaris er weer van weten te maken, 
hartverwarmend zal hij dan ook het aantal ingeleverde briefjes met de 
oplossing in ontvangst hebben genomen. Bijna waren het er nog meer, maar 
helaas Louwrens, het insturen van de oplossing samen met een afmelding 
valt niet onder de juiste voorwaarde van deelname.  Na een spannende 
trekking viel de eer te beurt aan Henk, die wederom zijn drankenkast verder 
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kon aanvullen. En mocht je benieuwd zijn naar de oplossing van de puzzel? 

Koop Karel om, of veel plezier met puzzelen 😉  
 

10. BEDANKJES. Nog meer? Jazeker! In plaats van de 
gebruikelijke “een beetje in de zeik gezet worden” 
oorkonde is er gekozen voor de “Steentje bijdraag 
wisselbokaal” 
Ben je dus vaak te laat, kom je steeds maar weer als 
laatste onder de douche uit of probeer je je op een 
andere manier te onderscheiden? Je kan er mee 
stoppen, de oorkondes komen (voorlopig) niet meer 
terug. Zoals eerder in dit verslag al genoemd, kan een 
vereniging niet zonder leden die meer doen voor de 
club dan alleen maar lekker ballen. Voor de vele 
hand- en spandiensten, het beschikbaar stellen van 
een ruimte voor een feest en niet te vergeten de vele malen dat hij het net 
heeft opgehangen; de terechte 1e winnaar van de bokaal is John!  

 
11. Rest ons slechts de RONDVRAAG. Aline biedt aan om in gesprek te gaan met 

de mannen die zich slachtoffer voelen van de #metoo affaire. Daarnaast 
maakt ze van de mogelijkheid gebruik om Karel nogmaals hartelijk te 
bedanken voor zijn inzet voor de vereniging.  
Marian dreigt met het natmaken van de borst, maar daar blijft het verder bij 
en Beppie zou niet durven. En door naar het punt van Wim. Hij vraagt naar 
de stand van zaken omtrent de verbouwing van de Saturnus en de eventuele 
gevolgen daarvan. (voor de details hierover verwijs ik graag naar het 
jaarboekje 2016) Het voorstel hiervoor van de gemeente is afgeblazen, door 
het plaatsen van een opblaasbare hal door hockeyvereniging Westerduiven 
is er geen sprake meer van tekort aan speelruimte en is het probleem voor 
nu van de baan. Vanuit de gemeente Duiven is er een email gestuurd aan 
DuReVo met het daarin de vraag om de gemaakte meerkosten op te geven 
die gemaakt zijn voor het regelen van alternatieve accommodaties. Deze zijn 
inmiddels doorgegeven, maar er is daarop nog geen reactie gekomen vanuit 
de gemeente. 
Na het uitspreken van de wens door Pim om aankomend jaar een keer met 
alle leden op de foto te gaan wordt de vergadering afgesloten en verplaatst 
men zich naar de sporthal om het appelgebak er weer vanaf te werken en te 
genieten van een avond spelen zonder de ingewikkelde trainingsvormen van 
de trainer. 
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Verslag Secretaris 
 

Zo, het eerste jaar zit er op, en ik moet zeggen dat ik er aardig ingetuind ben. 

Van al die verhalen over zelfgebakken appeltaart en bierproeverijen tot 

midden in de nacht heb ik weinig gemerkt. Integendeel, met het 

subsidieverhaal, het nieuwe meerjarenplan, de AVG en dan nu de 

jaarvergadering is er toch wel het een en ander te doen geweest.  

Uitgelezen kansen dus om de 

vereniging en waar zij voor staat goed 

te leren kennen, maar ook om haar 

eens goed tegen het licht te houden. 

Zeker door het verdwijnen van de 

subsidie (waarover verderop in dit 

boekje meer) in combinatie met het 

updaten van het meerjarenplan zijn we 

tot nieuwe inzichten gekomen of zijn 

de al bestaande wederom bevestigt.  

