
 

 Voetbalvereniging DVO 
Dr. Philipsstraat 101 
6136 XX  SITTARD 
KvK M’tricht 40186482 
BTW NL002677441B01  
www.vvdvo.nl 
 

Secretariaat: 
Pater Schreursstraat 22 
6136 AW  SITTARD 
Tel.nr.: 06-22520070 

   

  

 

SPONSOREN vv DVO 

Autobedrijf Amko te Geleen Bernard herenmode te Sittard Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard 
CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen Bram Cornelissen kunststof kozijnen te Born Handelsvertretung H. Frantzen te Gangelt (D.) 
Autorijschool Peter Frissen te Sittard Fysiosittard te Sittard Tuincentrum De Hazelaar te Nieuwstadt 
Hendriks Mode te Sittard Café De Hollande te Sittard HVL B.V.te Eindhoven 
KampsVanBaar Advocaten te Sittard Kim’s Hair te Sittard Carlo Krekels bouwservice te Sittard 
Orthodontiepraktijk Schuttelaar te Sittard Ortho-vision te Geleen Rent-a-Rolla autoverhuur te Sittard 
Bakkerij Marcel Roubroeks te Susteren Royworks Vastgoedspecialisten te Sittard Harald Salvino Glas te Sittard 
Theo Salvino schilder- en renovatiewerken te Sittard Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Restaurant Thaiphoon te Sittard 
Tomorrows Sports World B.V. te Heerlen Architectenbureau Verbruggen te Sittard Elektro J. Verheesen te Sittard 
WellColl schadeherstel te Sittard Zuidlease bv te Sittard  

 

 

Notulen Extra Algemene Leden Vergadering DVO dinsdag 17 september 2013 
Plaats  : Kantine DVO 
Tijd  : 20:30 – 21:30 
 

Agenda:  
 

1. Opening van de vergadering. 
 

2. Vaststellen van de vernieuwde statuten van DVO. 
 

3. Sluiting. 
 
Aanwezige Bestuursleden: Chris Stoelwinder, Roy Zelissen, Raymond van Kaldekercken. 

 
Ad.1 Opening van de vergadering. 
 
Voorzitter Chris Stoelwinder opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij de extra 
Algemene Ledenvergadering. 
Eén der aanwezigen (dhr. Eijk) merkt op, dat hij ongelukkig is met het feit, dat deze vergadering in de 
kantine wordt gehouden, en meldt dat hij zich wat overvallen voelt door de plotselinge start van de 
vergadering. De voorzitter merkt op, dat er nu eenmaal geen andere ruimte beschikbaar is voor 
vergaderingen, en dat hiermee niet wordt afgeweken van de normale gang van zaken. Daarnaast 
heeft iedereen ruim op tijd op de website kennis kunnen nemen van zowel het tijdstip van de 
vergadering, als van de te bespreken onderliggende stukken. 
 
Ad.2 2. Vaststellen van de vernieuwde statuten van DVO. 
 

Conform de reglementen en de afspraken op de vorige ALV dient door de aanwezigen te worden 
gestemd over de in concept opgemaakte vernieuwde statuten van DVO. Deze hebben ruim op tijd ter 
inzage gelegen op onze website en men heeft hiervan kennis kunnen nemen. 
Herman Marx vraagt of deze wijzigingen zijn gedaan op initiatief van DVO, of dat dit een verplichting is 
vanuit de KNVB. De voorzitter antwoord, dat dit strikt genomen geen verplichting is vanuit de KNVB, 
maar dat er wel dringend is geadviseerd op de statuten aan te passen aan de vereisten van de 
moderne tijd. Het bestuur van DVO heeft vastgesteld, dat de vorige statuten inderdaad enigszins 
gedateerd waren, en dat deze aanpassing behoefden. Hierop is de aktie aangezet om de statuten te 
vernieuwen conform het via de KNVB aangeleverde format. 
De penningmeester (Roy Zelissen) vult aan, dat de belangrijkste wijziging is, dat nu alle bestuursleden 
de jaarrekening moeten ondertekenen. 
Bij stemming blijkt, dat geen der aanwezigen tegen het vernieuwen van de statuten –conform de in 
concept opgemaakte statuten- is. Iedereen kan zich hier goed in vinden (of zoals Clyde Walker het 
verwoord: Als dit goed is voor de vereniging ben ik uiteraard voor.) en er wordt door de aanwezigen 
unaniem besloten om de vernieuwing van de statuten goed te keuren. 
 
Ad.3 Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen en wordt de vergadering 
gesloten. 


