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UITNODIGING ALV 2018
Bij dezen ben je van harte uitgenodigd om onze jaarlijkse
ledenvergadering bij te wonen.
DATUM
TIJD
LOCATIE

: woensdag 14 februari 2018
: 19:30 uur
: 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.

AGENDA JAARVERGADERING
1.

OPENING

2.

MEDEDELINGEN

3.

VERSLAG ALV 2017

4.

VERSLAG SECRETARIS

5.

AF- EN AANTREDEN SECRETARIS

6.

VERSLAG PENNINGMEESTER
a. BALANS EN VERLIES WINSTREKENING 2017
b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
c.

VERKIEZING KASCOMMISSIE

d. BEGROTING 2018
e. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2018
7.

STIMULERINGSBELEID

8.

ACTIVITEITEN 2018
a. JAARUITJE
b. EIGEN TOERNOOI
c.

FAMILIETOERNOOI

d. COMPETITIE PANNERDEN
e. EXTERNE TOERNOOIEN
9.

PRIJSVRAAG

10.

RONDVRAAG

VERSLAG ALV 15 februari 2017
1.
de OPENING van de 11e Algemene Ledenvergadering van
de Duivense Recreanten Volleyballers werd 15 februari 2017
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.
Pim heeft slechts één MEDEDELING: er worden twee punten
2.
aan de agenda toegevoegd. Punt 8 SPONSOR en punt 9
SPORTHAL, waarop hij het
3.
VERSLAG ALV 2016 voorlegt. Dit verslag wordt ook dit jaar
door de vergadering geaccordeerd en dus bevestigd.
Vervolgens is het woord aan Karel met betrekking tot het
4.
VERSLAG SECRETARIS. In het jaarboekje heeft Karel ditmaal
het voorwoord voor zijn rekening genomen en omdat een
ieder dit natuurlijk al gelezen heeft, volstaat hij met het
vermelden dat het bestuur het redelijk druk heeft gehad met
oa. het driegesprek, het organiseren van het eigen toernooi,
sponsoring en alle reguliere zaken. Het was een bewogen jaar
in meerdere opzichten. Dit jaar valt het aantal afwezigen
tijdens de ALV op en hij doet vlug een opsomming van de
leden welke zich hebben afgemeld en, het moet helaas
gezegd worden, ook leden welke niet de moeite hebben
getroost zich af te melden. Het woord wordt overgegeven aan
Ronald voor het
5.
VERSLAG PENNINGMEESTER
a.
de BALANS EN VERLIES-EN-WINSTREKENING 2016 zijn uiteraard grondig
bestudeerd door alle leden en tot verrassing (of is het
opluchting?) van de penningmeester, komen er geen vragen
of opmerkingen. Vervolgens wordt overgegaan tot het
b.
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE. De commissie bestond dit jaar
uit Wil Kemperman en Henk Seegers. Omdat scheidend
kascontrolecommissielid Wil niet aanwezig is (hij is weer eens

met vakantie…), voert Henk het woord door het verslag van
hen voor te lezen en verzoekt vervolgens de vergadering het
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid. Het advies van de commissie wordt overgenomen en
dus wordt de boekhouding van 2016 goed gekeurd en het
bestuur
van
DuReVo,
en
daarmee
impliciet
de
penningmeester, decharge te verleend. Wat de vergadering
brengt naar de
c.
VERKIEZING KASCOMMISSIE. Boden zich vorig jaar nog twee
vrijwilligers. Dit jaar was het verzoeken om een vervanger
voor Wil eigenlijk niet nodig. Tijdens de ALV 2016 is tenslotte
besproken dat John Smit het stokje van Wil zou overnemen in
2018. Waarvan nu akte.
d.
De BEGROTING 2017 is al evengoed bestudeerd en wordt
zonder morren geaccepteerd. Dan blijft het
e.
VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2017 nog over wat de penningmeester
aan gaat. Sinds de oprichting is de contributie ongewijzigd en
er zijn volgens Ronald ook geen redenen dit wel te doen en
dus blijft deze op €12,- per maand staan. Daar waar een deel
van de contributie aan besteed wordt, is het volgende punt:
6.
de ACTIVITEITEN 2016. Zo is er dit jaar het
a.
JUBILEUMJAARUITJE. Pim zet de richtlijnen uiteen:
1)
Budget = aantal leden op moment van het uitje x € 100
waarbij uitgegaan van alle DuReVo leden;
2)
Leden welke binnen 2 maanden voor de datum van het
uitje lid worden, worden binnen het bestuur besproken (dit
om te voorkomen dat iemand die gratis met het DuReVo uitje
meewil, even lid wordt, opzegt en we 100 euro kwijt zijn). Het
bestuur bepaalt dan met het lid hoe we dit gaan oplossen;
3)
Het uitje dient een unieke gebeurtenis te zijn (dus geen
standaard-uitje). Het bestuur keurt uiteindelijk goed;
4)
Zoveel mogelijk leden van DuReVo dienen mee te
kunnen gaan, dus de datum dient ruim van te voren (3
maanden) bekend gemaakt te worden;
5)
Het bestuur beslist over het budget na deze
inventarisatie (waarbij wat ruimte is als e.e.a. duidelijk is
(aantal deelnemers en concept uitje);

6)
Dit om te voorkomen dat het budget door maar een
klein aantal leden wordt gebruikt, d.w.z. bijv. €3000 voor het
uitje en 12 deelnemers;
7)
We willen geen eigen bijdrage van de leden;
8)
Het is een uitje uitsluitend voor DuReVo leden;
9)
Het mailadres leden@durevo.nl mag niet gebruikt
worden om namens de jubileumcommissie te communiceren
met de DuReVo leden. Dit om te voorkomen dat leden
iedereen gaan beantwoorden en dat willen we voorkomen;
10) Het mailadres jubileum@durevo.nl dient gebruik te
worden om met de commissie te communiceren. Mail aan dit
adres gestuurd, komt bij alle commissieleden binnen;
11) Het bestuur versterkt een ledenlijst met emailadressen;
12) het bestuur besluit over deelname oud leden;
13) Het lustrumfeest dient in 2017 gehouden te worden.
Tevens dient er een Jubileumjaaruitjecommissie worden
gekozen. Vrijwilligers worden gevonden in de personen: Bert,
Myrthe, Henny en Marije.
Een volgend punt van aandacht is ons
b.
EIGEN TOERNOOI hetgeen niet geheel naar wens verliep. Pim
heeft gepoogd een voorspelling te doen met een verslag
genaamd “HET EIGEN TOERNOOI 2017” in het jaarboekje. De
vergadering wordt gevraagd naar ideeën. Marije merkt op dat
het gebruik van de megafoon, tenslotte een geschenk met
een bedoeling van de leden aan het bestuur, wellicht uitkomst
kan bieden in de communicatie in de zaal. Jennie oppert dat
er op tijd vrijwilligers gevraagd moeten worden om te
ondersteunen. Irma vindt dat de ontvangst beter kan en dat
er te veel teams deelnamen. Pim licht een aantal zaken toe,
onderkent dat het komende toernooi en zeker de ontvangst
verbeteringen verdienen. Hij heeft een aantal beslispunten
opgesteld waarover subiet wordt gestemd:
1)
De meerderheid kiest in plaats van 16 voor 12
deelnemende teams;
2)
Ook meent de meerderheid dat een scheidsrechter niet
nodig is tijdens de wedstrijden;

