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SPONSOREN vv DVO 

Anytime Fitness te Sittard Van den Berg Woninginrichting te Sittard Bernard Herenmode te Sittard 
Beursgens servicestations & autoverhuur te Sittard Bloemenhuis Iris te Born Bouwmaat bouwmaterialen te Sittard 
BPG Muris bouwmaterialen te Geleen BPV Accountants & Belastingadviseurs te Geleen BSB Verzekeringen te Geleen 
CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen Connect Solutions te Maastricht Airport Bram Cornelissen kunststof kozijnen te Sittard 
AutoFirst Crombeen garagebedrijf te Sittard Grieks specialiteiten restaurant Delphi te Sittard Autorijschool Peter Frissen te Sittard 
Fysiosittard te Sittard De Hazelaar tuincentrum en hovenier te Nieuwstadt Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks te Sittard 
Café De Hollande te Sittard ING Nederland te Amsterdam Intersport superstore Gardenz te Geleen 
KampsVanBaar Advocaten te Sittard Kempen & Oberdorf makelaardij te Sittard Auto Moonen garagebedrijf te Sittard 
PLUS Boudy Postma te Sittard Rousseau Chocolade te Sittard Harald Salvino glas en kozijnen te Sittard 
Orthodontiepraktijk Schuttelaar te Sittard Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Vahsen Constructies b.v. te Sittard 
Architectenbureau Verbruggen te Sittard WellColl Autoschade te Sittard Wendy’s Bibob Hairshop te Sittard 
Zuidlease bv te Sittard   

 

Notulen Algemene Leden Vergadering DVO donderdag 12 oktober 2017 
Plaats  : Kantine DVO 
Tijd  : 20:30 – 22:00 
 

 
Agenda:  
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2-10-2016. 

 

3. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2016-2017. 

 

4. Verslag van de kascontrolecommissie. 

 

5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 

 

6. Bestuurssamenstelling 

 

• Van huidig bestuur aftredend en niet herkiesbaar; 

Dhr. Raymond van Kaldekercken, Dhr. Con Rutjens. 

 

• Nieuwe bestuurslid verkiesbaar; 

Dhr. Luc Koene (Secretaris). 

 

7. Rondvraag en Sluiting. 
 
 

 
Ad.1 Opening en vaststelling van de agenda. 
 
Roy Zelissen (Penningmeester/Voorzitter a.i.) heet iedereen die aanwezig is van harte welkom.  
 
Ad.2 Notulen van de algemene ledenvergadering van 2-10-2016. 
 
De notulen van de vorige ALV worden zonder opmerkingen akkoord bevonden. 
 
Ad.3 Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2016-2017. 
 
Roy Zelissen geeft nadere toelichting op het financieel verslag 2016/2017. Het eindresultaat laat een 
klein negatief saldo zien, dit kan en mag een keer voorkomen geeft Roy aan, maar dit mag niet 
structureel worden. Roy geeft uitleg welke grote kostenposten er op de exploitatie drukken en welke 
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posten voor inkomsten zorgen. De neergaande spiraal qua kantine inkomsten is gelukkig een halt 
toegeroepen. De boodschap is duidelijk, we zullen in de begroting van dit seizoen nog strikter moeten 
letten op onze uitgaven om ervoor te zorgen dat we in de zwarte cijfers terecht komen. Verder 
benadrukt Roy dat we nog steeds een gezonde club zijn.  
 
Iedereen gaat akkoord met financieel verslag.  
 
Ad.4 Verslag van de kascontrolecommissie. 
 
Van de kascontrolecommissie zijn dhr. Eric Goris en dhr. Jo de Esch verhinderd. Uit naam van de 
kascontrole commissie geeft Roy aan dat beiden aangaven dat de penningmeester zijn werk goed 
voor elkaar heeft. Alles is overzichtelijk en op vragen van de kascontrole commissie kon hij een 
duidelijk antwoord geven. ALV gaat akkoord met de uitleg en verleent het bestuur decharge.  
 
Ad.5 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
 
Roy Zelissen geeft aan dat een kascontrole in een vereniging van groot belang is. Oproep voor 
nieuwe commissie resulteert erin dat dhr. Pascal Ots dit samen met dhr. Rob Smeets gaan doen. 
 
 
Ad.6 Bestuurssamenstelling. 
 
Van huidig bestuur aftredend en niet herkiesbaar; dhr. Raymond van Kaldekercken en dhr. Con 
Rutjens. Roy legt uit waarom Raymond en Con, dit besluit hebben genomen. De vergadering bedankt 
Con en Raymond voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren.  
 
Verkiesbare nieuw bestuurslid: Dhr. Luc Koene (Secretaris). 
 
Van de aanwezige leden heeft niemand bezwaar tegen opname van Luc Koene in het bestuur. 
 
Het bestuur bestaat uit: Roy Zelissen (penningmeester/voorzitter a.i.); Rob van Kaldekercken 
(waarnemend DB lid); Jos Erkens (waarnemend DB lid); Luc Koene (secretaris); Ron Molnar 
(technische zaken); Erwin Tummers (accommodatie); John van Erp (activiteiten); Jack Jacobs (2de 
secretaris). 
 
 
Ad.9 Rondvraag en sluiting. 
 
