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UITNODIGING ALV 2017
ij deze ben je van harte uitgenodigd om onze
jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.
DATUM : 15 februari 2017
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
Dit keer van jullie secretaris…
Een bewogen jaar, dat was 2016. Ik wil niet in
superlatieven schrijven maar wanneer het gaat om
emoties, organisatie en vergaderen, lag bij ons, het
bestuur,
de
druk
hoog
genoeg.
Om het jaar maar even de revue te laten passeren,
begonnen we natuurlijk met triest nieuws. Pim heeft, meer
dan terecht, aandacht geschonken aan het verlies van zijn
Monique in een volgend artikel. Ik sluit mij volledig aan bij
zijn woorden en kan daar alleen maar aan toevoegen dat
we haar missen.
Lieten we vorig jaar het jaaruitje voor wat het was
(hetgeen aardig wat discussie heeft opgeleverd binnen ons
bestuur), dit jaar stond het wel op de agenda. Het mag
duidelijk zijn dat het een ieder binnen onze kleine
vereniging het naar de zin maken niet gegarandeerd kan
worden. Daarbij is het organiseren met een zeer beperkt
budget ook nog eens geen sinecure. Het jaaruitje was een
succes en dus: TaPiJo bedankt!
Het organiseren van ons eigen toernooi, met name het
bijeen brengen van sponsoren, leverde een behoorlijke
werkdruk op. Maar, het resultaat (tot onze eigen verbazing
overigens) mag er zijn! Check het financiële verslag van
Ronald en laat de cijfers voor zich spreken.
Aan Duuve te Gek besloten we ook deel te nemen. Een
dag in de brandende zon met af en toe wat rare gasten
aan de kraam (check de foto's verderop). Of het wat heeft
opgeleverd? Wie zal het zeggen? Maar wij stonden er wel
als enige volleybalvereniging! En het gaat ons tenslotte
niet zo zeer om de ledenwerving maar om het zichtbaar
zijn.
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Vergadertechnisch? Zullen jullie denken, daar is het
bestuur toch van? Dat klopt, daar zijn wij gedrieën van.
Dit jaar kwam daar echter nog een overlegje bij. Het
zogenaamde driegesprek. In een ander artikel in ons
blaadje zal ik daar wat dieper op ingaan.
Dan blijven nog de reguliere zaken over. Nee, ik ga het
niet in een grafiekje verwerken. Vanwege blessureleed en
studie zijn respectievelijk Ronny en Simone een Blidmaatschap aangegaan. Omdat Jolanda niet meer dat
vond binnen onze vereniging wat ze verwachtte, heeft ze
haar lidmaatschap opgezegd. Mandy mochten we tenslotte
weer als lid verwelkomen en op de valreep van het nieuwe
jaar hebben we mogelijk nog twee aspirant leden. DuReVo
is en blijft een gezellig cluppie ongeregeld waar recreatief
volleybal bovenaan staat...
Dit jaar nieuwe uitdagingen: DuReVo's jubileumuitje, wie
neemt de uitdaging aan? Hoe gaat het driegesprek verder?
Het lijkt routine, maar is het zeker niet: het organiseren
van ons eigen toernooi. Hoeveel sponsoren willen ons dit
jaar weer ondersteunen? En, een tipje van de sluier: we
zijn bezig met onderhandelingen met een nieuwe
hoofdsponsor.
Rest mij, namens het bestuur, alle vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet voorafgaand, tijdens en na onze
evenementen. Ik ga geen namen noemen want dan doe ik
geheid iemand te kort.
Jullie zullen het in ieder geval nog een jaar moeten stellen
met deze secretaris en dat doe ik met veel plezier!
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AGENDA JAARVERGADERING
1. OPENING
2. MEDEDELINGEN
3. VERSLAG ALV 2016
4. VERSLAG SECRETARIS
5. VERSLAG PENNINGMEESTER
a.

BALANS EN VERLIES WINSTREKENING 2016

b.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

c.

VERKIEZING KASCOMMISSIE

d.

BEGROTING 2017

e.

VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2017

6. ACTIVITEITEN 2017
a.

JAARUITJE

b.

EIGEN TOERNOOI

c.

FAMILIETOERNOOI

d.

COMPETITIE PANNERDEN

e.

EXTERNE TOERNOOIEN

7. VERKIEZING VOORZITTER en PENNINGMEESTER
8. PRIJSVRAAG
9. RONDVRAAG
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VERSLAG ALV 24 februari 2016
1. stipt om 19:30 uur verricht onze voorzitter Pim de
OPENING van de 10e Algemene Ledenvergadering. Wederom
hebben we ons mogen verzamelen in Pannenkoekenhuis De
Snippenhof te Duiven alwaar tijdens de vergadering een kopje
koffie of thee met een stukje appeltaart geserveerd zal worden.
2. MEDEDELINGEN worden door secretaris Karel gedaan.
Een viertal afmeldingen zijn binnengekomen en een aantal
leden zal later verschijnen. De opkomst is dan ook wederom
geweldig: 33 van de 37 leden nemen deel aan de vergadering
en we mogen dus spreken over een geweldige opkomst van
89%.
3. het VERSLAG ALV 2015 wordt door de vergadering
geaccordeerd en dus bevestigd. Vervolgens gaan we snel over
naar
het
4. VERSLAG SECRETARIS welke een ieder uiteraard heeft
gelezen in het Jaarboekje 2015. Omdat de secretaris per abuis
meende dat Renato met kennisgeving afwezig zou zijn meent
laatstgenoemde een motie van wantrouwen op te brengen.
Deze wordt echter parmantig afgeslagen door de secretaris
door zijn welgemeende excuus aan te bieden. Het woord wordt
overgegeven
aan
Ronald
voor
het
5. VERSLAG PENNINGMEESTER
a. op de BALANS EN VERLIES- WINSTREKENING 2015 komen
geen vragen. Alvorens wordt overgegaan tot het
b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE. Eerst wordt de
samenstelling van de commissie uitgelegd: met het vertrek van
Bram Kop naar het buitenland is Renato Kuiper bereid
gevonden zijn plaats dit jaar in te vullen. Waarvoor dank. Door
Wil wordt hierop het verslag voorgelezen. De boekhouding van
Durevo over 2015 is prima in orde en de penningmeester heeft
weer uitstekend zijn werk gedaan. Het advies van de commissie
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wordt zodoende overgenomen en dus wordt de boekhouding
van 2015 goed gekeurd en het bestuur van DuReVo, en
daarmee impliciet de penningmeester, decharge te verleend.
Wat de vergadering brengt naar het volgende punt:
c. VERKIEZING KASCOMMISSIE. Het mag een unicum heten
maar wel twee vrijwilligers melden zich om de plaats van
Renato over te nemen: John en Henk. In goed overleg wordt
besloten dat Wil Kemperman volgend jaar de commissie zal
vormen met Henk Seegers. John Smit zal vervolgens het stokje
van Wil overnemen in 2018.
d. de BEGROTING 2016 wordt zonder morren geaccepteerd
waarop we snel overgaan tot het
e. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2016. Al 10 jaar lang is de
contributie ongewijzigd! Binnen het verenigingsleven een
redelijke uitzondering. Ook dit jaar wordt geen reden gezien de
contributie te verhogen en blijft dus op €12,- per maand.
Alvorens over te gaan naar het volgende agendapunt is het
hoog tijd voor een INTERMEZZO.