 

Het beheren van de ledenadministratie heeft ook dit jaar weer wat aandacht 

nodig gehad. Helaas hebben we afscheid 

genomen van Wim, Karel, Myrthe en 

Wilbert maar gelukkig werd deze leegte 

weer opgevuld door Sjaak en Hans en op 

de valreep ook Mona waardoor we nu 

op 41 actieve en minder actieve leden 

zitten. Natuurlijk heb ik het dan niet 

over de mate van trainen/spelen maar 

de, door diverse redenen, wisselende A-

leden die B-leden worden en/of 

andersom of toch nog even niet en op 

aanraden toch maar wel…..  
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Nog een leuke taak waar ik me mee bezig mag houden is het regelen van 

onze deelname aan externe toernooien. Ook in 2018 hebben we weer met 

aantal teams buiten de deur gevolleybald. Eén van de toernooien waar we al 

jaren aan meespelen is het Lentetoernooi in Zevenaar, en het komende jaar 

zullen we daar weer acte de présence gaan geven. Een toernooi waar we 

daarentegen niet meer zullen verschijnen is het oliebollentoernooi in 

Valkenhuizen. De insteek van het toernooi is leuk, maar het niveau en ook de 

verhouding van de kosten t.o.v. de opbrengst (in plezier, aantal wedstrijden 

etc) passen niet meer bij onze vereniging. Helaas, want ook hier hebben we 

een aantal jaar met veel plezier gespeeld. Een vervangend toernooi hiervoor 

hebben we al op het oog, afgelopen december zijn we benaderd om mee te 

doen aan een oliebollentoernooi in s’Heerenberg. In 2019 gaan we daar eens 

meespelen. 

Een nieuw toernooi dit jaar was die in november in Renkum. Dit toernooi 

wordt georganiseerd door één van de deelnemende teams van ons eigen 

toernooi. In het kader van return the favour hebben we daar met 1 team 

meegedaan, en dat is goed bevallen. Hoewel weinig sets gewonnen was de 

sfeer op deze avond erg plezierig. In 2019 zullen we zeker nogmaals gaan 

meespelen, en wellicht hebben we een nieuw “vast”toernooi gevonden. 

Voordat ik mijn eerste verslag aan jullie ga afronden wil ik niet vergeten te 

melden dat het met de heren Pannerden erg goed gaat. Er is veel plezier 

tijdens de avonden en dat betaald zich uit in leuk spel en zelfs een promotie 

naar de B-Poule (waar het team zich op 1 gewonnen set na bijna 

handhaafde). Wellicht dat hun succes zorgt voor enthousiasme om ook weer 

een dames- of mixteam af te vaardigen. 

Hopelijk konden jullie je een beetje door het verslag heenworstelen. Zo niet, 
wacht maar tot je het verslag over de AVG gaat lezen, die is veel droger. 
 
Voor nu, heel veel volleybalplezier in 2019! 
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Verslag kascommissie. 
 
Wij, John en Theo, waren donderdag 24 januari bij penningmeester 
Ronald thuis uitgenodigd voor de controle van de boekhouding van onze 
vereniging. John (vorig jaar ook in de commissie) had Theo (nieuw) reeds 
gewaarschuwd om met de fiets te komen wetende dat Ronald alles uit de 
kast zou trekken om onze handtekeningen te verkrijgen. En dan praten wij 
niet over een kopje koffie met een koekje erbij! Hoe het ook zij, wij waren 
netjes op tijd en troffen ook onze voorzitter in huize Warbroek aan! 
Waarom? Is er wat te verbergen? Kortom, wij waren direct op onze qui-vive. 
Wij zaten amper of werden overstelpt met tientallen documenten, allemaal 
geproduceerd door het "prachtige" boekhoudprogramma van Ronald. Nog 
een reden om ons hoofd erbij te houden en wij keken elkaar aan en dachten 
"dat wordt een lange avond". En aan de slag ……. 