3)
Hoe en wat te doen met de teamschaal, een traditie
tijdens ons toernooi, is weer een hele andere discussie.
Houden we vast aan de traditionele frituurmix, maakt iemand
anders een schaal, stappen we volledig af van een snack na
het toernooi..? Diverse ideeën en tips passeren de revue:
a.
Niet voor aanvang van het toernooi iets aanbieden, de
locatie van de kantine ten opzichte van de zaal is tenslotte
niet ideaal;
b.
Het aantal bonnen afstemmen op het aantal
deelnemers per team;
c.
Gewoon iets te happen op de bar neerzetten en
d.
waarom niet een DuReVo gastvrouw/heer in de
kantine?
Het bestuur zal alles meenemen ter overweging en de leden
tijdig informeren hoe het dit jaar gestalte gaat krijgen. Wat de
vergadering brengt bij ons
c.
FAMILIETOERNOOI wat ook dit jaar weer op stapel staat.
Wanneer is echter nog te bepalen en zal eveneens op tijd
worden gecommuniceerd evenals voor de
d.
COMPETITIE PANNERDEN seizoen 2017/2018. De inventarisatie
voor deelname zal gaan plaatsvinden voor het nieuwe seizoen
start. Dat geldt ook voor de deelname aan de
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.
Alvorens over te gaan naar het volgende
agendapunt is het hoog tijd voor een
INTERMEZZO.
Jaarlijks zetten we iemand in het zonnetje.
Dit
jaar
hebben
we
zowaar
drie
genomineerden. In niet geheel willekeurige
volgorde noemt Karel ze op:
Marian, wederom niet aanwezig, omdat zij
wel een DuReVo-shirtje in ontvangst heeft

genomen maar het vervolgens structureel weigert te dragen.
Dat het haar past, getuigd de foto. Overigens zij opgemerkt
dat het, gelet op de haarkleur, wel een foto van lang, heel
lang, heel heel heel lang geleden moet zijn…
De tweede genomineerde is Patrick die zich
op volstrekt belachelijke wijze heeft vertoond
in het openbaar waarbij hij scandeerde: “Ze
hebben een clubje opgericht voor mensen
met een lelijk gezicht en ik hoor er bij.. Ze
hebben een clubje opgericht voor mensen
met een lelijk gezicht en ik hoor er bij..!
DuReVo! DuReheVo! DuReVoooohooo! enz.
enz.”
Last but not least: Tjerk-Jan die niet verscheen op het
jaaruitje echter wel
de
DuReVo-leden,
met
name
de
mannen,
overigens
hetgeen weer niets
ten nadele van de
aanwezige
dames,
diste. Hij stuurde een
foto waarop hij te zien
is in het gezelschap van een jonge dame die, na grondige
bestudering van de foto, de naam van het etablissement
alwaar zij werkt, eer aan doet. De reclamecommissie verbiedt
helaas de naam van dit etablissement te noemen want
Hooters is tenslotte nog(!) geen sponsor van ons. Het bestuur
is daarentegen voornemens af te reizen naar de VS om de
onderhandelingen te starten. Irma neemt, bij afwezigheid van
Tjerk-Jan, de bescheiden en drie dikke zoenen van Karel in
ontvangst.
Na dit intermezzo vervolgt de vergadering met punt
7.
de VERKIEZING PENNINGMEESTER EN VOORZITTER. Tot grote
teleurstelling van de secretaris heeft niemand zich als

tegenkandidaat gemeld en zal hij het ook dit jaar weer met
Pim en Ronald moeten stellen. Hij krijgt het woord van Pim
aangaande het ingelaste agendapunt
8.
SPONSOR. Het bestuur heeft in 2016 in de aanloop naar
ons eigen toernooi haar best gedaan (met hulp van een aantal
leden) sponsoren te werven. Dit is destijds bijzonder
meegevallen waarbij één van de sponsoren al aangaf wellicht
meer te willen betekenen voor onze club. MITRA - Dennis
Kock heeft aangegeven de nieuwe shirtsponsor te willen zijn.
Karel toont vervolgens het logo en de mogelijke kleur van het
shirt. De vraag aan de vergadering is nu of er principiële
bezwaren bestaan. Er wordt hier kort over gediscussieerd
maar geen van de aanwezigen vindt het bezwaarlijk.
Vervolgens geeft een meerderheid aan een zgn. sportshirt te
prevaleren boven een katoenen versie. Het bestuur gaat met
Dennis Kock zo snel mogelijk in overleg om tot zaken te
komen. Het woord is weer aan Pim inzake de
9.
SPORTHAL. In het jaarboekje heeft Karel een heel relaas
met betrekking tot de mogelijke verbouwing van de sporthal
aan de Saturnus uiteen gezet. Ook de Duivense Post van
week 6 deed daar nog een schepje bovenop. Deze week
mocht het bestuur de uitnodiging ontvangen om aan te zitten
bij de indeling binnensportfaciliteiten voor het komende
seizoen. Omdat DuReVo met Candea (Quadraam) een
contract is aangegaan, wisten wij ons zeker van onze locatie
op de woensdagavond. Deze uitnodiging deed echter anders
vermoeden. Pim heeft meteen contact opgenomen met Dhr.
Bert Hendriks van Candea en laatst genoemde wist Pim er van
te overtuigen dat het geen gevolgen heeft voor DuReVo.
Desalniettemin zal het bestuur aanschuiven bij voornoemd
overleg om zeker te stellen dat dit ook het geval is en blijft.
Het wordt tijd voor luchtiger zaken en dus krijgt Karel weer
het woord. Vol spanning wachten de leden op de uitslag van
de
PRIJSVRAAG. Dit jaar was het een wat moeilijkere dan
anders. De inzendingen waren echter niet gering….wel 4
stuks. Pim, afgezien dat hij bestuurslid is en dus uitgesloten

10.

van deelname, sloeg zijn oplossing wal noch kant. Karel
besluit de leden niet te vermoeien met zijn ingezonden
oplossing. Louwrens, ook hij weet helaas geen goede
oplossing te bieden. Tammo daarentegen wel maar hij was
niet de eerste. Karel had graag de prijs voor de goede
oplossing willen overhandigen maar de prijswinnaar heeft zich
afgemeld. Simon was er als de kippen bij met een goede
oplossing! Nog vóór er een tip werd verstuurd. Hulde! De prijs
wordt hem zo snel mogelijk overhandigd.
Nu het bestuur toch prijzen aan het uitdelen is, wordt gebruik
gemaakt om een aantal leden in het bijzonder te bedanken
met een attentie:
•
•
•
•

Robert en Bob voor het coördineren van het
wijkvolleybal;
Wil voor zijn bijdrage aan de kascontrolecommissies
2015 en 2016;
Marian voor haar bijdrage in het beheer van de
Lief&Leed pot en
Tammo, John en Pim voor het organiseren van het
jaaruitje 2016.