Jaarlijks zetten we iemand in het zonnetje. Dit keer gaat de
oorkonde naar de speler die bij DuReVo steeds aangeeft erbij te
zullen zijn. Wat we ook organiseren, hoe we de agenda ook
aanpassen, hij is er gewoon toch steeds niet. Wim Dekkers valt
de twijfelachtige eer ten beurt en ontvangt uit handen van Pim
8
hiervoor een oorkonde.

6. de ACTIVITEITEN 2016 zijn hieronder opgesomd:
a. JAARUITJE. Tammo Hoogakker krijgt van de voorzitter het
woord. Tammo, John en Pim, het organiserend comité van het
jaaruitje wisten zich helaas verzekerd van te weinig deelname
in 2015. Het is daarmee dan ook afgelopen jaar komen te
vervallen. Het idee van een “klassenavond” is echter blijven
bestaan. Tammo legt kort uit wat de bedoeling is en weet
daarbij zijn eigen enthousiasme maar moeilijk onder stoelen of
banken te steken. Een meerderheid van de
leden blijkt
eveneens enthousiast genoeg om deel te nemen aan dit
evenement en dus zal binnen afzienbare tijd een datum bekend
worden gesteld. Het woord is weer aan Pim. Hij doet een aantal
voorstellen m.b.t. het te organiseren jaaruitje en stelt voor
hierover te stemmen:
•
Eenmaal per twee jaar het jaaruitje organiseren waarmee
meer gelden beschikbaar komen voor dit evenement;
•
De contributie iets verhogen. Dit zou dan pas vanaf volgend
jaar kunnen omdat zojuist deze wederom is vastgesteld maar
ook hiermee zouden de organiserende comités iets meer
speelruimte hebben;
•
Tot op heden is het alleen mogelijk een jaaruitje te
organiseren wanneer minimaal 75% van de leden deelneemt.
Het is bepaald dat voor elk betalend lid een bijdrage van de
vereniging ad €10,- wordt geleverd. Wanneer we de 75%
loslaten, kan de vereniging voor elk deelnemend lid de bijdrage
van €10,- aanbieden. Wordt de 75% wel gehaald aan deelname
is de bijdrage 100% van het ledenbestand.
De eerste twee punten worden subiet door de leden van tafel
geveegd. Met het laatste punt wordt echter een meerderheid
van stemmen gevonden.
b. het EIGEN TOERNOOI op 1 juni 2016 zal de gebruikelijke
zaken bevatten. Voor de loterij wordt, i.v.m. de denderende
lotenverkoop afgelopen jaar, Ronny van de Meeberg,
aangespoord het weer op te pakken. De prijzen voor de loterij
kunnen weer worden ingeleverd bij het bestuur (bij voorkeur
nog in de originele verpakking). Pim zal oud lid Louis Verweijen
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verzoeken sponsoren te vinden voor dit toernooi. Wellicht
draagt hij DuReVo nog een warm hart toe.
Vervolgens ontstaat er een korte discussie over het idee van de
voorzitter om de uitgenodigde teams te voorzien van een
traktatie i.v.m. het 10-jarig bestaan van DuReVo. Tjerk-Jan
Luitse vraagt zich af waarom we verenigingsgeld, al dan niet
geworven door sponsoren, uit gaan geven aan andere
verenigingen. Waarom niet aan de leden? Het idee van Inge
Rietvink om desnoods de bekende teamschalen op te leuken
met 10 kaarsjes vindt bijval. Marije Matser stelt dat het
weggeven van, bijvoorbeeld een balpen met tekst of logo, ook
heel leuk kan zijn. Al met al genoeg stof waarmee het bestuur
in conclaaf kan gaan.
c. het FAMILIETOERNOOI van 2015 was met de grote
opkomst een succes. Reden te meer het te herhalen in 2016.
d. wat betreft COMPETITIE PANNERDEN en
e. WIJKVOLLEYBAL zal de gebruikelijke inventarisatie gaan
plaatsvinden voor het nieuwe seizoen start.
f. dit geldt ook voor de EXTERNE TOERNOOIEN. Karel zal in
week 9 een mail versturen waarin gevraagd wordt wie wil
deelnemen aan de volgende toernooien:
•
Toernooi in Ede 2 april 2016 (op voordracht van Patrick);
•
Lentetoernooi 17 april 2016;
•
Oliebollentoernooi december 2016.
7. aan
de
VERKIEZING
SECRETARIS
worden
weinig
woorden vuil gemaakt. Bij geen
tegenkandidaten
wordt
Karel
wederom unaniem gekozen het
zwaarste
ambt
binnen
het
bestuur voor nog twee jaar te
vervullen. Alsof dat nog niet
genoeg is neemt de zojuist
herkozen secretaris het woord
aangaande de
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8.

PRIJSVRAAG en leest het juryrapport voor:

De O N G E L O V E L IJ K E PRIJS wordt dit jaar voor de
tweede keer uitgereikt aan de enig juiste inzending op de rebus
in het Jaarboekje 2015. De uitreiking vindt plaats tijdens de
Algemene Leden Vergadering van de Duivense Recreanten
Volleyballers op 24 februari 2016 te Duiven.
De jury van de O N G E L O V E L IJ K E PRIJS is als volgt
samengesteld:
- Pim Stoopendaal, voorzitter en trainer van DuReVo;
- Ronald Warbroek, penningmeester DuReVo;
- Karel Rademaker, secretaris DuReVo tevens voorzitter van de
jury.
Op de tweede editie van de prijsvraag mocht de jury 8 keer
respons ontvangen hetgeen, vergeleken met voorgaande jaren,
een gigantische verbetering!
Inzendingen dienden vóór 23 februari jl. per e-mail te zijn
aangeboden onder vermelding van Ik Wil Winnen. Bij het
bepalen van de winnaar is niet alleen de oplossing in acht
genomen maar ook de inzending op zich.
De enig juiste oplossing is:
OP EEN JANUARI TWEEDUIZENDZEVENTIEN BESTAAN DE
DUIVENSE RECREANTEN VOLLEYBALLERS TIEN JAAR!
Het is overigens verrassend dat niemand de taalfout ter sprake
heeft gesteld! Ongelovelijk met een v gespeld, is onjuist, ook al
bevat het werkwoord geloven wel een v (en geen f). De
schrijfwijzen ongelooflijk en ongelofelijk (beide met een f) zijn
wel goed. De BONUSKASKRAKER gaat er dit jaar dus niet uit.
Brengt ons tot de inzendingen:
•
Jennie en Monique hebben een goede oplossing ingestuurd.
Echter de tekst in het onderwerp van de mail voldeed niet aan
het gestelde. Daarnaast zijn de inzendingen van beide dames,
gelet op hun relatie met bestuursleden en dus om alle schijn
van belangenverstrengeling te voorkomen, ongeldig verklaard;
•
Ook Henk heeft zich niet aan de regels gehouden: wel een
goede oplossing maar het onderwerp van de mail was incorrect;
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•
Simone stuurt een goede oplossing en zelfs de tekst in het
onderwerp van de mail voldoet...bijna (de ij in ongelovelijke
heeft ze met spaties geschreven). De jury moet streng zijn, is
echter genegen dit door de vingers te zien, maar...het
adresseren van het bestuur met "Lieve..." wordt niet (door alle
juryleden) gewaardeerd. Waarschijnlijk is het een verwoede
poging de mislukte amoureuze afspraak tussen haar en de
voorzitter alsnog te bewerkstelligen (zie blz 43 van het
jaarboekje 2015);
•
Theo, stuurt in zijn afmelding voor de ALV en passant een
correcte oplossing. U raadt het al: de mail, meer specifiek het
onderwerp, is wederom niet correct opgesteld en afwezigen
vallen sowieso niet in de prijzen;
•
Tammo meent peer te schrijven met op de e's een accent
aigu (péér i.p.v. peer) hetgeen dan wel resulteert in een correct
uit te spreken oplossing maar hij is niet correct op de letter van
de rebus (snapt u het nog?);
Tot slot is één ingezonden oplossing het vermelden waard:
"1 perende tijger van tweeduizendzeventien jaar oud betast de
10 jarige Duivense recreatieve balvolleyers en dat wordt
gevierd met taart en schaar"
Het merendeel van de jury heeft besloten de inzender uit
privacy overwegingen niet bekend te maken en de inzender aan
te spreken op zijn agnostische dyslectie. Daarnaast zijn
bestuursleden, en de voorzitter in het bijzonder, sowieso
uitgesloten van deelname.
Wat ons brengt bij de winnaar:
Aline heeft zowel de mail goed opgesteld als een goede
oplossing ingestuurd.
Hulde! Namens de jury van de O N G E L O V E L IJ K E PRIJS,
Karel Rademaker, voorzitter
Duiven, 24 februari 2016
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Karel zet Aline de Boer, namens de jury, in de chocoladebloemetjes.

9. de
RONDVRAAG
leverde,
afgezien
van
enkele
complimenten aan het bestuur, geen vragen op waarop de
voorzitter op tijd voor aanvang van onze reguliere
volleybalavond over kon gaan tot de
10. SLUITING 20:21 uur
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PRESENTIELIJST
Aanwezig:
1. Tjerk Luitse
2. Irma Luitse
3. Aline de Boer
4. Henriëtte Kip
5. Ben Jansen
6. Ronny van de Meeberg
7. Monique Stoopendaal
8. Bert Hendriksen
9. Henny van den Born
10. Louwrens de Wolff
11. Marian Katwijk
12. John Smit
13. Myrthe Nijhof
14. Renato Kuiper
15. Robert Smit
16. Bob Wever
17. Jennie Rademaker
18. Marije Matser
19. Patrick Elands
20. Henk Seegers
21. Helga Suijdendorp
22. Wim Dekkers
23. Mark van den Bosch
24. Inge Rietvink
25. Wil Kemperman
26. Beppie Warbroek
27. Theo Sessink
28. Simon Postmus
29. Simone Wilbers
30. Tammo Hoogakker
31. Ronald Warbroek
32. Pim Stoopendaal
33. Karel Rademaker

Met kennisgeving afwezig:
34. Jolanda Verbeek
35.
Wilbert Nijhof
36.
Marian Coenraads
37.
Harmen Kop
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VERSLAG PENNINGMEESTER

Toelichting Verlies en Winstrekening 2016
Op de post Inkomsten hebben we een positief saldo van
€283,75. Op de post Uitgaven een positief saldo van
€148,95 is samen een positief saldo van €432,70.
Dit had nog hoger kunnen uitvallen, maar door extra
uitgaven voor plaatsen van advertenties en het minder
krijgen van inkomsten contributie door het langdurig
hebben van een aantal b-leden en een opzegging is dit nu
€432,70 geworden.
Verdere toelichting:

Uitgaven
Georganiseerde Evenementen.
Hier een onderverdeling van de kosten:
Begroot was €950,-, maar we hebben meer uitgegeven
aan evenementen dan begroot. Dit is gecompenseerd door
de sponsorinkomsten van het eigen toernooi welke we
weer ten goede hebben laten komen aan onze leden. Denk
aan de seizoen afsluiting met loterij.
Waar hebben jullie van kunnen genieten:
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Traktaties aan leden
(denk aan laatste van
het seizoen, rondje op
een toernooi, drankjes
en
teamschalen,
Pannerden) €315,-.
Deelname
toernooien
betreft
inschrijfgeld
Pannerden, wijkvolleybal, lentetoernooi, oliebollentoernooi,
€442,- en ons eigen toernooi, dat vooral door de verkoop
van lootjes en advertenties in toernooiboekje een positief
saldo van €590,- heeft gegeven. Officieel gaat daar nog de
extra zaalhuur vanaf, maar die is geboekt bij
trainingsfaciliteiten. De ledenvergadering kost ons €174,- ,
waarvoor we dan tijdens de vergadering ook lekkere taart
en koffie of thee kunnen genieten en we wat bedankjes
aan de leden verstrekken. Tot slot heeft het jaaruitje
€360,- gekost. Duuve te gek €48,- en de familieavond
€57,-.
De administratie/ bestuurskosten: €128,- bankkosten
€440,- contributieteruggaaf bestuur. De bankkosten zijn
gelijk gebleven ten opzicht van 2015. Advertenties €114,-.

Inkomsten:
81 subsidie: Door de ontvangen subsidie van €644,20 die
niet begroot is hebben we een positief eindsaldo. Of dit
bedrag terecht is ontvangen zal blijken na vaststelling
subsidie dat in 2016 dient te worden ingediend.
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Balans toelichting:
Materialen, we hebben €100,- afgeschreven van de ballen,
dit is nog geen €5,- per bal.
Nog te ontvangen bedragen: €150,- betreft borg voor de
sleutel van de sporthal Saturnus.
Vooruit betaalde bedragen €20,- betreft de Lief en Leed
pot.
Reserve lustrumfeest €3600,-: is een fictieve pot voor het
lustrumfeest en staat dus op de spaarrekening.
Vooruit ontvangen bedragen €50,-: sponsor La
Calamita/Megevlaai voor het jaar 2017.
We zijn bezig met een andere bank voor 2017 waardoor
de bankkosten zullen halveren en een hoger rente op de
spaarrekening en rente op de betaalrekening.
De jaarrekening 2016 sluit met een winst van €432,70.