Maar hoe wij ook ons best deden. 
Er was nergens een vinger tussen 
te krijgen of het moesten die 3 
centen zijn die wij bij de contanten 
als teveel telden! Beste leden, wij 
moesten de conclusie trekken dat 
de financiële administratie 
helemaal op orde was. Er was 
geen enkele reden te bedenken 
waarom wij onze handtekening 
niet op ons verslag hoefden te 
plaatsen. Dus maar getekend 
onder enkele diepe verlichtende 
zuchten van Ronald en Pim. 
Conclusie: Complimenten aan de 
leden van het bestuur die onze 
vereniging ook financieel prima 
leiden. Uitgangspunt daarbij is om 

met de beschikbare middelen zoveel mogelijk te doen en daarbij de hoogte 
van de contributie niet uit het oog te verliezen. En daar slagen zij wonderwel 
in. Nadat wij dit hadden vastgesteld hebben wij ons toch maar aan de drank 
gewaagd. Wij konden Ronald toch moeilijk met dat kratje bier laten zitten 
……  
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Contributieverhoging, subsidie-verlies en jubileumuitjes (de 

penningmeester spreekt NIET) 

 

Zo, dat zijn nogal wat Termen en dan spreek ik 

niet over de Termen en Spa in Arcen of Sanadome 

of waar dan ook (Spa), maar over Termen bij 

DuReVo. Termen die onze vereniging haar unieke 

karakter geven.  

 

De contributie is nog nooit in de afgelopen twaalf jaar verhoogd. Hij is in 2007 

berekend om (op dat moment met nog weinig leden), kotsendekkend te zijn. 

Ledenaanwas heeft er voor gezorgd dat we nu goed uitkomen met de 

contributie en de subsidie van de gemeente Duiven 

(die we nooit begroot hebben) zorgde er voor dat 

we geld konden reserveren voor mogelijke 

calamiteiten (bijv. alle leden zeggen tegelijk op) 

of onvoorziene uitgaven (bijv. ineens gaan alle 

ballen simultaan kapot). Echter dat gebeurde 

niet en door het keurige boekhouden van onze 

penningmeester hielden we geld over voor onze 

leuke jubileumuitjes (2012 en 2017) waaraan alle 

leden zonder een eigen bijdrage te hoeven 

betalen, onder dwang konden deelnemen.  

Zoals jullie vorig jaar al lazen was de gemeente 

voornemens de verenigingen niet zo maar meer een subsidiebedrag te geven. 

Je moest een meerjarenplan maken en als dat voldeed aan de doelstelling van 

de gemeentelijke beleidsmakers, kwam je mogelijk in aanmerking voor 

subsidie. Het plan is door ons gemaakt, maar we hadden niet de illusie dat de 

gemeente ons structurele subsidie zou blijven geven.  

De relaxruimte  
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Ergens anders lees je een oersaai stukje over de totstandkoming 

van ons meerjarenplan, maar nu even hier gefocust blijven graag. 

Het vorige jubileumuitje staat nog fris in jullie geheugen 

merken we maar weer elke speelavond. Het lijkt vaak op 

knotshockey en dat zonder Simon. Het was 2017. In 2018 

hebben we nog een subsidiebedrag van de gemeente 

ontvangen zelfs zonder daar een aanvraag in tienvoud 

voor te hoeven indienen. Maar dat zou dus gaan 

veranderen in de toekomst. Binnen het bestuur zijn grote 

rekenmodellen op- en begrotingen bijgesteld om te kijken 

of we nog konden blijven doen waar we goed in zijn, jullie in de watten leggen. 

Het rekenmodel werd voor een weekend 

ingevlogen. Hiernaast is ze druk met een 

ouderwetse rekenmachine. Maar dat zou 

moeilijk worden zonder subsidie en zonder de 

contributie significant te moeten verhogen. 

Agendapunten voor de ALV werden al in 

concept opgesteld en toegelicht. Echter… 

 

Echter onze voorzitter kwam begin 2017 

achter een regeling die de gemeente had 

ingesteld om verenigingen die uit moesten 

wijken naar ander zalen vanwege de krapte bij 

de zaalruimte indeling (lees sloop van onze Spelleward) te compenseren in een 

deel van die extra kotsen. Hij heeft een gemotiveerd verzoek ingediend in 

oktober 2017, omdat hij van mening was dat wij, zelfs op verzoek van de 

beheerder van de gemeente zelf, vroegtijdig zijn uitgeweken toen we er achter 

kwamen dat de Spelleward binnen afzienbare tijd gesloopt zou gaan worden.  