11. de RONDVRAAG leverde slechts één vraag van Inge op: of
het niet deelnemen door DuReVo aan het wijkvolleybal
definitief is. Pim antwoord hierop dat dat inderdaad het geval
is maar dat het een ieder vrij staat een team samen te stellen
en deel te nemen. DuReVo zal deelname in ieder geval niet
meer faciliteren.
de SLUITING om 20:30 uur bestaat uit een daverend applaus van
de leden aan het bestuur.

PRESENTIELIJST
Aanwezig:
1. Chris van Beugen
2. Irma Luitse
3. Henriëtte Kip
4. Ben Jansen
5. Bert Hendriksen
6. Henny van den Born
7. John Smit
8. Myrthe Nijhof
9. Robert Smit
10. Jennie Rademaker
11. Marije Matser
12. Patrick Elands
13. Henk Seegers
14. Wim Dekkers
15. Harmen Kop
16. Inge Rietvink
17. Beppie Warbroek
18. Theo Sessink
19. Tammo Hoogakker
20. Jaap Bol
21. Ronald Warbroek
22. Pim Stoopendaal
23. Karel Rademaker

Met kennisgeving afwezig:
24. Tjerk Luitse
25. Aline de Boer
26. Lesley Ardon
27. Bob Wever
28. Wil Kemperman
29. Mandy van Anholt
30. Simon Postmus
31. Marian Coenraads
32. Louwrens de Wolff
Zonder kennisgeving afwezig:
33. Helga Suijdendorp
34. Wilbert Nijhof
35. Simone Wilbers
36. Ronny van de Meeberg
37. Renato Kuiper
38. Mark van den Bosch

VERSLAG SECRETARIS
Het ledenbestand is gestaag aan het groeien! We doen
dus blijkbaar iets goed met ons cluppie.
Bij mijn aantreden als secretaris in 2014 stond de teller op 37
en in november 2017 hebben we Marjolein als 40e lid mogen
verwelkomen.
Respectievelijk hebben we Jaap, Mandy, Lesley, Ron,
Marjolein en Margo in 2017 mogen begroeten als nieuwe
leden. De teller lijkt maar niet te stoppen…
Simone is ook weer terug van haar B-lidmaatschap.
Helaas blijkt het niet voor iedereen mogelijk te blijven
sporten. Sommigen vallen langdurige blessures ten beurt of
anderszins en ik wens hen dan ook vanaf deze plaats alle
sterkte met hun herstel.
Het bestuur heeft ook dit jaar niet stil gezeten. Een nieuwe
hoofdsponsor, de daarmee gepaard gaande bestelling van
nieuwe shirts, de discussies met betrekking tot de
binnensportaccomodaties
en
van
subsidie
naar
stimuleringsfonds vergden veel tijd.
Ons jaarlijkse toernooi, de recreantencompetitie Pannerden,
familieavond en deelname
aan het Oliebollen- en
Lentetoernooi lijken routine maar niets is minder waar. Het
was weer een enerverend jaartje.
Op naar het volgende seizoen! Maar dan zonder mij (daarover
meer verderop in het boekje)PS

PS: Ik wil graag iedereen hartelijk danken
voor het enthousiast inleveren van kopij voor dit jaarboekje…
Zonder jullie was het niets geworden! Pim bedankt!

VERKLARING KASCOMMISSIE

KASTcommissie 2017

VERSLAG PENNINGMEESTER

Toelichting Verlies-en-winstrekening
De vereniging staat er nu zo goed voor dat als we door welke
omstandigheid dan ook nu zouden moeten stoppen, we alle
leden een bedrag van bijna € 135,- kunnen terugbetalen of
leuker gezegd, we kunnen bijna één vol jaar uitzingen met
dezelfde inkomsten en uitgaven als in 2017 zonder contributie
te heffen. Mooi Toch?

Inkomsten, korte toelichting:
Ondanks de minder inkomsten door het hebben van vier Bleden in 2017 hebben we toch een positief resultaat door
subsidie en sponsoren.

Uitgaven 2017, korte toelichting:
Een kleine overschrijding bij de evenementen. Wat hebben we
aan kosten gemaakt voor evenementen 2017: traktaties
leden, inschrijfgelden toernooien (Zevenaar, Pannerden,
oliebollen), koffie en gebak ledenvergadering, eigentoernooi,
familietoernooi). Iets te veel uitgegeven maar op de zaalhuur
en trainersvergoeding hebben we weer minder uitgegeven.
De post afschrijving materialen is veel hoger dan begroot, dit
komt omdat het deel dat DuReVo heeft meebetaald aan de

sponsorshirtjes ineens wordt afgeschreven dit jaar. Dit omdat
de shirtjes geen waarde vertegenwoordigen.
Jubileumuitje: begroot was een bedrag van € 3.600,- bij een
ledenaantal van 39 op de dag van het jubileumuitje. De
organisatie heeft € 3.250,- uitgegeven en is dus ruim binnen
het budget gebleven!

Toelichting Balans:
De waarde van onze ballen en ballenkar is geschat op € 495,-.
Het nog te ontvangen bedrag is de borg voor de sleutel van
de zaal en het nog te betalen bedrag betreft zaalhuur 2017.
Het Candea College heeft zijn factuur nog niet verstuurd. De
uitgaven zijn al wel meegenomen bij de post zaalhuur 2017,
dus er komen geen onverwachte uitgaven in 2018.

Begroting:
We stoppen met het reserveren voor het jubileumuitje. Het
eigen vermogen van de vereniging bepaalt of we voldoende
geld hebben voor dit 5-jaarlijks uitje of niet. We hebben de
post subsidie dit jaar meegenomen omdat die al bekend is en
de post evenementen opgehoogd qua budget om zodoende
het jaaruitje (€ 10,- bijdrage DuReVo per lid) te kunnen
begroten.

