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SPONSOREN vv DVO 

Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen 
Fysiotherapie De Baandert te Sittard de Hazelaar tuincentrum te Nieuwstadt ‘Op ’t Huikske’ cafetaria te Sittard 
Imtech Maintenance te Kerkrade Intersport Ronald de Bruijn te Sittard dhr. Wim Janssen te Sittard 
Carlo Krekels tegelzettersbedrijf te Sittard Rob Nijpels Fotostudio te Sittard Ramalux B.V. deuren en kozijnen te Sittard 
Marcel Roubroeks bakkerij te Susteren Harald Salvino Glas te Sittard Theo Salvino schilderwerken / renovaties te Sittard 
Schtad Zitterd café te Sittard Stienen tweewielerspeciaalzaak te Sittard Sef Strijkers hoveniersbedrijf te Sittard 
Swiatalski slagerij te Sittard Verbruggen architectenbureau te Sittard J. Verheesen electrotechnisch installateur te Sittard 
Wingz te Eindhoven ZR accountants en belastingadviseurs te Sittard  

 

 

 

Betreft : Notulen Algemene Ledenvergadering seizoen 0809 dd. 29-08-2008  
Plaats   : Kantine DVO 
Tijd  : 21.00u – 22.45u 
 

Agenda :  
1. Opening en vaststelling van de agenda.  
2. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 31 augustus 2007. 
3. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2007-2008. 
4. Verslag van de kascontrolecommissie. 
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
6. Jaarverslag van de secretaris. 
7. Bestuurssamenstelling. 
8. Beleid “DVO in 2011”. 
9. Accommodatie. 
10. Rondvraag en sluiting. 

 
 

Ad 1 : Opening en vaststelling van de agenda    
Voorzitter Chris Stoelwinder heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
 

Ad 2 : Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 31 augustus 2007 
Notulen zijn enkele weken voorafgaand aan Algemene Ledenvergadering ter inzage beschikbaar 
geweest. Geen enkel lid heeft gebruik gemaakt van recht op inzage.  
Tijdens vergadering krijgen aanwezigen gelegenheid om notulen door te lezen. Er volgen geen op- of 
aanmerkingen. Notulen worden dan ook als dusdanig vastgesteld. 
 
 

Ad 3 : Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2007-2008 
Financieel verslag is ter inzage beschikbaar geweest. Ter vergadering wordt in afwezigheid van 
penningmeester Roy Zelissen, door ledenadministrateur Peter Frissen een toelichting gegeven op de 
jaarcijfers. 
Het seizoen 2007-2008 laat een positief resultaat zien. 
 
Vragen welke door de aanwezigen gesteld worden : 
1. Ruud Schwidder ; Het bedrag welk aan contributie wordt gepresenteerd kan niet kloppen. 

Antwoord bestuur : Cijfers kloppen wel.  
 
2. Herman Marx : Hoe kunnen de hoge personeelskosten verklaard worden ? 

Door bestuur wordt aangegeven waaruit de personeelskosten bestaan.  
 
Door de overige aanwezigen worden geen op-/aanmerkingen gemaakt met betrekking tot jaarverslag.  
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Ad 4 :  Verslag van de kascontrolecommissie 
Kascontrole is uitgevoerd door Wil Lebens en Ron Bartels.  
Namens de kascontrolecommissie geeft Wil aan dat de cijfers gecontroleerd zijn en worden er 
complimenten verstrekt aan de overzichtelijke wijze waarop de penningmeester de financiële zaken 
heeft verantwoord. 
De penningmeester en daarmee het bestuur wordt hiermede decharge verleend. 

 

Ad 5 :  Benoeming nieuwe kascontrole commissie 
Nieuwe kascontrolecommissie zal gaan bestaan uit Nicole Vervuurt en Eugene Oberije.  
 

Ad 6 :  Jaarverslag van de secretaris 
Secretaris Roger Beumers brengt verslag uit aan de aanwezigen over de hoogte- en dieptepunten van 
onze vereniging in het seizoen 2007-2008. De aanwezigen hebben geen aan- of opmerkingen. 