Pascal Ots =>  

• De DVO Nieuwjaarscup komt dit nog terug? Pascal geeft aan dat dit een uitgesproken 
uithangbord van onze vereniging was en dat hij hoopte dat dit een vervolg zou krijgen. Roy 
geeft aan dat er een vervangend toernooi voor in de plaats is gekomen (WéntjerToernooi) en 
dat de insteek is om dit toernooi uit te bouwen naar een toernooi voor alle teams uit de 
gemeente. En dat het natuurlijk heel jammer is dat zo’n prominent toernooi als de NJC geen 
vervolg zal krijgen maar dat een toernooi als de NJC een behoorlijke groep vrijwilligers moet 
hebben om zo’n project te trekken. En dat dit nu juist het grote maatschappelijke probleem is 
binnen de sportverenigingen. 
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• Pascal vraagt waarom we afgelopen jaar niet hebben deelgenomen aan Pinkpop? Roy geeft 
uitleg dat de Pinkpoporganisatie ons geweigerd heeft omdat wij als DVO een aantal jaren niet 
konden voldoen aan de strenge eisen. Denk hierbij aan een te groot verschil tussen de 
verschonken consumpties en de ingeleverde bonnen. Verder is er in 2016, volgens de 
Pinkpoporganisatie, alcohol verschonken aan minderjarigen. Roy geeft verder aan dat hij DVO 
weer zal aanmelden en dat het dan aan de Pinkpoporganisatie is of wij weer mee mogen 
werken. 

• Vraag van Pascal naar de stand van zaken omtrent de invulling van het voorzitterschap. Roy 
geeft aan dat we nog altijd actief, intern en extern DVO, aan het zoeken zijn maar dat de lijst 
met mogelijke kandidaten opraakt. De oproep aan de aanwezigen om hierin mee te denken 
en eventuele suggesties kenbaar te maken aan het bestuur. 
 

Collin Meijers => 

• Vraag van Collin om een specificering van de grote uitgaven. Roy geeft uitleg wat de grote 
kostenposten precies inhouden. Denk aan gas/water/licht, huur en onderhoud accommodatie 
(Gemeente), KNVB, loonkosten/vergoedingen. 

• Verder de opmerking om beter rekening te houden met de trainingen als er een 
(oefen)wedstrijd ingepland wordt. 
 

Leon Meerts =>  

• Vraag van Leon of de kantine niet eerder kan openen zodat als ouders kinderen komen 
brengen zij naar binnen kunnen en een consumptie kunnen nuttigen. We lopen inkomsten mis 
zo meent hij. Roy geeft aan dat de kantinebeheerders ook vrijwilligers zijn en dat we ons dit 
bewust zijn maar dat deze keuze bewust zo gemaakt is. Verder zegt hij toe om dit issue mee 
te nemen in de gesprekken met de beheerders. Dave Vincken haakt hierop in en zegt dat er 
best mogelijkheden zijn om ouders in de kantine te krijgen. Bijvoorbeeld als we zelf soep en 
broodjes zouden mogen meebrengen voor de spelertjes dan blijven de ouders ook in de 
kantine en wellicht nuttigen zij dan 1 á 2 of zelfs meer consumpties. Ook dit zal Roy 
meenemen richting de beheerders. 

 
Dave Vincken => 

• Hoelang gaan we nog het gedrag van enkele rotte appels die de sfeer in de vereniging 
verzieken accepteren. Er is nu wel een sanctiebeleid maar geschreven woord is geduldig. Wij 
met z’n allen en hierin het bestuur voorop moeten grenzen trekken. Dan maar een kleinere 
vereniging die lager speelt dan dat we maar alles slikken. Het bestuur is het hier volmondig 
mee eens en dat een hardere lijn in deze is ingezet. 

 
Rob Smeets => 

• Rob geeft aan dat de vergadering zich bewust moet zijn van het grote probleem dat 
maatschappelijk speelt. Hij doelt hiermee op de terugloop van betrokkenheid bij de 
gemiddelde burger om vrijwilligerswerk op zich te nemen. En dat hierdoor het steeds 
moeilijker zal worden om werkzaamheden qua bezetting in te vullen. Er volgt een discussie 
hoe hier binnen DVO mee om te gaan. 
 

Frank Queis =>  

• Vraag van Frank hoeveel leden we op dit moment hebben en is dit dalende of stijgend. 
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Totaal zegt Roy is het inclusief vrijwilligers/trainers enz. ≈ 650 (seniorleden ≈ 100, juniorleden 
≈ 350). 

 
Danny Bergsma => 

• Waarom is er zo weinig animo voor de ALV? Is het niet bij iedereen bekend? Luc geeft aan 
dat het al maanden op de site staat en dat er voldoende mensen naar gekeken hebben. Dus 
mag men ervan uit gaan dat het bij het merendeel bekend zou moeten zijn. Maar dat het al 
jaren is dat de opkomst bij een ALV zeer laag is. Opmerking van de vergadering om ook via 
posters in de kantine hiervoor aandacht te vragen. Roy zegt dit toe. 

 
Julio Sanchez Ramirez => 

• Hoe zit het met de keeperstrainingen? Ron Molnar geeft hierop antwoord. 
 

Aansluitend bedankt Roy Zelissen (penningmeester/voorzitter a.i.) de aanwezigen en wordt de 
vergadering gesloten. 
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