NIEUWE SECRETARIS?
WIE WORDT ONZE

PROFIELSCHETS/TAKENPAKKET
SECRETARIS BIJ DUREVO
DE KLEINE LETTERTJES…


Kennis van en affiniteit met onze recreanten volleybalvereniging
DuReVo;

Bij voorkeur minimaal één jaar lid van onze recreantenvereniging;

Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

Goede contactuele eigenschappen;

Laagdrempelig aanspreekpunt voor onze leden;

Het in ruime zin vertegenwoordigen van onze volleybalvereniging;

Bewaken van zaken aangaande de statuten, het huishoudelijk
reglement, het beleidsplan en de gedragscodes van de vereniging;

Proactieve rol inzake het
organiseren van vergaderingen
aandacht van het bestuur
en/of mededelingen aan onze
gebracht dienen te worden;
leden;

Corresponderen namens

Voorbereiden van
de vereniging;
bestuurs- en ledenvergaderingen;

Het vervangen van de

Verslaglegging van
voorzitter bij diens afwezigheid
vergaderingen en bijhouden van
i.o.m. de
penningmeester;
actiepunten;

Het enthousiast

Versturen van verslagen,
meedenken en bewegen om de
vergaderstukken en officiële
recreantenvolleybalvereni
correspondentie;
ging een prominente plaats te

Het bijhouden van een
laten behouden binnen de
archief van in- en uitgaande
gemeente.
correspondentie;

Het conform
Heb je interesse, mail dan
activiteitenlijst op agenda zetten
naar bestuur@durevo.nl en
van relevante vergaderwe nemen contact met je
onderwerpen;

Het verzorgen van de
op.
ledenadministratie via sportlink;

Het beoordelen of
binnengekomen stukken of
mededelingen onder de

EEN DAGJE AMSTERDAM MET ONZE B-LEDEN
We vonden het een leuk idee eens een afspraak te plannen
met onze B-leden. Waar zijn ze, blijven ze nog lid, hoe gaat
het herstel, wanneer zien we ze weer, waarom zien we ze
niet op georganiseerde uitjes etc.?
We hebben afgesproken in een Café in Amsterdam en daar kwamen
ze, Ronny, Renato en Louwrens.
Alle drie vertelden ze hun verhaal en over hun herstel onder het
genot van een kopje lekkere koffie met stukje taart.
Renato over de ellende met zijn nieuwe
woning in Westervoort, zijn nieuwe baan
per 1-1-2018 en een bijbehorende master
opleiding en tussen neus en lippen door
ook nog over zijn achillespeesblessure die
hij in maart 2017 opliep. Hij liep deze
overigens niet op bij het volleybal bij ons,
maar bij het uitstappen uit de auto en een
stoep die inzakte. Door de drukte die hij nog gaat krijgen in het
eerste kwartaal van 2018 wil hij nog even niet aan volleyballen bij
en met ons denken. Wie weet gaat het weer mis en dat kan hij nu
niet erbij hebben, hij is wat voorzichtig. Hij blijft dus nog even B-lid.
Ronny zit ook al heel, heel lang in de lappenmand. We kunnen ons
niet goed heugen wanneer ze voor het laatst meegedaan heeft. Ja,
één keer en daarna weer heel lang niet.
We zien haar nog af en toe en soms wil ze
fluiten (wie is toch die vrouw die daar
staat te fluiten), maar haar problemen met
haar knie en handen zijn zodanig
vervelend dat ze niet kan volleyballen,
daarmee wordt het dan erger. Ze kan zelfs
niet bukken. Wanneer ze weer gaat
meespelen is niet bekend, maar in ieder
geval blijft ze B lid tot en met ons eigen
toernooi, dan kan ze nog lootjes verkopen,
daarin is ze uitmuntend!
Louwrens is vanaf april/mei 2017 uitgeschakeld met een in het
begin op een kleine blessure lijkend probleem. Al snel werd via een
MRI duidelijk dat het kraakbeen ontstoken was, er een scheur in zijn
meniscus zat en een knieband een ook scheur had. Ernstiger dus.
Hij is geopereerd aan zijn meniscus, maar heeft nog wat klachten

met zijn (auto)banden. Hij kan bijv. ook niet bukken en het straatje
in zijn voortuin moet nodig worden
gerepareerd. Maar, leden, jullie lezen
het goed, hij gaat het weer proberen in
januari van 2018. Dat is mooi nieuws.
Ronald en Pim gaven aan dat ze het
jammer vonden dat de B-leden niet wat
vaker hun gezicht lieten zien maar ze
gaven alle drie aan dat ze op de dagen
waarop wij wat leuks hadden, steeds
zelf iets anders hadden en daardoor niet konden komen. Ook is het
voor een langdurig geblesseerde speler moeilijk om te zien. Dat
doet een beetje pijn. De nieuwe MITRA-shirtjes liggen nog op hen te
wachten, dus wie weet komen ze die binnenkort een keer ophalen.

Op de foto gemaakt op een bruggetje in Amsterdam, is goed te zien dat
Renato nog veel last heeft van zijn achillespees, Ronny zichtbaar geniet van
haar dagje uit en Louwrens al in gedachten is bij zijn eerste avond bij ons in
januari.

We hebben helaas nog wat meer geblesseerde of afwezige leden.
Chris van Beugen, ons erelid dat zich af en toe laat zien, Bob die
nog ergens verdwaald is in China en dan Mandy en Henny die last
hebben van een hielspoor, een lastige blessure, maar nog geen B-lid
zijn.

HET ONTSTAAN VAN DE VERENIGING
(in een notendop)
Omdat onze recreantengroep in 2004 en
2005 steeds van speelavond en speeltijd
moest wisselen en dat in onze ogen niet
helemaal eerlijk gebeurde en al helemaal
niet wenselijk was, hebben we op 18
november 2005 een opheffingsvergadering
gehouden in de kelder van het oude CCOG
bij de kegelbaan. We waren het zat (zeker
aan het einde van de avond). Tijdens deze
opheffingsvergadering van de Recreanten
5 groep van Reflex, had onze trainer Pim
met het Candea College afspraken kunnen
maken over zaalhuur. Waar Reflex zei dat
er geen alternatieve zaalruimte voor ons
beschikbaar was om op onze eigen avond
en tijd te kunnen blijven spelen, had Pim
die gevonden. Tijdens deze vergadering stemden alle aanwezige
leden van Recreanten 5 voor om toch door te gaan als Recreanten 5
als Reflex de zaalhuur bij de Candea zou betalen. Zo geschiedde.
Tot halverwege 2006 ging het OK. Daarna gaf Reflex aan de zaal
niet meer weer te willen huren/betalen en dat we weer aangewezen
waren op de niet navolgbare indeling van de uren voor Recreanten.
Een half jaar hebben we op onze avond en tijd mogen spelen.
Daarna moesten we weer naar een andere avond en een latere tijd
en weer ging dit op een onbevredigende oneerlijke manier.
Toen was de maat vol en besloten Ronald, Martin en Pim om een
eigen vereniging op te gaan richten. Elf leden van de recreanten 5
groep gingen mee. Zaalruimte werd vastgelegd bij het Candea,
ballen regelde Chris van Beugen bij de vereniging Actief en we
konden beginnen, zonder beginkapitaal met een paar leden. De
naamverkiezing werd uitgeschreven en het werd DuReVo. Inmiddels
zijn we 11 jaar verder zonder één dag spijt!

FOTOVERSLAG FAMILIEDAG

VERZIN GEEN ONDERSCHRIFT BIJ DE FOTO
(de kruiswoordpuzzel is al eenvoudig genoeg!)