Begroting:
Deze is niet kloppend omdat we het lustrumuitje gaan
houden vanwege ons 10 jarig bestaan. Het verschil is de
€3.600,- die gereserveerd staat voor dit uitje.
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VERKLARING KASCOMMISSIE
DuReVo 2016
Duiven, 20-01-2017
Henk Seegers en Wil Kemperman verklaren hierbij alle
stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de
financiële administratie van het boekjaar 2016 en de
balans per 31-12-2016 steekproefsgewijs te hebben
gecontroleerd en akkoord bevonden, behoudens de hierna
volgende opmerkingen:
Bij de begroting over 2017 zijn slechts de inkomsten
uit contributies (globaal) vermeld. Extra verwachte
inkomsten uit subsidie, sponsoring, rente en diversen
(zoals opbrengsten bij eigen toernooien) zijn niet begroot.
In de ‘heading’ van de balans en Verlies en Winst
rekening is geen jaartal opgenomen. Dit kan tot
onduidelijkheid leiden.
Overigens hechten wij er aan om te vermelden dat de
administratie zeer overzichtelijk is gevoerd en duidelijk is
gedocumenteerd.
De
kascommissie
verzoekt
de
vergadering dan ook om het bestuur décharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-012016 tot en met 31-12-2016.
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VAN DE VOORZITTER/TRAINERT
Wat een jaar. Ben er een poosje tussenuit geweest tot half
april vorig jaar. Tijd die ik thuis met Monique en mijn
kinderen heb doorgebracht. Belangrijke, waardevolle tijd
blijkt nu achteraf. 4 maart afscheid genomen van Monique
een jaar daarvoor stond ze nog mee te volleyballen met
ons. Was ze nog bij diverse activiteiten betrokken en liet
ze haar gezicht vaak zien. Al de jaren daarvoor ook
betrokken bij het doen en laten van de vereniging waar ze
zich goed thuis voelde. Was ze nog bij de
sinterpaaskerstviering eind 2015 en was ze nog bij de
Algemene ledenvergadering op 24 februari 2016. Ze wilde
per se mee, ondanks het feit dat het niet zo goed met haar
ging, niets en niemand wist haar van dit voornemen af te
brengen. Bij het bestuursetentje in de Snippenhof,
voorafgaand aan de ledenvergadering, at ze al bijna niets
meer en zei ze bijna niets. Wederom boden Karel, Jennie,
Beppie, Ronald en ik aan haar naar huis te brengen, maar
neen, ze wilde blijven. Ze is gebleven, jullie hebben haar
bijna allemaal nog gezien bij de vergadering waar ze
lichamelijk wel aanwezig was maar geestelijk eigenlijk
niet. Ze stemde nog wel voor het jaarlijkse DuReVo uitje in
plaats van een tweejaarlijks en toen de vergadering
afgelopen was heb ik haar snel naar huis gebracht. Na
bijna 4 jaar ziekte was nu voor het eerst zichtbaar dat het
helemaal niet goed meer ging.
Voor een aantal van jullie was deze laatste herinnering aan
Monique mogelijk geen fijne, maar ik kan jullie zeggen dat
ze daarna, thuis, op haar verjaardag toch nog wat
opgeknapt is. Ik denk dat ze per se een soort van
“afscheid” wilde nemen van jullie, van de vereniging, de
vereniging waar ze vanaf het begin al lid van was en altijd
met veel plezier, vreugde en inzet heeft meegespeeld en
mijn steun en toeverlaat was bij alles wat ik weer verzon.
Ook mijn rem was ze voor als ik weer te veel
onnavolgbare en onuitvoerbare ideeën had. Jullie
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belangstelling al die tijd heeft haar en heeft mij heel erg
geholpen in de zware tijd. Tijd om hier even stil bij te
staan in het jaarboekje 2016. Ik heb foto’s verzameld
waar Monique alleen of met jullie opstaat van de afgelopen
10 jaar.
Ik mis haar enorm in en om het veld bij DuReVo.

20

VERKIEZING
VOORZITTER/PENNINGMEESTER
TWEE JAAR ZIT EROP…
Kandidaten voor de functie van
voorzitter
en/of
penningmeester 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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FOTOVERSLAGEN
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DRIEGESPREK
Via via krijgen we als bestuur een mailwisseling in handen
waarin de mogelijkheden van uitbreiding van sporthal Saturnus
van het Candea College wordt besproken. De mails reppen over
een tweetal opties: De kleine
en
de
grote
zaal
samenvoegen (met of zonder
hoog dak) of uitbouwen van
de grote zaal aan de kant
van
de
parkeerplaatsen.
Verder wordt nog gesproken
over een mogelijke tribune,
kantine en laat ik maar het
zwijgen toedoen over alle
andere relevante zaken als bestemmingsplan-wijzigingen,
leges, ontheffingen, instemming, goedkeuring en financiële
gevolgen. De eurootjes vlogen je in deze mailwisseling om de
oren...
Wat ons als bestuur het meest stoorde was dat gesproken werd
over een "7e bijeenkomst met alle binnensportverenigingen
terugkoppeling 3-gesprek". Wij waren stomverbaasd en hebben
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dus meteen gereageerd.
De gemeente, bij monde van Dhr. Kleingeld, medewerker
vastgoedmanagement en eigendomsbeheer, legt uit: Eind 2014
is men gestart met de binnensportverenigingen die gebruik
maken
van
gemeentelijke
binnensportaccommodaties
gezamenlijk te bekijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn
voor de knelpunten die jaarlijks in de roosters voorkomen.
Omdat wij gebruik maken van de sporthal van het Candea
College zijn we, net zoals andere gebruikers van die sportzalen,
niet uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Daarmee hebben ze
ons niet willen overslaan, maar zijn er vanuit gegaan dat door
het gebruik van de sporthal van het Candea College voor ons
geen knelpunt in het binnensportrooster te verwachten was.
Volgens ons heeft het echter wel vergaande consequenties voor
onze vereniging en laten ons dus uitnodigen aan te zitten in het
volgende overleg.

