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VV DVO : SECRETARIEEL VERSLAG  SEIZOEN 2014-2015 
 

Algemeen 

Bij het begin van het seizoen 2014-2015 telt de vereniging een 725 leden, waarvan een 

425 in de jeugdafdeling.  

 

Ook nu stonden er weer tientallen vrijwilligers garant voor een soepele start van de 

nieuwe competitie. 

 

Het bestuur zag er bij aanvang seizoen als volgt uit:  

Chris Stoelwinder (Voorzitter),  

Roger Beumers (Secretaris),  

Roy Zelissen (Penningmeester),  

Con Rutjens (Technische commissie a.i),  

Peter Frissen (Ledenadministratie),  

Raymond van Kaldekercken (Activiteiten), 

Rob van Kaldekercken (Sponsoring). 

 

Opmerkingen t.a.v. bestuur :  

 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 26 september 2014.  

Tijdens deze vergadering werden de nieuwe bestuursleden Jack Jacobs en Erwin 

Tummers voorgesteld aan de aanwezige leden. Geen van de aanwezigen had bezwaar 

tegen het toetreden tot het bestuur van Jack Jacobs en Erwin Tummers.  

Jack Jacobs zal secretariele werkzaamheden gaan verrichten, terwijl Erwin Tummers 

belast zal worden met beheer materialen en accommodatie.  

 

Het bestuur vergaderde op  7/10, 12/11, 2/12, 6/01, 3/02, 3/03, 7/04, 5/05 en 2/06. 

 

Sportieve resultaten 

 

Senioren: 

 

DVO 1 kende een leuk seizoen en handhaafde zich in de 3de klasse met een 

verdienstelijke 6de plek. DVO 1 stond voor het 2e seizoen onder leiding van Ivo 

Wagemans. Maurice Mertens fungeerde andermaal als assistent. Grensrechter bij DVO 1 

was dit seizoen Jeremy Ehlen. Hij volgde Theo Bominaar welke enkele jaren 

verdienstelijk als grensrechter fungeerde.  

 

DVO 2 behaalde een 6de plaats in de reserve 1ste klasse A. Met 10 gewonnen en 8 

verloren wedstrijden behaalde het 2de 34 punten met 46 doelpunten gemaakt en 54 

tegen. Het tweede stond onder leiding van Harrie Dreuning en Johan Warlich.  

 

DVO 3 speelde na promotie in voorafgaand seizoen in de reserve 2de klasse B en werd  

laatste. Trainer van DVO 3 was Tim Schmetz.  
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DVO 4 speelde in de reserve 3de klasse C en werd met maar 3 verloren wedstrijden 

glansrijk kampioen. Doelsaldo 67 voor en 34 tegen. 

 

DVO 5, spelend in de reserve 6e klasse, behaalde een fraaie 3de  plek. Van de 22 

wedstrijden werden er 15 gewonnen en 2 gelijkgespeeld. Het doelsaldo was 68 voor en 

32 tegen.  

 

Bij aanvang seizoen moesten we helaas DVO 6 terugtrekken omdat er te weinig spelers 

beschikbaar waren. In de eerste competitiehelft moesten we om dezelfde reden ook DVO 

VR1 terugtrekken uit de competitie. 

 

In de eerste helft van het seizoen speelde ons veteranenteam op de zaterdag nog enkele 

wedstrijden, maar ook hier werd het steeds moeilijker om voldoende spelers bij elkaar te 

krijgen. Besloten werd om na de winter alleen nog maar te trainen op de zaterdag en te 

gaan deelnemen aan een nieuw initiatief van de KNVB zijnde 7x7 toernooi voor 35+ 

spelers. Dit toernooi vond 4x plaats in het voorjaar van 2015.  

 

Jeugd: 

 

Ook in het seizoen 2014-2015 werden weer vele goede resultaten behaald door onze 

jeugdteams. Er werd aan de competitie deelgenomen door 29 jeugdteams (2xA, 4xB, 

5xC, 5xD, 7xE, 6xF). Daarnaast namen ook 4 MF-teams deel aan de onderlinge 

wedstrijdenreeks voor MF-teams 

 

Kampioenschappen welke behaald werden: 

Najaarskampioen:  DVO D3, DVO E3, DVO F4, DVO F5 

Voorjaarskampioen: DVO C5, DVO F6 

Kampioen volledig seizoen : DVO A1 

 

Vijf van onze jeugdteams kwamen uit in categorie A, t.w DVO A1, DVO B1, DVO C1, DVO 

C2 en DVO D1. 

 

 DVO A1, uitkomend in de 1e klasse werd met 19 gewonnen wedstrijden, 2 maal gelijk 

en maar één verloren partij glansrijk kampioen.  

 DVO B1 speelde voor het eerst in de DVO historie op het landelijke 4e divisie nivo. 

Vooraf was reeds duidelijk dat dit een zwaar seizoen zou worden,uiteindelijk kwamen 

ze net tekort en volgde degradatie naar de hoofdklasse.  

 DVO C1 speelde ook voor het eerst in de DVO historie op het landelijke 3e divisie nivo 

en behaalde een zeer verdienstelijke 8e plek.  

 DVO C2 kwam uit in de 1e klasse tegen alleen maar C1 teams en eindigde als laatste. 

 DVO D1 speelde in de hoofdklasse en meteen werd duidelijk dat ditte hoog gegrepen 

was voor dit team na het vertrek van enkele talentvolle spelers naar een BVO. DVO 

D1 eindigde dan ook als laatste.  