Rekenmodel 
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In oktober 2018 (ja de gemeente is snel) kwam het voor ons prachtige 

antwoord, we kregen de compensatie van de extra gemaakte kotsen. Die 

compensatie was zodanig hoog dat we de komende 2 jaar ook de contributie 

niet hoeven te verhogen, dus voor 2018, 2019 en 2020 hebben we de 

mogelijke reservering voor het jubileumuitje in 2022 (15 jarig bestaan) ook al 

gereed (als er dus geen onvoorziene omstandigheden komen want 

dan moeten we het geld mogelijk ergens anders aan besteden). Oja, 

even een mededeling tussendoor, het bestuur vergadert 

tegenwoordig volledig papierloos, we hebben nu allemaal een 

tablet, smartphone, laptop (maar geen printer meer) en 

een stroom vergoeding, daar was ineens financiële 

ruimte voor… en we worden zo CO2 neutraal (oja en 

zonnepanelen op ons dak). 

Op onverklaarbare wijze is het geld toch al op gegaan, 

zo bleek bij het opmaken van de financiële stukken (opmaken…, 

denk dan niet aan het opmaken van de kas, het opmaken van je gezicht, het 

opmaken van een te publiceren tekst, het er iets uit opmaken, neen denk aan 

letterlijk het opmaken van de compensatiegelden van de gemeente… 

Onverklaarbaar, bijna, we hebben vanwege het kapot gaan van veel van onze 
ballen, een nieuwe aap moeten kopen. 

Onverklaarbaar, maar de twee dames die we hebben moeten inhuren voor de 

foto, gemaakt in Sanadome, omdat alle dames van DuReVo, die we geheel niet 

vrijpostig hebben benaderd om met ons mee te gaan voor 

het maken van de foto, allen weigerden op één na. In het 

kader van de AVG (lees hierover verderop ook nog een 

oersaai stukje) mochten we de naam van het vrouwelijk lid 

met de 

 naam                         niet vermelden. 

 

Dus, kortom, einde verhaal, over drie jaar meld ik me weer. 

 
 

bmbnmbnm 
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AVG 
 
 

De bescherming van 
natuurlijke personen bij 
de verwerking van 
persoonsgegevens is 
een grondrecht. 
Krachtens artikel 8, lid 
1, van het Handvest van 
de grondrechten van de 
Europese Unie (het 
„Handvest”) en artikel 
16, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op 
bescherming van zijn persoonsgegevens. 
 
 
 

De rest van de wettekst zal ik jullie besparen, maar het houdt onder andere 
in dat de vereniging alles in het werk moet stellen om er voor te zorgen dat 
jullie persoonsgegevens goed afgeschermd en beveiligd zijn, dat jullie te allen 
tijde de gegevens mogen inzien die de vereniging van jullie bewaard en dat 
we alleen die gegevens bewaren die nodig zijn. 
 
Maar om wat voor gegevens gaat het nou? De trainer mag zo veel lijstjes 
bijhouden waarop staat hoeveel mensen wel duiken naar de en bal of hoe 
hoog we gemiddeld springen. (de trainer een beetje kennende houdt hij van 
korte lijstjes) Zodra gegevens echter herleidbaar worden naar een persoon, 
dan vallen ze onder deze wetgeving.  
Als vereniging ontkom je uiteraard niet aan het verwerken, opslaan en delen 
van persoonsgegevens. Het wordt vrij lastig als we geen namen zouden 
weten, of een emailadres om mededelingen te versturen. Ook de begroting 
zou er zonder bankgegevens heel anders uitzien. Deze gegevens zijn dus 
noodzakelijk, en zonder deze te verstrekken kan je ook geen lid worden. Door 
je in te schrijven geef je dus ook toestemming om deze te verwerken in de 
daarvoor benodigde databases. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sportlink, het 
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online ledenadministratiesysteem. De vereniging mag deze gegevens ook 
alleen maar gebruiken met die reden waarvoor ze gevraagd worden.  
 