 

Ad 7 :  Bestuurssamenstelling 
Van het huidig bestuur zijn Roy Zelissen (penningmeester) en Roger Beumers (secretaris) aftredend en 
herkiesbaar. Beide worden herkozen. 
 
Raymond van Kaldekercken heeft te kennen gegeven in het bestuur zitting te willen nemen. Hij zal zich 
gaan bezighouden met accommodatiebeheer. Raymond introduceert zich bij de aanwezigen. 
De aanwezigen gaan akkoord met opname van Raymond in het bestuur. 
 
Het bestuur bestaat voorts uit : Chris Stoelwinder (Voorzitter), Peter Frissen (Ledenadministratie), Con 
Rutjens (Technische Cie) en Thieu Ubachs (Sponsor Cie)  

 

Ad 8 :  Beleid “DVO in 2011”  
Middels een overzichtelijke presentatie wordt door voorzitter Chris Stoelwinder aangegeven hoever we 
als DVO zijn gevorderd met het bereiken van de doelen zoals deze zijn vastgelegd in het beleidsplan 
“DVO in 2011”  
 
Er wordt duidelijk dat er al grote stappen voorwaarts zijn gemaakt, maar dat er ook nog enkele grote 
stappen te maken zijn. 
 
Vragen van de aanwezigen mbt de presentatie : 
1. Ron Bartels -> Hij mist een deelplanning, wat willen we per jaar realiseren ? 

Antwoord bestuur : Op dezelfde voet verder, bewust geen tussentijdse milestones geplaatst. 
 

2. Ralph Meulenberg -> Wanneer gaat verbouwing kantine plaatsvinden ? 
Antwoord bestuur ; Vooralsnog heeft aanleg kunstgrasveld de voorkeur, kantine zal echter zeker 
een opknapbeurt gaan krijgen. Hopelijk zal dit kunnen gebeuren op het einde van seizoen 2008-
2009. 
 

3. Mike Karel -> Beleid is er onder andere op gericht kwaliteit van de jeugd op een hoger nivo te 
krijgen. Dit gaat ten koste van de lagere jeugd. 
Antwoord bestuur ; Inderdaad is in eerste instantie beleid erop gericht de kwaliteit van de jeugd 
omhoog te tillen door extra aandacht aan de prestatieve teams te geven. O.a hebben deze teams 



 

 

 Voetbalvereniging DVO 
Dr. Philipsstraat 101 
6136 XX SITTARD 
(046) 451 85 48 
www.vvdvo.nl 

 
Secretariaat: 
Pater Schreursstraat 22 
6136 AW SITTARD 
06-22520070 

   

   

   
 

SPONSOREN vv DVO 

Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen 
Fysiotherapie De Baandert te Sittard de Hazelaar tuincentrum te Nieuwstadt ‘Op ’t Huikske’ cafetaria te Sittard 
Imtech Maintenance te Kerkrade Intersport Ronald de Bruijn te Sittard dhr. Wim Janssen te Sittard 
Carlo Krekels tegelzettersbedrijf te Sittard Rob Nijpels Fotostudio te Sittard Ramalux B.V. deuren en kozijnen te Sittard 
Marcel Roubroeks bakkerij te Susteren Harald Salvino Glas te Sittard Theo Salvino schilderwerken / renovaties te Sittard 
Schtad Zitterd café te Sittard Stienen tweewielerspeciaalzaak te Sittard Sef Strijkers hoveniersbedrijf te Sittard 
Swiatalski slagerij te Sittard Verbruggen architectenbureau te Sittard J. Verheesen electrotechnisch installateur te Sittard 
Wingz te Eindhoven ZR accountants en belastingadviseurs te Sittard  

 

gerichte looptrainingen ontvangen. Streven is echter om deze extra zaken ook door te trekken naar 
de minder getalenteerde jeugd. Maar dit vraagt tijd. 
Reactie Mike Karel -> Communiceer dit beter ! 