Hier zien we vier heren, waarvan drie een bestuursfunctie
uitoefenen (één nog niet). De sfeer is NIET goed, eerder bedompt,
het is bijna ruzie, je ziet de stront aankomen. Spanning,
overpeinzing, vraagtekens, alles wat je je maar kunt in- en
bedenken is te zien op dit plaatje. We weten de oorzaak niet en
zullen die ook nooit te weten komen.
De heer helemaal links is zich een voorstelling aan het maken van
de mogelijke gevolgen van wat de heer derde van rechts net heeft
verkondigd. De heer rechts van de heer links en weer links van de
heer in het midden, daarvan denken we dat hij iets heeft van, jullie
lullen maar, ik luister toch niet, heb mijn zegje gedaan en hij is daar
trots op. De middelste heer wil reageren op de heer rechts van hem,
links voor ons of andersom, links van hem en rechts voor ons, maar
aan zijn blik zie je al dat hij kansloos is. De rechtse heer (links van
de heer in het midden) wil nog even zijn punt maken, maar herhaalt
hetgeen hij mededeelde en doet dat voor de andere drie de kans
krijgen iets te zeggen.
Dus deze foto blijft een ministerie. Weet jij het, houd het voor je,
we willen het niet weten.

KWISAVOND

(met vragen over 10 jaar DuReVo)

VAN SUBSIDIEBELEID NAAR STIMULERINGSBELEID
Dit kan een heel saai stuk voor jullie worden, maar ik
ga het met een andere aanpak proberen over te
brengen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elk jaar ontvangen we subsidie van de gemeente ter
compensatie van deel van de zaalhuur;
Hoefden we niet veel voor te doen;
Hadden we niet echt nodig maar wel recht op;
Gemeente gaat beleid aanpassen;
Subsidie vervalt, Stimuleringsbijdrage is het nieuwe
woord;
Alleen stimuleringsbijdrage als je een meerjarenplan
maakt;
DuReVo meerjarenplan wordt DuReVo beleidsplan 2.0
(herschrijven en aanvullen);
In het meerjarenplan opnemen waarvoor we structureel
een stimuleringsbijdrage willen;
Incidentele stimuleringsbijdrage voor een evenement
o.i.d. kan altijd worden ingediend;
Welke leden willen ons hierbij helpen (denktank en er
zijn voorbeelden)
Oplevering plan: mei 2018 na goedkeuring leden

Consequenties:
•
2018 nog geen, subsidie ontvangen we nog
•
2019 geen subsidie en mogelijk geen
stimuleringsbijdrage, contributie mogelijk verhogen

stimuleringsbeleid
meerjarenplan
subsidiebeleid

JUBILARISSEN 2017

Chris van Beugen
Inge Rietvink-Weiss
Henk Seegers
Pim Stoopendaal
Helga Suydendorp
Ronald Warbroek
Bert Hendriksen
Marian Coenraads
Theo Sessink
Marije Matser-van Bruggen
Beppie Warbroek-van Hees

Lid sinds:
1-1-2007
1-1-2007
1-1-2007
1-1-2007
1-1-2007
1-1-2007
1-2-2007
8-2-2007
25-4-2007
26-9-2007
5-10-2007

1

KONINGSDAGVOLLEYBAL
26 april 2017

1

Om te voorkomen dat men mogelijk herkend wordt, is de kwaliteit
van de foto’s waarbij personen zich in een discutabele houding
bevinden onscherp gehouden

PRIJSVRAAGKRU
ISWOORDPUZZE
L

Omdat de puzzel een tweetal foutjes bevat, zijn deze vast ingevuld.
Overigens niets ten aanzien van de personen
HORIZONTAAL
1
9
12
14
17
20
21
22
24
29
30

32
34
36
38
40
41
42
43
44
45
48
50
52
53
57
59
60
61
63
64
65
te

toernooi in december
onze vereniging
niet gezond
academische discipline
man met de roze pruik
fout bij opslag
karaf
zij is praxis ingesteld
gemeente in
Noorwegen
nar
dame links op de cover
zonder DuReVo-shirt
(met meisjesnaam)
vent
Polyetheen
direct
ze was lid, geen lid en
nu weer lid
afbeelding
hij telt!
Anonieme Alcoholisten
ophef
voegwoord
gij
wereld kampioenschap
kunstmatig kapsel
100 gram
zij deed lief&leed
troep
zangnoot
niveau
baas van de secretaris
geestdrift
neon
voedsel om vis
vangen

66
67
69
70
72
75
78
80
81
83
84
85
87
89
91
92
93
96
98
99
101
103
105
106
109
111
112
115
116
117
118

stekel
is zij gestopt met
roken?
trainer en voorzitter
petanewton
tijdmaat
vorstelijke titel
getijde
familielid
dagelijks tenue
zij is zo blij dat Karel
weg gaat
voormalig B-lid
keukengerei
lichaamsdeel
vod
team
leidinggevende van
voormalig B-lid
netjes
brandkoord
aantal volleybalspelers
in één team
penningmeester
schare
niet recht
lidwoord
door Aline
geïntroduceerd
verbindingsstuk
wintersportartikel
vermeld bedragen en
artikelen
verbinding tussen spier
en bot
eer
vrolijk
zoon van 113

120
121
123
124
125
126
128
129
131
134
137
140
142
144
145
146
147
149
151
154
155
159
161
166
168
169
170
175
180
181
182
183
184
185
187
191
192

sportartikel
auteur van
Spiegeloogje (2015)
hij is wel erg vaak met
vakantie
van één
tossen
doet zijn leeftijd met
haarkleur geen eer aan
ieder
lekkernij
grijns
bestijging
keukengerei
politieman
opeenvolging van
momenten
eenheid van tijd
ordelijk
oproer
geen
rivier in Europa
kledingstuk
lid nr. 41
secretaris
niet vol
vignet
chickie?
familielid
letsel
lid nr. 40
is dit lid muzikaal?
voorvoegsel
beroemd visje
hoofdsponsor
meteen
nobelium
schrijfgerei
abdij
bekoorlijk
bindtouw

193
194

klip
land in Afrika

VERTICAAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
23
25
26
27
28
31
33
34
35
36
37
39

merk ijs
componist
amateur
animo
windstreek
ook niet
service
gelijkteken
duivels
pass
greep
smaakmiddel
door een commissie
jaarlijks uitgevoerd
opbergplaats
hal
B-lid met Italiaanse
voornaam
bergschaap
met voet hard op de
grond slaan
hij is veel op zakenreis
voorschrift
gevoel van algehele
misère
wapen
scheidingslijn
achter
koppel
hij is geblesseerd en
dus B-lid
als je hem mist, is hij
roken
uut Grunn
oudeheer

41
45
46
47
49
51
53
54
55
56
58
59
62
68
71
73
74
76
77
79
82
83
86
88
90
92
93
94
95
97
98
100
102
104
105
107
108

volgens dit lid maakt
geld niet gelukkig
behoefte aan contanten
nummer
nemen
daar spelen we mee
stripheld
uitgraven
ere lid
verbieden de toegang
voor voertuigen
doet zij ook aan de lijn?
riviertje in Friesland
al heel lang B-lid
hulde
hardlopers
ontkenning
zangnoot
natrium
aanstaande
bot
kledingstuk
Pim
oliemaatschappij
kledingstuk
verkeersplein
ten bedrage van
je zou hem bijna niet
meer zien staan
kwaad
luitenant
oudste lid
Ben er vaak niet
op die manier
goal
studente
snel
zangnoot
mikpunt
zijn naam heeft 10
letters