Dan zijn er nog de gegevens die niet per se nodig zijn om lid te zijn van 
DuReVo, maar die de vereniging toch verzameld, bewaard en soms zelfs 
deelt. Foto’s zijn hiervan het meest sprekende voorbeeld. Het jaarboekje of 
de website worden een stuk saaier als er geen foto’s in staan, en elk jaar 
staan er ook wel weer een paar leden in de krant.  
Deze gegevens mag de vereniging niet zomaar gebruiken, hiervoor is expliciet 
toestemming van elk afzonderlijk lid nodig. 
 
Tot zo ver de aanleiding van dit droge verhaal, tijd voor een slok koffie of 
thee en een korte plaspauze. 
 
En toen? Het volgen van een aantal stappen. Eerst maar eens inventariseren 
waar we welke persoonsgegevens hebben, waarvoor we die nodig hebben, 
wie daar bij kunnen en met wie we het delen. Alsof de trainer daar een hand 
in had, ook die lijst is gelukkig niet zo heel lang. Her en der stond wat op privé 
in “de Cloud” of online op een afgeschermde omgeving (zoals bijvoorbeeld 
de ledenadministratie) 
Daar waar een andere organisatie dan DuReVo verantwoordelijk is voor de 
beveiliging van de gegevens, zoals de Rabobank, de NeVoBo of Google is een 
verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staat beschreven hoe de derde 
partij de beveiliging 
regelt, wat ze doen 
met de data en welke 
stappen zij 
ondernemen bij 
eventuele datalekken. 
DuReVo heeft geen 
data ondergebracht bij 
bedrijven waarmee 
geen 

verwerkersovereenkomst is en de data weer doorverkopen aan andere 
partijen.  
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Het 2e grote onderdeel van de AVG is het laten zien aan leden, bezoekers 
website enz. wat DuReVo doet om de privacy te bewaken, inzichtelijk te 
maken welke data er nodig is met welk doel en om het vragen om 
toestemming voor het verzamelen van bepaalde data.  
 
 
 
Wat heeft DuReVo uiteindelijk allemaal veranderd?  

 Er werd toch al nauwelijks iets mee gedaan maar de Facebook pagina is 

verwijderd. 

 De namenlijst van de website is verwijderd. 

 Het inschrijfformulier is aangepast, en aangevuld met een 

toestemmingsverklaring voor het gebruik van aanvullende data zoals 

foto’s en emailadressen. 

 Er is een privacyverklaring opgesteld, welke in ieder geval op de 

website zal worden geplaatst. 

 Er is een overzicht opgesteld van waar we welke data bewaren en 

welke partijen toegang hebben. 

 Er worden geen bestanden meer opgeslagen op privé computers, allen 

nog maar op google drive of op een datastick. 

 Het maken van een toestemmingslijst, wie heeft waarvoor akkoord 

gegeven. 

 Verwerkersovereenkomsten afgesloten, voor zover niet opgenomen in 

algemene voorwaarden, met organisaties die gegevens van leden 

verwerken. 

 
 
Hopelijk hebben we het een beetje kunnen uitleggen wat de AVG inhoudt en 
wat DuReVo gedaan heeft om jullie gegevens beter te beschermen en te 
voldoen aan de nieuwe regels. Mocht je er toch vragen over hebben, stel ze 
dan gerust, we zullen je niet met naam en toenaam op een lijstje zetten ;)  
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De Jas van….. 
 
Het begint in een lederzaak in Zevenaar, daar hang ik met andere soort 
genoten te wachten op een tweede leven. Ooit was ik namelijk een dier. 
Plots wordt ik uit de stelling getrokken en omhels ik een mens. Hij bekijkt me 
in de spiegel en aait over mijn huid, wordt dit 
mij baasje? 
  
Ja hij houdt mij aan en gaat de winkel uit, ik 
ben buiten heerlijk en spannend. Ik heb nu 
ook een belangrijke taak gekregen, ik moet 
mijn baasje met alles wat ik heb warm 
houden. 
 
Ik mag altijd mee, honden uitlaten naar de 
winkels op vakantie. Zo heb ik al heel wat 
meegemaakt, wandelen in erts gebergte en 
Lipnomeer,  in Tsjechië, de Harz in Duitsland. 
Nooit wordt ik vergeten.  
 
Oeps waar ben ik nou? Toch vergeten?  
 