Enfin, donderdagavond 19 mei was het dan zover. Elke
vereniging mocht een bestuurslid afvaardigen en dus gingen
Pim en ik samen. Evenals het vervolg op 15 september alwaar
men de "knoop wou doorhakken". Alle verbouwingsopties ten
spijt werd uiteindelijk gesproken over een uitbreiding van 'onze'
sporthal ad €770.000,- exclusief BTW. Geen kleinigheidje,
dunkt mij.
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De
vergadering
in september
startte
met
volgende
uitgangspunten:
De verenigingen leveren een structurele bijdrage (verlagen
subsidies en contributieverhoging) en/of een incidentele
bijdrage (bedrag per lid per vereniging). Als elk lid van de
verenigingen (o.b.v. 2000 leden) over de periode van 10 jaar
€100,- investeert (€10,- per jaar/ca. €1,- per maand) dan kan
vanuit de sportverenigingen een bedrag van €200.000,- worden
bijgedragen.
Die donderdagavond in september werd er deelgenomen door
meer verenigingen dan in mei. De knuppel was blijkbaar geland
in de duiventil...
Stevige discussies werden aan de vergadertafel gevoerd waarbij
diverse motivaties werden aangevoerd. Daarbij was het
argument waarom de verenigingen bijdragen
aan de bouw van een locatie waarna ze geen
enkele invloed hebben op het beheer van deze
accommodatie, wat de toon zette. Ook wij als
DuReVo vinden het raar dat wanneer je
financieel
bijdraagt,
je
geen
enkele
zeggenschap hebt.
Er werd besloten te inventariseren. Elke
vereniging werd verzocht een opgave te doen
van aantal leden, speeltijd en locatie. Tevens
zouden
alle
vragen
van
de
verenigingen
worden
geïnventariseerd om tot een eenduidig antwoord te komen en
dienden we aan te geven in principe te steunen of niet, een
zgn. intentie GO of NO GO te geven.
Jullie bestuur blijft optimistisch en heeft geantwoord de intentie
de bijdrage te leveren wanneer aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
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•
Transparantie: DuReVo wenst volledige transparantie over
de investeringen. Dat wil zeggen wie draagt financieel welke
steen bij. Verdeling, inleg etc. etc.
•
Transparantie: DuReVo wenst volledige transparantie over
de bijdragen van de Duivense verenigingen. Bedrag en aantal
leden en dat gedurende de afgesproken 10 jaar.
•
De ledenaantallen dienen geverifieerd te kunnen worden
(om te voorkomen dat er minder leden worden opgegeven als
er daadwerkelijk zijn).
•
De bijdrage van €1,- per maand per lid dient vast te zijn en
gekoppeld aan het variabele ledenaantal. Het kan niet zo zijn
dat straks minder leden meer moeten betalen om hetzelfde
bedrag te halen in 10 jaar.
Daarnaast restten ons de volgende vragen:
•
Welke contractvoorwaarden voor huur gaan gelden, die van
de Candea/Quadraam of die van de gemeente Duiven?
•
DuReVo heeft nu een contract met de Candea/Quadraam,
blijft dat zo als de sporthal gereed is?
•
Wie bepaalt het tarief voor verhuur van de Saturnus als dat
afwijkt van het tarief van de gemeente Duiven?
•
Wie bepaalt uiteindelijk wie voorrang krijgt als meerdere
verenigingen op dezelfde avond en tijd willen spelen in de
Saturnus? Is dat de Candea/Quadraam of de gemeente Duiven?
Een vergadering volgde op 2 november. Eigenlijk kwam het
tijdens deze vergadering er op neer dat na de bouw de
verenigingen onderling alles maar zelf moesten gaan regelen en
oplossen: de problematiek over de toewijzing van de zaalhuur
zou dus niet verdwijnen, contractueel zal er nog veel
onduidelijk blijven en, erger nog, het gaat ook over geld, veel
geld (de bijdragen van de verenigingen). Al met al geen fijne
situatie voor DuReVo. Wederom werden
de verenigingen gevraagd uiterlijk 1
december 2016 te antwoorden en een
GO of NO GO te geven.
Wij hebben medio november als volgt
geantwoord:
“Alle
argumenten
aangehoord en besproken, kan gesteld
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worden dat DuReVo niet bereid is een bijdrage van €1,- per
zaal-spelend lid, per maand, voor een periode van 10 jaar te
betalen, om zodoende een deel van de verbouwing van de
Saturnus in Duiven te bekostigen. Er kunnen geen garanties
gegeven worden voor de toekomst, niet qua zaalhuurtarief,
zaalhuur avond en tijden en al helemaal niet over de
maandelijkse bijdrage. Er zitten, na de uitwerking van de door
de verenigingen gestelde vragen doorgenomen te hebben, te
veel onzekerheden en ‘los het zelf onderling maar op’ zaken in
de uitwerking die er voor zorgen dat we niet deelnemen.”
Blijkbaar hebben niet alle verenigingen geantwoord want 2
december volgde een herinnering: of diegenen die nog niet
hadden gereageerd voor 6 december wilden antwoorden.
Maandag 16 januari jl. heb ik maar eens gevraagd hoe het er
voor staat want we horen maar niets en willen wel graag aan de
driegesprekken blijven deelnemen...
We wachten maar weer af...
Karel

PRIJSVRAAG
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KLASSENFUIF
Pannerden, 1 oktober 2016
Uw verslaggever: Tammo Hoogakker
Weken hebben wij in spanning
gezeten. Allemaal in aanloop naar 1
oktober.
De
avond
van
onze
klassenfuif in het jaar 1976. Hoe zou
het voelen om terug te keren naar je
pubertijd. Hoe heerlijk zou het zijn om
je partner weer even als vriend of
vriendinnetje te zien, waar je dan nog
later jaren mee wil gaan
samen
leven. Even lekker terug in de tijd en
terug naar dat vrije en spannende
gevoel van toen je
zo rond je 16e was
en nog alles moest
ontdekken en waar
wij nog jongens en Pim als diskjockey
achter zijn profesmeisjes waren.
En al zeg ik het sionele mengtafel
zelf…het organisatie (toen de volumeknop
comité had er flink het nog deed)
werk van gemaakt. De bedrijfshal van
John was met visnetten, gekleurde
lampen, ballonnen, serpentines, oude
boeken en platen uit die tijd en
Portier Jan. Het
kostte moeite om
langs hem te
komen