110
111
112
113
114
117
119
121
122
123
127
130
132
133
135
136
138
139
140
141
143
148
150
152
153
156
157
158
160

162
163
164
2
3

laatste mannelijke lid2
zorginstelling
was/is in China
vader van 118
deel van
volleybalwedstrijd
broekjesman
kerstboom
overal
aantonen
betweters
wedstrijd
vermaak
kordaat
kreet van afkeer3
familielid
slaginstrument
allterrainbike
bijwoord
persoonlijk
voornaamwoord
zonder fouten
volleybalaanval
tel
Europees
kampioenschap
familielid
feeks
knaagdieren
appeltje …
deelgenoten van
vereniging
gevarieerde complexe
afspraken tussen
mannen en vrouwen
gesponnen draad
spel (engels)
muziekinstrument

we houden het wel netjes…
vaak gebruikt door Beppie

165
167
168
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
186
188
189
190

gezwel
verpakkingsmateriaal
vrij groot aantal
met name
van lood
amplitudemodulatie
boomvrucht
bericht
Iers Republikeins Leger
bij
periode waarbij vacht
wordt vervangen
speelgoed
voormalig partner van
Tina
Noorwegen
opbergvak
stoomschip
zonnegod

Wil en Marian, beiden niet
aanwezig op de ALV en
toch in het zonnetje...het
kan allemaal bij DuReVo!

FOTOVERSLAG DUREVO TOERNOOI
17 mei 2017

VERSLAG JUBILEUMUITJE 2017
(10-jarig bestaan)
Op het afgesproken tijdstip was ik natuurlijk present en er
werd gewacht op ons vervoer naar de geheime locatie. Ja, de
locatie was geheim en het vervoer was geheim. Terwijl we
stonden te wachten zagen we van alles voorbij komen,
treinen, taxi’s, paard en wagen, vlogen er vliegtuigen en
helikopters over ons heen, zagen we een ambulance en
diverse fietsers met niemand achter op. Wat zou het vervoer
naar de feestlocatie worden in 2017?
Ja hoor, na wat telefoontjes her en der kwam er toch een bus
aangereden. Een hele, hele grote bus. Het geruzie op de
parkeerplaats bij de Saturnus tussen een aantal leden
waarvan ik geen namen zal gaan noemen, was ineens over.
Het geruzie ging, net zo als bij schoolreisjes, over wie er bij
het raampje mocht zitten, op de heenweg en/of op de
terugweg. Het probleem was ineens over, het was een hele,
hele grote bus en iedereen kon bij het raampje zitten. Wat
een vreugde. We stapten in en gingen op pad, naar de
geheime locatie.
We reden richting snelweg, slaan we rechts of links af, naar
Duitsland/Doetinchem of richting Arnhem. Het werd Arnhem.
Daarna richting Den Bosch/Maastricht en na de brug van

Heteren sloegen we na Homoet (wie kent het niet) af om via
een aantal binnenwegen uit te komen bij Watergoed in
Valburg. Koffie bij ontvangst, regenjassen aan (alles zat mee
deze dag behalve het weer) en
werd de groep gesplitst in tweeën.
De ene groep ging het meer op,
een GPS tocht op zoek naar puzzels
ergens in/op of onder het water.
Onze groep deed het fantastisch.
Onze GPS deed het heel erg goed
en waar de andere teams naar
rechts voeren (peddelend) gingen
wij natuurlijk naar links om er
achter te komen dat we niet goed
gingen, waarna we vanzelfsprekend
vast liepen, onder een brugje door
wilden dat ook weer niet kon en weer helemaal om moesten
keren. Kapitein Kemperman wilde er de brui aan geven, Loods
Rietvink greep in, Matser dacht laat maar gaan, Ben was
inmiddels uitgestapt om ons weer vlot te krijgen en ik nam de
GPS over. Na bijna drie kwartier gedobberd te hebben,
hebben we met vermoeide armen eindelijk puzzel 1
gevonden. De vraag was simpel iets met sigarettenpeuken en
hergebruik. Appeltje Eitje en wij naar puzzel 2 (van 3).
Onderweg werd er flink gezwaaid vanaf de kant en wij
terugzwaaien, we waren nog lang niet klaar. De andere groep
(onze tegenstander) stond rustig
te wachten tot wij een keer
terugkwamen. De tweede puzzel
was na expres wat omvaren,
eenvoudig op te lossen. Iets met
getallen aangrenzend op de kaart.
Ook eenvoudig. De derde puzzel
hebben we maar laten zitten en we
zijn teruggevaren naar de leiding,
men was aan het zeuren en keek
weer boos…

Wij
naar
het
boosschieten. Tegen een
ander team dat er niks
van bakte. Ten tweede
waren ze al begonnen
voor wij er waren (niet
eerlijk) hadden daardoor
bijna 20 minuten langer
kunnen oefenen en wij
moesten direct aan de
bak.
We hadden een boog
Hierboven een foto van het volleybal
voor
rechtshandigen
terwijl iedereen bij ons linksdragend was. Botte pijlen en de
roos was slecht zichtbaar vanwege het weer. We hebben van
de mogelijke 600 punten er toch nog 50 bij elkaar weten te
schieten en ieder mocht drie keer. Omdat we met één
persoon minder in de groep waren, mocht onze beste
schutster nog een keer extra schieten. Ik weet niet wie dat
was maar de totaalscore ging echt spectaculair omhoog, we
zijn op 40 punten geëindigd en we waren vol lof over onze
keuze voor de extra schutster.
Pauze. Frisdrankje (nog geen
boooooze) en fruit of een
bountyeiland, waar we net
vandaan kwamen en daarna
weer volle bak aan de slag. Het
werd toch niet droog dus
waarom
ook
niet.
Een
hindernisparcours.
Lange
latten, lopen, gooien met iets
om iets naar iets. We hebben
niet goed opgelet bij het
uitleggen, maar konden wel
valsspelen en wonnen dan ook

dat onderdeel weer met veel overmacht. Ons kon nu niets
meer gebeuren, we stonden in het tussenklassement bij de
eerste vier teams, geheel conform onze vooraf gesteld doel
van deze dag.
Toen het hoogtepunt van de dag. KNOTSHOCKEY. Met zijn
allen tegen Simon en hij won reglementair! Enkels,
scheenbenen, knieën, heupen, rug, schouders uit de kom,
noem maar op, alles werd geraakt, maar hij won glorieus.
Iedereen ging los, het begon wat te regenen (harder) maar

Hier kun je zien aan de blauwe mat dat wij al geruime tijd gefinished waren

dat deerde ons team niet. We hebben helaas ondanks alle
inzet geen doelpunt kunnen maken, wel achteraf nog een
punt. Maar de joker kwam nog. We hebben onze joker ingezet
bij het volleybal op het zand.