 
 

Ad 9 :  Accommodatie 
Momenteel worden onze trainingsvelden voorzien van kunstgrasveld. Veld 2 zal voorzien worden van 
kunstgras en er zal nog een kunstgrasveld gemaakt worden waar wedstrijden voor de E-/F- jeugd op 
gespeeld kunnen worden. 
Of de in eerste instantie afgegeven opleverdatum (17 oktober) haalbaar is, is te betwijfelen. 
 
Overige aan de accommodatie gerelateerde zaken zijn in agendapunt 8 besproken. 

 

Ad 10:  Rondvraag 
Na een korte pauze wordt gestart met de rondvraag. 
 
Vragen : 
Door de leiders van DVO C1 zijn per mail een aantal vragen ingediend. Enkele van de gestelde vragen 
zijn niet bestemd voor de ledenvergadering. Wel worden de volgende reacties door bestuur op een 
tweetal vragen gegeven : 
1. Vergoeding reiskosten bij uitwedstrijden -> Binnenkort zal bestuur het beleid gericht op 

reiskostenvergoeding openbaar maken. 
2. De 2 gratis consumpties welke leiders na afloop training/wedstrijd kunnen krijgen is alleen bestemd 

voor het krijgen van koffie/thee. 
 
Overige vragen : 
3. Tabian Hassing -> Waarom is er bij DVO nooit een speler van de week bij wedstrijden van DVO 1 ? 

Antwoord bestuur ; Heel goed idee om dit te introduceren. Tabian biedt aan dit mede te willen 
organiseren. 

 
4. Mike Karel -> Momenteel is het slecht gesteld met de DVO-kleding waarin sommige teams dienen 

te spelen. Dit is een DVO-onwaardige presentatie. 
Antwoord bestuur : Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden en alleen het hoognodige is 
vooralsnog besteld. Probleem in deze is dat het huidige kledingcontract met Balans aan einde van 
dit seizoen af zal lopen. Om nu grote hoeveelheden Balans kleding te kopen is niet verstandig.   
Om toch na te gaan hoe groot het huidige probleem is, wordt toegezegd een nieuwe inventarisatie te 
maken. 

 
5. Ben Vaessen -> In de kantine geldt sinds kort een rookverbod. Wordt er nog iets gedaan om de 

rokers tegemoet te komen ? 
Antwoord bestuur -> We zijn hiermee bezig, heeft echter geen prioriteit. 

 
6. Mike Karel -> Hoeveel kost het om een team te voorzien van een shirtsponsor ? 

Door het bestuur wordt de hoogte van het sponsorbedrag aangegeven.  
Mike vraagt om onderbouwing van dit bedrag. Door voorzitter Chris Stoelwinder wordt aan Mike 
voorgesteld dit op een ander tijdstip te doen. 
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7. Ron Niesten -> Krijgen de seniorenteams dit seizoen weer broodjes na afloop wedstrijd ? 

Antwoord bestuur : Ja. 
 
8. Roger Karel -> Zijn team, DVO C3, heeft geen scheidsrechter 

Door bestuur wordt geantwoord dat ieder team zelf voor scheidsrechter moet zorgen, wil dit niet 
lukken dan kan dit aangekaart worden bij onze scheidsrechtercoördinator Peter Frissen. 

 
9. Roger Karel -> DSM sponsort bij VV Sittard, waarom niet bij DVO ? 

Antwoord bestuur ; Goed idee om te kijken of wellicht DSM ook bereid is tot sponsoring DVO. 
 
10. Mike Karel -> Stoort zich aan de wijze waarop met materiaal wordt omgegaan. Het is een soort van 

“graai-cultuur”. O.a uit zich dit in aantal ballen welke per team beschikbaar zijn. 
Antwoord bestuur : Probleem is dat we momenteel materiaal op 2 locaties hebben liggen (VV Sittard 
en eigen locatie). Eenieder wordt gevraagd zorgvuldig om te gaan met DVO-materiaal. 

 
11. Tabian Hassing -> Waarom wordt het uitslagenbord in de kantine niet meer gebruikt ? 

Antwoord bestuur : Goede opmerking, zullen kijken of we in de toekomst dit bord weer gaan 
gebruiken. 

 
Aansluitend bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid en wordt de vergadering 
gesloten. 