sommige met smaak gekozen attributen
(opgekocht
tijdens
dure
antiekveilingen) omgetoverd tot een
semi-klaslokaal, waar een lekkere fuif
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kon plaatsvinden.
En omdat wij op onze leeftijd toch
iets georganiseerder zijn dan toen
en sommigen van ons behoefte
hebben aan heldere afspraken en
een strak programma (Pim?), was
er een heel script uitgewerkt,
waarlangs de deelnemers mee
terug in de tijd genomen zouden
worden.
Een verhaaltje, een spelletje, een
powerpoint en de drank zou de
rest wel doen (althans daar
vertrouwden wij op). Het was de Een meesterlijk verhaal!
bedoeling om zo snel mogelijk,
maar zeker aan het eind van de avond het gevoel te
hebben dat je even terug bent geweest naar dat
onbelemmerde gevoel van 1976. En ik heb meer dan
genoeg gezien om te weten dat dat bij de meesten wel is
gelukt.
Nadat iedereen door de portier was binnen gelaten en
onwennig een plekje zocht, moest de avond een beetje op
gang komen. Ik probeerde als meester Tammo
(belachelijk hoedje!) een verhaal te vertellen uit mijn
pubertijd. Het was voor mij een hele spannende en
kwetsbare ontboezeming, om te vertellen dat ik destijds
op een klassenavond werd afgewezen door een meisje die
dat nog eens onderstreepte door mij tegen de grond te
duwen! Maar goed, je moet er iets voor over hebben om
de sfeer te zetten. Hoe dan ook: de moraal van het
verhaal was “heb elkaar een beetje lief, en wees aardig
voor de ander als hij
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jou te dansen vraagt”. (dat zou voor mij in ieder geval
een nieuw liefdestrauma voorkomen).
En om dat kracht bij te zetten, hebben wij daarna een
“sneeuwbal” dans gedaan. Dat maakte dat al snel
iedereen op de dansvloer stond en weer even had
geproefd aan het onhandig heen en weer bewegen op de
muziek van “the three degrees”.
Maar onhandig of
niet…we waren onder elkaar…dus wat maakt het uit!
Met het verhaaltje en de eerste dansmoves waren we al
aardig op weg om in de stemming te raken. En om dat te
versterken, had Pim bedacht dat het goed zou zijn om
ons met een quiz ter herinneren aan hoe wij er in onze
pubertijd uitzagen. Ik had al zo mijn bedenkingen en ik
was dan ook (echt niet) per ongeluk vergeten om zelf een
foto in te sturen. En toen ik de foto’s gezien had, wist ik
ook weer waarom.
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Want zeg nou zelf….kijk eens naar een paar van die
foto’s… dat was een mooie herinnering (toch?). Ik heb de
namen er niet bij gezet, omdat ik niet weet of mij dat in
dank afgenomen zou worden. Maar
het staat jullie vrij om opnieuw te
puzzelen op de vraag wie wie is.
Enfin.. de avond kwam (ondanks de
foto’s) lekker op gang…de weg naar
de dansvloer werd steeds makkelijker
gevonden…net zo als de weg naar de
bar…met een paar barkeepers, die
(op het eind van avond) wel wisten
hoe een biertje met een redelijke
schuimkraag getapt moest worden!

Een barre heer en
barre dame

Ben luistert aandachtig naar
Brozius (toen kon hij het nog)

Om helemaal in de sfeer van de jaren
‘70 te komen, was het volgende
hoogtepunt van de avond, dat wij
met Martin Brozius het spel “Ren je
Rot” gingen spelen in het prachtig
opgebouwde decor. De mooiste
vragen kwamen langs en het werd
Het niet van echt te onderscheiden decor
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maar weer eens duidelijk hoe moeilijk het is om keuzes te
moeten maken in het leven. Sommigen van ons bewogen
tot op het laatste moment van het ene vak naar het
andere vak…Ik weet eerlijk gezegd ook niet meer wie er
gewonnen heeft, maar dat doet er eigenlijk ook niet
toe…het was leerzaam…toch?

Old Skool op ons pop-podium

Restte nog één super verrassing. Opvallend was hoe
weinig leden van onze club zich gedurende de avond
hebben afgevraagd wat die witte partytent daar deed.
Iedereen bewoog er braaf om heen… maar het werd aan
het einde van de avond duidelijk. We hadden zo waar een
live optreden van de band “Old Skool”. Eén van onze oud
leden, (Karel Coenraads vriendje van Marian) was bereid
gevonden om met zijn kompanen van die band, bij ons
een live optreden te verzorgen. Ze zongen heerlijk
nummers en hebben ons getrakteerd op lekker live
muziek met nummers zoals “Everybody needs sombody
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tot love” van The Blues Brothers en “Purple rain” van
Prince. Er werd heerlijk gedanst.
Ik heb thuis de bewegende beelden. Helaas kan ik ze hier
niet laten zien en horen maar het bracht in een aantal
gevallen het beste in ons naar boven… Misschien weten
wij het niet allemaal meer. Maar de bijgevoegde plaatjes
zijn daar het bewijs wel van. Want zeg nou zelf….dit zijn
unieke beelden…. (ik onthoudt mij hier van verder
commentaar)

Een dansend
bestuurslid; Zo
zie je ze niet
vaak!!

Een bestuurslid
die niet alles
meer in handen
heeft!

Het bestuurslid die
het goede
voorbeeld geeft.
…of toch niet?

En zo verliep de avond naar het einde…heerlijk lekker
knabbelen aan de chips en zoute stokjes, zuigen aan de
nepsigaretten, eten van de door Coja en Corrie gemaakte
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hapjes, en lekker genieten van de
sfeer en de (voor sommige te grote
hoeveelheid) drankjes.
En onder de laatste klanken van Old
Skool, hebben wij de avond
ouderwets afgesloten met een
lekkere vette hap.. een broodje
kroket,
frikandel
of kaassoufflé van
cafetaria Co&Cor.
Je
kon
maar
kiezen. Ze waren
lekker. Zo lekker
dat ik heb gezien
Inge had geen tijd
meer om zich om
te kleden, maar
won toch de prijs
van best geklede
klassenfuif-ganger.

dat Wim er een
stuk of 4 broodjes
gehad heeft.