De eerste partij was echt heel eenvoudig. Het was heel hard
aan het regenen inmiddels en een van ons kwam aan de
opslag en joekelde de bal heel hoog in het andere veld. Daar
was de organisatie helemaal zoek en konden we eenvoudig
met 10 tegen nul winnen. De finale hebben we maar
overgeslagen. We hebben deze geteld en gefloten want we
hadden geen tegenstand op ons niveau dus lieten we de
nummers 2 en 3 deze spelen.
Omkleden en naar de barbecue, biertje, wijntje, frisje,
prijsuitreiking (die ging ook weer niet eerlijk) en we kregen
van het organiserende comité (Marije, Bert, Myrthe en Henny)
een hele mooie DuReVo sporttas met hangertje met DuReVo
erop (was je er niet bij en heb je nog geen tas en hangertje…
geef het door).
Na de Barbecue nog lekker zitten kletsen onder het genot van
een paar goed werkende heaters en toen weer naar de bus.
De BUS, het bij-het-raampje-zittenexemplaar. Iedereen was
al weer wat bezig over waar hij/zij zou gaan zitten dit keer.
Het liep echter anders…
Een andere bus kwam voorrijden. De bus waarin
Eredivisievoetballers naar hun wedstrijden worden gereden.
Wat een luxe! Toch werd het nog wat lastig. Een paar leden
weigerden in deze bus naar huis gereden te worden terwijl de
anderen al een luxe plek hadden uitgezocht. Ook moest nog
lang gewacht worden omdat iedereen zo nodig met de bus op
de foto moest…

Mocht jullie de foto wat flets
overkomen dan kan dat kloppen:
deze is met opzet veel lichter
gemaakt omdat Pim bang was
zichzelf niet te herkennen

FOTO’S DIE TE DENKEN GEVEN

Wim scoort ook eens...

Alle ballen verzamelen!

Ook al gespot in Amsterdam

De originele foto...

27 december 2017...volleyballen met
hindernissen of toch maar niet?

Ook wij praten mee!

AFSCHEID SECRETARIS
VIER JAAR ZIT ER OP…
Woensdag 26 februari 2014, als kersvers lid van
DuReVo schuif ik aan de bestuurstafel tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Nu, 4 jaar later, houdt het
op.
Jennie4 wist mij te overtuigen mee te gaan en tijdens de
familieavond in 2013 maak ik kennis met DuReVo en haar
bonte ledenbestand. Ik beloof lid te worden zodra ik in de
gelegenheid ben op woensdagen aan te sluiten. Dat moment
kwam eerder dan ik zelf had verwacht: in januari 2014
schreef ik mij in.
Ongetraind en ongeschoold, ik was tenslotte
niet op de hoogte van de spelregels, begin ik
met volleyballen. Al gauw blijken mijn
kwaliteiten in het veld, toon ik altijd begrip
voor de beslissingen genomen door de
scheidsrechter, doe ik altijd even fanatiek
mee met de opgedragen trainingen en ben ik
natuurlijk altijd het zonnetje in huis…
Jullie zullen me nog missen.
In korte gesprekjes met Pim gaf ik destijds aan wel wat te
willen doen voor de club wanneer dat nodig is…
Wist ik veel!
Vrijwel meteen werd ik gevraagd het secretariaat op mij te
nemen. De eerste ALV door mij bijgewoond, toen nog in de
kantine van De Spelleward, schoof ik op voordracht van het
bestuur aan als secretaris. Sindsdien doe ik op mijn eigen
wijze verslag.
4

Let u even op de spelling met “ie”
meneer de veurzittert!

Van een secretariële overdracht was geen
sprake. Twee boodschappentassen met
mappen werden bij mij afgeleverd met de
mededeling dat het wel eens opgeschoond
mocht worden. Er lag dus een schone taak in
het digitaliseren en opschonen van de
enorme stapel papier. Deze klus is geklaard:
onze Google-Drive is voorzien van een
logische indeling en alle relevante stukken
zijn daar te vinden5.
Mijn
laatste
volleybal-wapenfeit
was
met
het
Oliebollentoernooi in Arnhem. Niet in de laatste plaats omdat
ik uiteraard voor de 3e (mijn favoriete) helft ging.
Mijn lidmaatschap is per 01-01-2018 beëindigd maar heb
toegezegd het secretariaat nog even vol te houden tot de
ALV. Dus na zeventien bestuursvergaderingen6, evenveel
verslagen, talloze ad-hoc-bestuursoverleggen,
levendige discussies, ontelbare WhatsAppjes
en e-mails, drie algemene ledenvergaderingen,
vier jaarboekjes, drie DuReVo toernooien dus
ook drie toernooiboekjes, twee jaaruitjes7 en
verscheidene overleggen bij de gemeente,
sponsoren en cateraars later, leg ik de
spreekwoordelijke secretarispen neer.
Een aangeboden functie elders in het land maakt het voor mij
praktisch onmogelijk mijn lidmaatschap en dus ook het
secretariaat aan te houden. Ik heb het graag gedaan en hoop
dat mijn opvolger er evenveel plezier aan beleeft.
Het gaat jullie goed en tot ziens op een familieavond8!?
5

De andere bestuursleden denken hier wellicht anders over…
Niet goed voor je lever…
7
soms wordt er geannuleerd om onduidelijke redenen of was ik
verhinderd…
8
bij voorkeur op een laatste woensdag van de maand!
6

IN DE KRANT

Noot van de redactie: Het Gemeente Nieuws plaatst de
jaloerse leden prominent op haar website en de
berisping slaat nu wal noch kant. Gelukkig bleek de
foto in de krant wel recht te doen aan ons 40e lid.

Noot van de redactie: In tegenstelling tot hetgeen hier geschreven,
kent ons toernooi maar één echte winnaar welke de Wisselspeelster
in ontvangst mag nemen (zie pagina 41)

OLIEBOLLENTOERNOOI
28 december 2017

DuReVo-1
met Margo, Jennie,
Karel, Aline,
Harmen en Tammo
behaalde de
6e plaats Recreatieklasse,

DuReVo-2
met Wil, Robert,
Mike, Pim9,
Marian, Marije en
Ronald behaalde
de 9e plaats
Recreatie-klasse

DuReVo-3
met Mark10, Ben,
Marjolein, Henk,
Jaap en Simone
behaalde de 11e
plaats Recreatieklasse
9 en 10

Pim mocht niet meespelen en dus heeft hij de 6e speler van
DuReVo-3, geheel links, naast de gevoelige plaat vastgelegd…

