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SPONSOREN vv DVO 

Anytime Fitness te Sittard Bernard herenmode te Sittard Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard 
BoSmi Tentenverhuur te Geleen CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen Grieks specialiteiten restaurant Delphi te Sittard 
DIS BV te Sittard Autorijschool Peter Frissen te Sittard Fysiosittard te Sittard 
Café De Hollande te Sittard 
KampsVanBaar Advocaten te Sittard 
Auto Moonen te Sittard 

ING Nederland te Amsterdam 
Kempen & Oberdorf makelaardij te Sittard 
Orthodontiepraktijk Schuttelaar te Sittard 

Intersport Superstore  Gardenz  
Bakkerij Marcel Roubroeks te Susteren 
PLUS Boudy Postma te Sittard 

Rent-a-Rolla autoverhuur te Sittard Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Tapperie De Gats te Sittard 
Architectenbureau Verbruggen te Sittard WellColl Autoschade te Sittard Vahsen Constructies b.v. te Sittard 
  Zuidlease bv te Sittard 
   

 

Notulen Algemene Leden Vergadering DVO donderdag 6 oktober 2016 
Plaats  : Kantine DVO 
Tijd  : 20:30 – 22:00 
 

 
Agenda:  
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda. 
 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2-10-2015. 
 
3. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2015-2016. 
 
4. Verslag van de kascontrolecommissie. 
 
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
 
6. Jaarverslag van de secretaris. 
 
7. Bestuurssamenstelling 
 

 Van huidig bestuur aftredend en niet herkiesbaar; 
Peter Frissen (ledenadministratie). 

 Roger Beumers stapt uit dagelijks bestuur maar blijft bestuurslid. 

 Nieuwe bestuursleden verkiesbaar; 
Jos Erkens (Algemene zaken); John van Erp (Activiteiten), Ron Molnar (T.C.). 

 
8. Voordracht dhr. Herman Marx als erelid. 
 
9. 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 2-10-2015. 
 
De notulen van de vorige ALV worden zonder opmerkingen akkoord bevonden. 
 
Ad.3 Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2015-2016. 
 
Roy Zelissen geeft nadere toelichting op het financieel verslag 2015/2016. Eindresultaat is ook dit jaar 
negatief maar ten opzichte van vorig jaar hebben we een grote stap gezet in de goede richting. Roy 
geeft uitleg waar de tekorten vandaan komen (wat opvalt is de verminderde opbrengst uit kantine). De 
boodschap is duidelijk, we moeten flink aan de spreekwoordelijk kar trekken om te zorgen dat we in 
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de zwarte cijfers komen. Roy zegt dat we nog steeds een gezonde club zijn. Verder de opmerking dat 
er in de eerst volgende bestuursvergadering bekeken wordt of de jaarrekeningen ook via de website 
openbaar kunnen worden gemaakt. 
 
Iedereen gaat akkoord met financieel verslag. Verder geen vragen van de aanwezigen. 
 
Verder geeft Roy aan dat  er een nieuwe weg is ingeslagen doordat diverse personen binnen onze 
club de schouders eronder aan het zetten zijn om de neergaande spiraal te keren. Verder wordt er 
onder leiding van John van Erp gekeken op welke wijze meer inkomsten uit de kantine gegenereerd 
kunnen worden.  
 
Ad.4 Verslag van de kascontrolecommissie. 
 
Van de kascontrolecommissie zijn Sandra Mols en Arco Klerk verhinderd uit naam van de kascontrole 
commissie zal Erwin Tummers een brief van Arco en Sandra voorlezen. In deze brief geven beiden 
aan dat Roy Zelissen zijn werk goed voor elkaar heeft. Alles is overzichtelijk en op vragen van de 
kascontrole commissie kan 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. Jo de Esch  dit samen met dhr. Erik Goris gaan doen. 
 
Ad.6 Jaarverslag van de secretaris. 
 
Roy Zelissen geeft aan de hand van het secretarieel jaarverslag dat hij van onze secretaris Roger 
Beumers heeft ontvangen een beknopt overzicht van afgelopen seizoen (iedereen die dit verslag wil 
lezen zie DVO site). Hij benadrukt dat de neergaande spiraal betreffende het ledenaantal ons zorgen 
baart. Het ligt waarschijnlijk aan de demografische samenstelling van de buurten waar onze leden 
vandaan komen. Het bestuur zal initiatieven initiëren om het ledenaantal te verhogen c.q. te 
stabiliseren. Verder vraagt hij aandacht voor de vernielingen aan onze accommodatie, gedaan door 
onze leden zelf en door derden. Onze eigen leden kunnen we daar op aanspreken en berispen bij 
andere verenigingen is dat lastiger. Ook is het teruglopen van het aantal vrijwilligers een zorgelijke 
zaak. Oproep aan de vergadering om eens in hun omgeving te polsen of daar geen mensen zijn die 
een taak op zich willen nemen. Verder geen vragen van de aanwezigen. 
 