Ze hebben nog
maanden de
frituur geroken
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PSYCHEDELLLIK GEDOE
Ja, hier begint een wazig verhaal, een verhaal zonder
begin of eind, een uit het brein van twee vijftigers
ontsproten idee en op papier gezet en een niet
navolgbare uitvoering. Wat is er aan de hand?
Op een bijna zomerse avond in de achtertuin bij een al
tien jaar lid zijnde DuReVo lid, onder het genot van
enerzijds een biertje en anderzijds een Radlertje, kwam
het idee naar boven iets aparts te willen doen, laten zien,
beleven op een speciale avond die in juni van afgelopen
jaar gehouden zou worden. We spraken er wat over (nog
niet uitvoerig) en over wie dat dan zou gaan doen en
gaan uitvoeren, zou gaan aanmodderen en kliederen en
gedoeen en zo werd het idee op de rit gezet, in de “ga
maar proberen stand” gezet.
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Materialen werden verzameld, op een avond in april 2016
werd het eerste prototypeplaatje gemaakt. Wat een
kliederboel en het werkte
ook niet en liet los en het
zag er niet uit en het
bewoog niet goed en qua
kleuren ging het ook niet
zoals verwacht. Niet goed
dus. Ene Henk en ene John
staakten hun toen helaas of
gelukkig hun poging.
Tot ik nietsvermoedend ergens achter in mei met een
smoes naar het huis van John werd gelokt. Bij
binnenkomst voelde ik de spanning, rook ik de
psychedelica
atmosfeer.
Ik
werd
naar
een
achterafkamertje geleid maar kon ook gelokt heten. Daar
lag een blauw zeil groots verspreid over een tafel en de
bodem, stoelen en banken eromheen, een apparaat dat
veel lawaai maakte en licht
gaf en mannen met blauwe
vingers. Pillen en peuken
werden snel van de tafel
verwijderd de sfeer werd
steeds geheimzinniger. Ik
kreeg een kopje koffie
aangeboden
met
een
vreemd uitziend stukje cake. De heren zaten met een
tevreden glimlach op hun gezicht even te relaxen.
Na een kwartiertje kwam er weer activiteit in de groep. Er
werd een raampje voorzien van wat zeepsop (niet open
gezet),
twee
kleureninkt
(ecoaline)
toegevoegd,
dichtgelijmd en in het apparaat gepropt. Het apparaat
had zichtbare schade van eerder mislukte pogingen en de
afstandsbediening haperde ook al. Het testteam was flink
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uitgebreid
met
een
zoon
van
een
van
de
prototypemakers, een jonge gast, stijf van de LSD, WEET,
opium en andere opwekkende middelen maar succes
hierdoor gegarandeerd. Ik meen me te herinneren dat het
ene Rob/Bert was.
Ik keek vol spanning naar de muur waarop en poging
gedaan werd het resultaat van hun gezamenlijke
inspanning, trots te laten zien. Ik kreeg een
merkwaardige prikkeling over me, een soort sensorische
deprivatie ook wel vergelijkbaar met een hallucinogene
staat. Mijn perceptie werd op de proef gesteld en de
synesthesie veranderde mijn staten van bewustzijn (is
meervoud). Mystieke en soms ook psychotische staten
(allen verenigd) gingen van links naar rechts en weer van
boven naar beneden en ook nog van voor naar achter. Ik
zag vervolgens een in volledige extase met mij
meebewegend team. We keken naar de muur, daar
bewoog een spectrum aan kleuren. Allen keken we elkaar
aan en zeiden tegelijk (hoe is het
mogelijk): hoe is het mogelijk, WOW.
Een paar minuten verder in stilte naar
het tafereel op de muur gekeken te
hebben ging de schuifdeur open en
kwam de vrouw des huizes thuis na
weer een flinke avonddienst de
inmiddels blauw van de rook staande
ruimte binnen: “nog een plakje cake
heren”? Neen, het was te veel. Het
effect
was
naar
onze
mening
uitgewerkt, tot de jongste der zielen
een lumineus, niet eerder, en door
andere te verzinnen en af te raden, idee had! Hij bewoog
zich naar het vreemde licht en lawaai maken de apparaat
en drukte een knop in en het raampje kwam naar buiten!
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Hij pakte het beet, kreeg nu ook blauwe en rode vingers,
maar dat weerhield hem niet het raampje een kwartslag
te draaien, weer terug te stop en proppen in het apparaat
en op een ander knopje te drukken zodat het raampje
weer een projectie op de muur of wat het dan ook mocht
wezen, het was in eerste instantie een muur, en het beeld
bewoog weer….
Laat die nacht is besloten
dat de test geslaagd was,
en we live making zouden
gaan
doen
op
een
evenement dat later op 1
juni
zou
gaan
plaatsvinden.
In
een
aparte ruimte zouden de
ramen worden losgezet
(vanwege de stank) en worden gelijmd zodat ze daarna
direct in de grote ruimte geplaatst konden worden waarna
ze zouden gaan bewegen. Dat moment zou aangekondigd
worden maar zoals jullie allen zagen stond alles er al
zonder aankondiging.
Beetje jammer, ere wie ere toekomt en vandaar dit vage
verhaal.
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BESTE DUREVO
TAARTENBAKKERS
Het is nooit wetenschappelijk aangetoond of er een
verband is tussen talent
voor volleybal en talent
voor taartenbakken, maar
bij Durevo is dat verband
op
ons
jubileum-eigentoernooi zéker aangetoond.
Wat een heerlijke taarten
zijn er gebakken!! Wat een liefde voor de club was er
te proeven in alle heerlijks wat er op de grote tafel
kwam te staan!! En wat
hebben
niet
alleen
wijzelf, maar zeker onze
gasten genoten van deze
heerlijke traktatie. Dat
zullen ze zich vast de
komende tien jaar nog
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wel herinneren.
Wat
ook
een
beetje
zichtbaar werd is dat we
allemaal graag in beweging
komen als er iets te winnen
valt
(competitieve
eigenschap van volleyballers?), dus wat was het leuk
dat er ook nog prijzen te winnen waren. Op de avond
zelf werd duidelijk welke drie taarten het best
beoordeeld werden door zowel de publieksjury als de
vakjury. Dat was de heerlijke taart van Féline op de
eerste plaats, de prachtige taart van Henny op de

tweede plaats en de taart die zo bij de banketbakker
in de vitrine kon liggen van Louwrens op de derde
plaats. Ik zou me voor kunnen stellen dat de rest ook
wel wil weten op welke plaats zijn/haar taart is
geëindigd, dus hier nog even de volledige uitslag:
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Tweede taart Féline: 4e plaats, Wilbert
en Helga gedeeld 5e plaats, Jolanda 7e
plaats, Myrthe en Ronald gedeeld 8e
plaats, Mandy, Marije en Stephan
(John) gedeelde 10e plaats, Aline 13e
plaats, Lara 14e plaats en last but not
least Bob en Robert op plaats 15 (als
we hadden gejureerd op de hoeveelheid
liefde, lol en samenwerking die in een
taart terug te vinden was, dan had
deze taart op nummer 1 gestaan!). 15 taarten, zal je
denken, er moesten er toch 16 zijn?? Dat klopt! De
taart van Marian bleef over (ergens dus een team
taartloos de avond doorgekomen), evenals de vlaai
van Simon uit Limburg (aangezien Jolanda niet alleen
kwam jureren, maar toch ook nog een taart meenam
waren er zelfs 17 ingeleverd). Deze twee taarten zijn
via de loterij als prijs gewonnen en naar we hopen
thuis nog heerlijk opgegeten door betreffende