NAWOORD
En nu na al die onzin van hiervoor even een serieus woord

2017, tien jaar DuReVo, wie had dat
gedacht bij de oprichting in 2007. Tien jaar
een sprankelende, gezonde vereniging
waarbij alles net iets anders gaat dan bij de
grote
verenigingen.
Waar
veel
kan,
bespreekbaar is, waar jullie leden het voor
het zeggen hebben en kunnen genieten van
wat wij als vereniging te bieden hebben, in,
op, naast, onder, dwars door en tussen het
veld.
We hebben nog steeds een aantal leden van het eerste uur,
leden, die zich in januari 2007 hebben aangemeld en ik ben er
erg trots op dat we nog nooit een ledenwerfactie hebben
hoeven houden. Al onze leden zijn via mond-tot-mondreclame
of via de gemeentegids bij ons terecht gekomen. De laatste
jaren hebben we een warme, hechte groep met weinig
vertrekkende spelers. We hebben zelfs weer een paar nieuwe
leden in het laatste kwartaal van 2017 mogen verwelkomen.
Trots op de betrokkenheid van mijn collega bestuursleden en
van jullie. Al jaren een ledenvergadering die door bijna alle
leden wordt bijgewoond. Al jaren een jaaruitje dat erg leuk
door steeds wisselende leden wordt georganiseerd en
waaraan ook de deelname groot is. Een druk bezochte
familieavond, een elke keer weer succesvol eigen toernooi, de
laatste-van-demaandwoensdagavonden, altijd net
iets drukker bezocht dan de andere
avonden. En dan dit jaar het door
Myrthe, Marije, Henny en Bert
georganiseerde jubileumuitje op 16
september 2017. Een kroon op het
10-jarig
bestaan
van
onze
vereniging. Kortom, we hebben

gewoon 40 vrijwilligers rondlopen bij DuReVo, vrijwillig
helpen, vrijwillig meedoen enz.
En toch moet me iets van het hart, uit het hart. Dit
jubileumjaar had voor mij een klein smetje. Ik ga het smetje
uitleggen, delen met jullie. Twee kleine smetjes zijn het
eigenlijk.
Smetje één
De Algemene ledenvergadering op 15
februari van 2017 over het jaar 2016. De
opkomst was wat matig. Vijftien van de 38
leden waren helaas met of zonder
kennisgeving niet aanwezig. We hebben
zo’n mooi concept, koffie en thee van de
vereniging met appeltaart en slagroom
(sowieso reden om te komen al interesseert
de hele vergadering je geen mier) en
daarna even de agendapunten er doorheen jassen, een paar
leden in het zonnetje zetten, een uitslag van de prijsvraag uit
het boekje, een paar punten inbrengen waarover jullie mee
kunnen beslissen en dan snel naar de sporthal om direct te
gaan volleyballen zonder eerst die lastige kneuterige
oefeningen van jullie trainer. Ja, als je dit hierboven toch leest
is het naar mijn mening toch een leuke vergadering waar je
helaas na afloop nog even een uurtje moet volleyballen. Ja,
dat was voor mij persoonlijk klein smetje één in deze 10 jaar.
Nu snel naar smetje twee.
Smetje twee
Een datum die ruim vooraf aan iedereen
gecommuniceerd was, een enthousiaste
organisatie die flink werk heeft verzet om
het
jubileumuitje
van
2012
te
overtreffen. En een belangrijk deel van
het slagen van een activiteit is de
deelname van onze leden. We reserveren
in 5 jaar honderd euro (€ 100,-) per
persoon om een grandioos uitje te

kunnen organiseren en dan is het wat mij betreft heel jammer
dat er uiteindelijk maar ik denk 20 van de 39 leden meegaan.
Niet leuk voor de deelnemers, voor het bestuur, voor het
thuisfront (die zijn altijd blij als je even van huis weg bent
(WIL?) en zeker niet voor de organisatie. Iedereen zal
zijn/haar reden gehad hebben maar toch is het een beetje
jammer.
En
om
toch
positief
te
eindigen, we hebben natuurlijk
een heel grandioos mooi jaar
gehad, met in januari de
viering
van
ons
10-jarig
bestaan (drankje/hapje bij de
buren), een weer bescheiden
(qua deelname van teams)
eigen toernooi (geen 16 maar
weer vertrouwd 12), een hele
gezellige familieavond, een
koningsspelenavond, deelname
aan het lentetoernooi, een 10jarig-bestaan-kwisavond
bij
Welling, nieuwe sponsor met
mooie sponsorshirts, een afsluitend oliebollentoernooi in
Valkenhuizen met maar liefst drie teams en met als
hoogtepunt het aftreden van onze secretaris vanwege
werkzaamheden elders in het land.
Neen, dat is geen hoogtepunt, meer een dieptepunt. Als ik zie
wat ik de jaren voor de komst
van Karel allemaal zelf heb
gedaan op secretarieel gebied en
wat Karel mij en Ronald uit
handen heeft genomen, verdient
hij een grote pluim. Vier jaar
lang heeft hij het met hart en
ziel
voor
onze
vereniging
gedaan, je las daarover meer in
dit boekje. Hij heeft de lat hoog

gelegd, vandaar de profielschets voor een nieuwe secretaris
die ik heb verspreid onder jullie leden,
die nog niet
resulteerde in een nieuwe kandidaat. Niemand kan eenvoudig
tippen aan wat Karel op secretarieel gebied heeft gedaan.
Vandaar dat ik een nieuwe profielschets heb gemaakt, in de
hoop een nieuwe secretaris te vinden voor onze vereniging.
Motto, samen binnen het bestuur komen we er wel uit,
verdelen we taken en is het niet zo heel spannend, het
secretariaat schap.
Zo, dat ben ik ook weer kwijt en we hebben het er nooit meer
over! Op naar ons 12,5 jarig bestaan!

Pim

ZOMERAVONDVOLLEYBALTOERNOOI

LEDENVERJAARDAGLIJST
Mandy van Anholt
Lesley Ardon
Chris van Beugen
Aline de Boer
Jaap Bol
Henny van den Born
Mark van de Bosch
Marian Coenraads
Wim Dekkers
Patrick Elands
Bert Hendriksen
Tammo Hoogakker
Ben Jansen
Marjolein Kapteyn
Wil Kemperman
Henriëtte Kip-de Weerd
Harmen Kop
Renato Kuiper
Tjerk Jan Luitse
Irma Luitse-van Wezel
Marije Matser-van Bruggen
Ronny van de Meeberg
Ron Molle
Myrthe Nijhof
Wilbert Nijhof
Simon Postmus

12 februari
17 januari
16 november
21 juli
30 oktober
16 april
15 december
8 augustus
8 februari
25 maart
11 december
31 augustus
11 april
26 juni
24 november
20 november
20 december
2 juni
9 februari
1 september
28 januari
2 juni
6 juli
5 juli
21 november
11 april

Jennie Rademaker-Jonkers
Inge Rietvink-Weiss
Henk Seegers
Theo Sessink
Margo Siebum
John Smit
Robert Smit
Pim Stoopendaal
Helga Suydendorp
Ronald Warbroek
Beppie Warbroek-van Hees
Bob Wever
Simone Wilbers
Louwrens de Wolff

9 oktober
3 september
11 december
14 augustus
14 november
19 juni
3 juli
16 februari
15 maart
10 juli
17 september
22 maart
10 april
9 juni
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Met een speciale dank aan John voor het leveren van de paginanummering
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