Geen paniek daar komt mijn baasje 
alweer aan. 
In de winter houd ik mijn winterslaap 
op de zolder en in het voorjaar mag ik 
weer mee. 
Ik zie er nu niet meer zo knap uit als 
toen in de winkel  maar, ik ga ook al 
heel wat jaartjes mee en heb veel te 
verduren gehad. 
Eens zal de dag komen dat we uit elkaar 
gaan en ik in de kliko beland oftewel 
wordt afgedankt.  
Mocht je mij toch nog eens willen zien, 
geen probleem, ga naar de Ogtent in 
Duiven de roltrap op daar hang ik aan 
de wand. 
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Prijsvraag 
 

Uit betrouwbare bron is er vernomen dat Karel eigenlijk afgetreden is omdat 

hij jaar in, jaar uit weer teleurgesteld werd door het magere aantal reacties 

op zijn mooie prijsvragen, en zeker na de geweldige puzzel van vorig jaar.  

En daarom hebben we besloten het eens anders te doen. Misschien dat de 

animo nu wat 

hoger wordt. 

 

 

 

 

Los de puzzel op 

en krijg als 

slagroom op de 

taart………………………………………………………..Slagroom op het 

appelgebak!.............                           

(dus alleen bij inlevering van onderstaande strook met het juiste antwoord) 

Los de puzzel niet op en je krijgt een overheerlijk droog stukje appel en deeg waarvan gezegd wordt dat het appelgebak is 

zonder slagroom! 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
De puzzel is een codekraker, zoek de benodigde woorden op de juiste plek op een (xx-xx-xx) pagina, zin 
en woord. Vul ze in op de volgende pagina en voilà, je krijgt een toef slagroom naar keuze. (Zolang de 
voorraad strekt) Paginatitels en tabellen worden niet als regels geteld! 
 

20-31-5 /7-10-3 /27-9-2 / 9-17-4 / 13-17-2 / 6-11-5 / 12-2-7 / 26-1-5 
 
15-6-7 / 21-12-3 / 22-10-4 / 22-10-5 / 24-10-16 
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Antwoordformulier 
 

 

 

 

 │ Oplossing van de puzzel: 
  
 │ Naam:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 │ Oplossing:…………………………………………………………………………………................................... 
  
 │ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 │ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 │ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 │ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 │ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 │ 
 

│ Lever deze antwoordstrook voor begin van de ALV in voor een 
heerlijk toefje slagroom op je appelgebak! 

  
 │ 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 │ Op de volgende pagina zie je een aantal voorbeelden hoe we  
  personen in het kader van de AVG onherkenbaar in beeld kunnen 
 │ brengen. Vink hieronder je voorkeur aan. Hiermee geef je tevens  
  toestemming om je lievelingskleur en voorkeur voor positie in het 
 │ veld te plaatsen op een website naar keuze van de buurvrouw van 
  het oudste bestuurslid. 
 
 │  A    C     E 
 
 │  B    D 
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Zomaar even een onderzoekje 
 
 

Stel dat iemand geen toestemming wil geven om herkenbaar op de foto te 
gaan. Op welke wijze gaan we deze persoon dan onherkenbaar maken? Geef 
je voorkeur door via het antwoordformulier samen met de oplossing van de 
prijsvraag 

A       B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C       D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

E: Deze persoon mag zich nooit in dezelfde ruimte bevinden, 
besloten of openbaar, als er zich in die ruimte minimaal 1 lid 
bevindt die deze toestemming wel heeft gegeven. 
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Tweeduizend kilo.  
 
Maar dat wist alleen de voorzitter. En tellen is niet zijn sterkste punt. 27 
mensen verdelen over 4 velden? Dat zijn drie teams van 5 en een van 7. Of 
12? Nee, dan zijn het vier teams van 7, waarvan er een met 6 mensen speelt. 
Maar goed, daar gaat het nu niet om. Tweeduizend kilo. Zoveel kon het 
steigertje hebben. En toch zijn we er door de voorzitter op gezet. “Man of 25, 
moet kunnen...”. Uiteindelijk stonden we daar met z’n 35-en. Toch goed voor 
zo’n twee-en-een-halve ton (nee, niet in euro’s). Het steigertje piepte en 
kraakte, maar de foto werd genomen, waarna we weer verder konden eten. 
 