winnaars.
Lieve Durevo-leden, jullie hebben jezelf overtroffen,
hartelijk dank voor jullie bijdrage en over 10 jaar
herhalen we deze wedstrijd weer!
Aline
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OLIEBOLLENTOERNOOI
Op woensdag 28 december 2016 deden er 2 teams
van Durevo mee aan het oliebollentoernooi 2016
gehouden in sporthal Valkenhuizen in Arnhem.
In totaal werd er op 12 velden door 48 teams
gespeeld wat je ook wel kon merken aan het kabaal
in de hal en de ballen die soms om je oren vlogen
van andere wedstrijden.
Durevo 1 was op papier het sterkste team, anders
ben je natuurlijk niet nummer 1!, na wat ongelukkig
verloren wedstrijden in de poulefase, wonnen ze toch
hun laatste wedstrijd en werden ze verdiend 9e.
Durevo 2 werd verdiend 1e in hun poule en moest in
de finale spelen tegen de winnaar van vorig jaar, zij
deden met ook met 2 teams mee en konden zo in de
finale het sterkste team opstellen, dat kon Durevo 2
natuurlijk ook maar dit was al het sterkste team!,
terecht werd de 1e set verloren, de 2e set ging
aardig gelijk op maar werd toch met 15-16 verloren
waardoor Durevo 2 net als vorig jaar 2e werd.
Na de prijsuitreiking, Henny mocht namens Durevo
de beker ophalen, tenminste dat wilde ze, maar onze
vliegensvlugge Mark had deze inmiddels al
opgehaald.
Robert ging met de beker op de foto, had nu eindelijk
eens een prijs gehaald!
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Na afloop was het in de kantine heel druk en gezellig
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en werden we natuurlijk beloond met een oliebol en
namens het bestuur werden er nog een aantal
teamschalen rondgedeeld.
Dit was voor de aanwezigen Durevo-leden de
afsluiting van een gezellig en sportief 2016 en
beginnen we 2017 aan ons 10-jarig lustrum met
hopelijk nog veel meer gezellige en sportieve
momenten!
Bert
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HET EIGEN TOERNOOI 2017
(elfde editie)
Ja, weer als vanouds, de ontvangst beneden bij de
Triominos met koffie en koek. Niet eerst naar boven
hoeven en de helft van je
team kwijt raken en terwijl je
nog aan je thee zit, al de
eerste
wedstrijd
moeten
spelen, neen, ouderwetse
gezelligheid bij binnenkomst.
Veel bekende gezichten.
In deze ontvangstruimte zit
het voltallige bestuur van de
vereniging met een lach de
binnenkomende
teams
welkom
te
heten.
De
penningmeester
int
het
inschrijfgeld, de secretaris
deelt de bonnen en wedstrijdboekjes uit en de
voorzitter schudt een hand aan de deelnemers. Een
warm welkom.
De zaal stroomt vol en precies om 20:00 uur
beginnen de 4 wedstrijden, maar liefst zestien teams
staan op de velden, niet maar een paar of een paar
halve teams, neen iedereen is op tijd, omgekleed en
ingespeeld. De recreatieve strijd kan beginnen. Waar
is de begintijd gebleven waar we met 6 teams
begonnen?
De bel luidt en de tellers leveren de briefjes in bij het
wedstrijdsecretariaat, waar ze direct digitaal worden
ingevoerd en er een tussenstand op de nieuwe
printer wordt uitgedraaid. Deze wordt door een
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geblesseerde lieftallige dame opgehangen en de bel
luidt alweer voor een nieuwe ronde.

De prijzen voor de loterij liggen klaar en worden
aandachtig door de deelnemers bekeken en er
worden weer lootjes gekocht van het lootjesteam
Lara en Ronny. Vier voor twee euro zegt de
penningmeester,
niet
vijf.
Hij
is
ook
de
wisselvanhetgeld man deze avond en houdt een
oogje in het zeil zodat leden er niet nog meer prijzen
bij leggen. Er liggen ook heel wat minder prijzen dan
het jaar daarvoor, toen scheen het dat we veel
prijzen overhielden omdat ze niet opgemerkt of
opgehaald zijn.
Het
programmaboekje zit weer
strak in elkaar
en ook de advertenties van
onze
sponsoren
staan
er
prominent
in. Het wedstrijdsecretariaat
wordt door de leden voorzien van
een hapje en drankje en de
secretaris
poogt
via
de
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omroepinstallatie de komende wedstrijden aan te
kondigen. Succes verzekerd en als het niet via de
installatie lukt, hij is goed bij stem !
In de pauze worden de nieuwe
poules gemaakt, ook dit is een
druk op de knop geworden,
waar is die oude tijd gebleven
waar er snel met de hand
gerekend moest worden, was
altijd
een
klein
stress
momentje.
Neen
het
automatisch berekenen van de
stand en de nieuwe poules is
een hele uitkomst. Druk op de knop en de printjes
rollen eruit en kunnen uitgedeeld worden. De tweede
ronde gaat van start en alles loopt weer op rolletjes.
Alle teams spelen nu tegen standers van hun eigen
niveau.
Als het toernooi ten
einde is helpen de
uitgespeelde teams
mee
met
het
opruimen van de
zaal,
wordt
er
gedoucht
en
bij
bovenkomst in de kantine staan de teamschalen al
klaar, de catering is dit keer een goed ingespeeld
team en niemand hoeft te wachten of gaat maar naar
huis omdat de bestelling niet komt of niet lukt.
De prijsuitreiking vindt plaats en weer verbazing
alom wie er nu gewonnen heeft. DuReVo teams 1 tot
en met 4 worden, zoals gewoonlijk, als eerste
genoemd. Zo hoort het en is het al jaren! De
beheerder doet een oogje toe en laat de kantine nog
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wat langer open zodat je niet na het opruimen en de
prijsuitreiking snel één biertje moet wegwerken, 1
bamihapje en dan kunt vertrekken omdat de zaal
dichtgaat. Neen, deze editie is anders. Hij geeft zelfs
complimenten dat het toernooi zo strak in elkaar zat
en we daardoor op tijd klaar waren. Geen nachtwerk
voor hem.
Moe
maar
voldaan
gaan
de
deelnemers naar huis, gelaafd met
drank en voedsel en een goed gevoel.
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LEDENLIJST
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LID WORDEN?

DuReVo is voor iedereen vanaf 18 jaar die recreatief wil
volleyballen. Dat wil zeggen, niet in competitieverband
(dus geen wedstrijdverplichtingen) maar lekker ballen.
Meedoen, sociale contacten, plezier hebben en ook nog af
en toe wat leren, daar staat DuReVo voor en dat één keer
in de week.
Heb je ooit gevolleybald en kriebelt het weer, kom eens
langs, stap naar binnen en doe een paar keer mee.
Recreanten snappen pas ECHT waar het om draait bij dat
heerlijke spelletje. Gewoon één keer in de week, anderhalf
uur, heerlijk een balletje spelen met een paar vrienden en
vriendinnen. Geen gezucht en gekreun omdat het niet wil
lukken,
maar
veel
lol
maken
en
lachen.
Recreantenvolleybal doe je puur voor je plezier.
DuReVo volleybalt op de woensdagavond van 20:30 uur
tot 22:00 uur. Je kunt terecht vanaf 20:15 uur op twee
velden.
Bij DuReVo staat de Recreant (zo heet dat) op de enige en
dus eerste plaats. We hoeven geen rekening te houden
met competitie-teams etc. bij de indeling van trainingsavonden en trainingstijden.
Na de laatste speelavond in de maand gaan de liefhebbers
ergens nog wat drinken.
Dus als je interesse is gewekt en je denkt, dat lijkt me wel
wat, neem dan eens een kijkje op onze website
www.durevo.nl, op www.facebook.com/durevo.duiven ,
mail naar info@durevo.nl of kom gewoon eens binnen
lopen.
DuReVo volleybalt in een sporthal van de Candea
scholengemeenschap aan de Saturnus 1 in Duiven.
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