Ad.7 Bestuurssamenstelling. 
 
Van huidig bestuur aftredend en niet herkiesbaar; Peter Frissen. Roy legt uit waarom Peter, dit besluit 
heeft genomen. De vergadering bedankt Peter voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren. Peter geeft 
aan dat hij de werkzaamheden voor de ledenadministratie gewoon blijft doen voor DVO.  
 
 
Roger Beumers stapt uit dagelijksbestuur maar blijft bestuurslid; Roger heeft aangeven gezien zijn 
werksituatie om uit het dagelijks bestuur te stappen. Als gevolg hiervan bestond het DB nog maar uit 
Roy Zelissen. Dit is natuurlijk geen wenselijke situatie en heeft het bestuur besloten het DB tijdelijk 
aan te vullen met Rob van Kaldekercken en Jos Erkens als waarnemend dagelijks bestuurslid.  
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Verkiesbare nieuwe bestuursleden: Ron Molnar (TC); John van Erp (activiteiten) en Jos Erkens 
(algemene zaken).  
Van de aanwezige leden heeft niemand bezwaar tegen opname van John van Erp, Ron Molnar en Jos 
Erkens in het bestuur. 
 
Het bestuur bestaat uit: Roy Zelissen (penningmeester); Rob van Kaldekercken (waarnemend DB lid); 
Jos Erkens (waarnemend DB lid); Ron Molnar (technische zaken); Con Rutjens (sponsorzaken); Erwin 
Tummers (accommodatie); Raymond van Kaldekercken; Roger Beumers (wedstrijdsecretaris); John 
van Erp (activiteiten); en Jack Jacobs (2

de
 secretaris). 

 
 
Ad.8 Voordracht van dhr. Herman Marx als erelid. 
 
Het bestuur heeft besloten om shr. Herman Marx voor te dragen als erelid van vv DVO. 
Dit wordt door de aanwezige op de vergadering unaniem goedgekeurd. 
 
Ad.9 Rondvraag en sluiting. 
 

Pascal Ots =>  

 De DVO Nieuwjaarscup wordt deze dit jaar georganiseerd? Roy legt uit dat men afgelopen 
jaar geprobeerd heeft dit te organiseren. Helaas waren er te weinig teams die mee wilden 
doen. Pascal geeft aan dat het wel een uitgesproken uithangbord van onze vereniging was en 
dat hij hoopte dat dit een vervolg zou krijgen. Roy geeft aan dat het voor dit jaar te laat is maar 
dat we proberen een NJC 2018 te houden.  

 Pascal vraagt naar hoe nu om te gaan met de berichtgeving omtrent het vermeende 
schadelijk zijn van de korrels op onze kunstgrasvelden. Roy zegt dat hij snapt dat ouders, 
begeleiders en trainers hierover ongerust zijn. Maar dat wij als vv DVO hier niet de 
verantwoordelijke partij zijn. En dat wij afhankelijk zijn van de besluitvorming bij KNVB, 
gemeente Sittard-Geleen en de landelijke overheden. 

 We bestaan 90 jaar, hij vindt het jammer dat hier niks is mee gedaan. Klopt zegt Roy, dat 
vindt het bestuur ook. Maar helaas was er geen mankracht om dit op te pakken.  

 
 
Rob Smeets =>  

 Rob wil de exacte cijfers weten betreffende de dalende kantine inkomsten. Roy geeft hier 
uitgebreid antwoord op. En geeft ook aan dat we de activiteiten weer aan het opstarten zijn en 
dat John van Erp hier een hoofdrol in krijgt. Ron Molnar haakt hier nog op in en zegt dat de 
selectie op de wedstrijdzondagen ook hun steentje gaan bijdragen om de kantine gevuld te 
krijgen. 

 
 
Carlo Krekels => 

 Carlo vraagt wat het eigen vermogen van vv DVO nu daadwerkelijk is? Is dit een rekenterm 
en geen daadwerkelijk geld? Roy geeft uitgebreid antwoord over kort en langlopende activa. 
Eigenlijk is het alleen van belang dat we een bepaalde bedrag aan liquide middelen moeten 
hebben aan de start van een seizoen. Dit om het seizoen zonder in het spreekwoordelijk rood 
te komen door kunnen. Want wij als club mogen van de bank niet in de min komen. Carlo 
verbaast zich dat een club als DVO zo weinig aan buffer heeft.   
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Aanvullend wordt vanuit de vergadering gevraagd hoe het zit met de begroting van dit 
seizoen? Roy zegt dat de begroting normaal gesproken alleen intern bestuur 
gecommuniceerd wordt. 
 

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