 Zowel DVO E1 als DVO F1 speelden in de hoofdklasse. In de hoofdklasse bij de E-

jeugd werd voor het eerst 9x9 gespeeld in plaats van 7x7.  
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Na enkele zeer succesvolle bekerseizoenen , was afgelopen seizoen een minder succesvol 

bekerseizoen voor onze jeugd. Enkele teams wisten nog door te dringen tot de halve 

finale, maar een finaleplek was niet weggelegd voor onze teams.  

 

Accommodatie 

Op het einde van het seizoen werd begonnen met de renovatie van onze accommodatie. 

Gedurende de zomerperiode werden kleedlokalen, scheidsrechterruimte, bestuurskamer 

enz. flink onder handen genomen. Dit gedeelte van het complex is nu weer toekomst 

bestendig. 

 

Helaas werden we gedurende het seizoen weer geconfronteerd met enkele vernielingen. 

Vernielingen aangebracht door tegenstanders en mensen welke in de avonduren / 

vakantieperiode oneigenlijk gebruik maken van onze accommodatie. Maar ook eigen 

leden lieten zich niet onbetuigd in deze en zorgden voor enkele vernielingen in 

kleedlokalen na afloop trainingen.  

 

 

Sponsoring  

 

In de loop van het seizoen bleek toch dat wij als DVO bestuur de relatie met sponsoren 

te weinig aandacht konden geven. In dit spreekwoordelijke gat zijn een aantal DVO 

welgezinden gestapt en hebben de “vrienden van DVO” opgericht. Deze sponsorcommisie 

tracht het “sponsorverhaal” op een hoger niveau te krijgen. De eerste signalen zijn zeer 

positief. 

Ook in het seizoen 2014-2015 was Grieksrestaurant Delphi uit Sittard de hoofdsponsor. 

Medesponsoren van ons 1ste elftal waren Orthodontie Praktijk Schuttelaar, WellColl 

autoschadeherstel en Rent-Line vastgoedadviseurs. 

Veel dank zijn we verschuldigd aan alle sponsoren die met hun financiële bijdragen en 

belangstelling een groot aandeel hebben in het welslagen van dit seizoen. 

 

 

Tenslotte 

 Wekelijks worden op de maandagmorgen de kleedkamers van een grondige 

poetsbeurt voorzien; daarna hadden spelers en leiders de taak om na gebruik de 

lokalen schoon achter te laten. Helaas gebeurde dit ook in het seizoen 2014-2015 niet 

altijd.  

 

 In december heeft, gelijk aan voorgaande jaren, een druk bezochte en goed geslaagde 

vrijwilligersavond plaats.  

 

 

 Op het einde van het seizoen vindt er op 29 t/m 31 mei weer een afsluitend 

feestweekend plaats. De avond werd gestart met een wedstrijd tussen het 

veteranenteam en een team samengesteld uit leden en oud prinsen van CV de Narre. 

Aansluitend werden de kampioenen gehuldigd, waarbij voor alle kampioen een fraai 

presentje beschikbaar was. Ook werden op deze avond de “spelers van het jaar” per 

team gekozen. Voor hen was er een fraaie medaille. Ook was er dit jaar een wedstrijd 
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Koe-schijten. Men kon een weddenschapje afsluiten waar de koe zijn hoopje zou 

leggen. Dit leverde hilarische taferelen op. De aanwezigen konden hierna genieten van 

een heerlijke BBQ, de muzikale omlijsting werd verzorgt door DJ Nick.  

 

 Voor de jeugd stond er dit seizoen een spooktocht, sinterklaasavond en sportdag op 

het programma. 

 

 Op zaterdag 10 januari en zondag 11 januari vond voor de 7de  maal in opeenvolging 

de DVO-Nieuwjaarscup plaats. Naast de beste jeugdteams uit onze regio waren ook 

weer alle limburgse BVO’s van de partij en was de organisatie er in geslaagd het 

duitse Borussia Mönchengladbach te strikken voor deelname aan het prestatieve F-

toernooi. Ook nu weer een groot compliment aan de vrijwilligers welke weer ervoor 

zorgden dat de DVO Nieuwjaarscup een schitterend evenement was welke voor een 

behoorlijk stuk positieve promotie zorgt voor onze vereniging.  

 

 Overige activiteiten welke plaatsvinden gedurende het seizoen zijn : Celebrity Night, 

Nieuwjaarsreceptie, Darttoernooi, Wijnproeverij, Whiskyproeverij, Familie-

Wijktoernooi en de Dag voor de Vrijwilligers op het einde van het seizoen. 

 

 Op het einde van het seizoen werd door 35 DVO vrijwilligers een dranktent op Pinkpop 

2015 beheerd.  

 

 Tientallen vrijwilligers hebben tijdens het afgelopen seizoen weer onbaatzuchtig hun 

energie gestoken in DVO. Zonder al onze vrijwilligers is het draaiend houden van een 

grote vereniging als DVO onmogelijk. Groot is dan ook onze dank aan al onze 

vrijwilligers. Kijkende naar de grote van onze vereniging zou een toename van het 

aantal vrijwilligers geen overbodige luxe zijn.  

 

Samenvattend kunnen we zondermeer weer spreken van een geslaagd seizoen, maar 

begint duidelijk te worden dat de groei er wel enigszins uit is.  

 

Sittard, oktober 2015 
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