En het eten was heerlijk 
klaargemaakt, dat moet gezegd 
worden. In ploegendienst moesten 
we aan de gang. De eerste gang-
makers en de tweede gang-makers. 
We hadden zo’n 3 kwartier tot een 
uur de tijd. Voordat we de schorten 
omhadden, waren we al een kwartier 
verder. Leuk om te zien dat de 
samenwerking in de teams perfect 

verliep. 
Nou ja, 
best 
goed. 
Meestal. Bij sommigen. Wel 
aardig. Soms tegenvallend. 
Eigenlijk werkte iedereen prima 
met zichzelf samen. Ik weet zo 
niet meer precies wie met wie 
aan een tafel stond, maar ik zag 
Harmen een heerlijke eh... iets 
voorbereiden.  
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Beppie was met spinazie en 
yoghurt bezig en Margot met 
een hartelijke taart. Ik was bezig 
met een paar tomaatjes en liet 
er één vallen. Nog voor ik ‘m op 
kon vangen schreeuwde Theo 
“LOS!” en hij had ‘m. Of was het 
Jaap...? Ik weet het niet weer.  
 
 
 
 

 
 
Het 
geredde tomaatje ging een gerecht in terwijl Patrick 
deed waar hij god in is: serveren. Van een 
komkommergerecht. Hier en daar nam men de 
recepten niet helemaal letterlijk, maar ja, sommige 
recepten waren ook net zo simpel te begrijpen als een 
oefening van de trainer, met doordraaien, aangeven, 
lopen, vangen, dansen (jaja...) en stilstaan.  
Om een uur of 8 mochten we voor de eerste keer 
aanvallen. En ondanks de chaos stonden er toch 
lekkere dingen op tafel! En ook het wachten op de 
tweede ronde was dubbel en dwars de moeite waard. 
En de smoothies waarmee we afsloten waren heerlijk.  
 
Het was een heel leuk uitje, prima georganiseerd door 
Marjolein en Inge, erg gezellig en het weer werkte ook 
nog eens mee. Ik was hier voor het eerst op deze 
manier bij, maar hoop dat er nog heel veel zullen 
volgen en dat ze net zo leuk zijn als de workshop op 23 

mei.  
Ik ga alleen nooit meer zo’n steigertje op. Tenzij de voorzitter zegt dat het 
veilig is natuurlijk.                                            
 
RM 
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Helaas hebben we de groepsfoto die op deze steiger gemaakt 
is, niet meer kunnen vinden 
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Jubilarissen  
 

 
 

2008 was een rustig jaar wat betreft nieuwe leden. Alleen Simon heeft zich in 
dat jaar ingeschreven. Maar daarvoor heeft hij vorig jaar al een oorkonde 
gekregen, dus helaas pindakaas. 
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Fotosoep 
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De jaarlijkse onzin van onze voorzitter,  
 
Altijd weer gebruikt wordende voor het opvullen van de 
lege pagina’s van dit boekje. Vorig jaar voor het eerst een 
aantal smetjes, maar er waren dan ook vier en een halve 
pagina leeg in het boekje dus ik moest echt diep gaan wat 

te verzinnen die pagina’s vol te krijgen. Dit jaar maar één pagina, jullie 
hebben dus geluk! 
Wat ik vorig jaar als wens/streven uitsprak is wonderbaarlijk gelukt!  

Eén DuReVo fotomoment waar we allemaal opstaan.  

Nog een kleine toelichting bij de voorpagina (voorkant, omdraaien): 

Tammo: waar staat de fotograaf? 

Sjaak: alleen jeugdfoto van hem kunnen vinden 

Wim (ja toen nog lid): net een duik genomen in de vijver 

Mona: alleen deze foto van haar kunnen vinden en nog geen lid in ‘18 

Bob: weer die foute sportbroek! 

Hans en Simon: kwamen net van een ander feestje  

 

 

 

 

 Het was me het jaartje wel…                               jullie voorzitter. 

 

  Bob          Mona         Hans                Simon                 Wim               Tammo        Sjaak 
 


