
 

Hoofdsponsor van DVO Voetbalvereniging DVO 
Dr. Philipsstraat 101 
6136 XX  SITTARD 
KvK Limburg 40186482 
BTW NL002677441B01  
www.vvdvo.nl 
 

Secretariaat: 
Kentstraat 7 
6137 JT  SITTARD 
secretariaat@vvdvo.nl 

 

 

 

 

  

 

SPONSOREN vv DVO 

ArtCor Graphics te Sittard ASL Asbestsaneringen te Sittard Frituur de Baandert te Sittard 
Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard Auto Bongers te Sittard BSB Verzekeringen te Geleen 
CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen AutoFirst Crombeen te Sittard Grieks specialiteiten restaurant Delphi te Sittard 
Fysiosittard te Sittard Tuincentrum De Hazelaar te Nieuwstadt ING Nederland te Amsterdam 
Intersport Superstore Gardenz te Geleen Iris Bloemen te Born KampsVanBaar Advocaten te Sittard 
Kempen & Oberdorf makelaardij te Sittard Auto Moonen te Sittard PLUS Boudy Postma te Sittard 
Rent-a-Rolla autoverhuur te Sittard Roeters Specialist in Financiële Diensten te Sittard Rousseau chocolade te Sittard 
Projectadviesburo Ron Salvino te Sittard Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard SF-OnTime project- en bedrijfscatering te Geleen 
Sligro horecagroothandel te Sittard Vahsen Constructies te Sittard Wijnands Bedrijfskleding Service te Eygelshoven 
WellColl Autoschade te Sittard Zuidlease te Sittard Zuid Projecten te Brunssum 

 

 

VV DVO : SECRETARIEEL VERSLAG SEIZOEN 2020-2021 
 
Algemeen 
 
Ook seizoen 2020-2021 werd overschaduwd door Corona en was dus voor DVO en al zijn 
betrokken leden een vervelend en lastig seizoen. Nadat ook vorig seizoen de competitie niet 
kon worden afgemaakt hebben we ook in seizoen 2020-2021 de competities niet uit kunnen 
spelen. Complexen dicht, kantines dicht en wederom sterk dalende inkomsten voor DVO. 
Ondanks dit zijn we er toch in geslaagd het hoofd boven water te houden, mede dankzij de 
inzet en niet aflatende betrokkenheid van veel van onze leden en vrijwilligers. 
  
Bij de start van het seizoen 2020-2021 telt onze vereniging rond de 400 actieve spelende 
leden. Ook dit seizoen stonden ruim 100 trouwe vrijwilligers garant voor een soepele start 
van de nieuwe competitie. Met name bij de allerjongsten verwachten zien we een stijging van 
het aantal nieuwe leden in het komende seizoenen. Wij hopen gezien deze ontwikkeling wel 
op een kleine stijging van het totale ledenaantal in het komende seizoen. 
 
   Ledenaantallen peildatum 1 januari betreffende seizoen 

Heren 
17-18 18-19 19-20 

 

Pupillen 
 

151 142 127 

 

Junioren 
 

149 143 128 

 

Senioren 
 

99 103 95 

    Totaal 399 388 350 
 

    

Dames 
17-18 18-19 19-20 

 

Pupillen 
 

8 10 4 

 

Junioren 
 

7 3 5 

 

Senioren 
 

0 0 0 

     Totaal 20 13 9 
 

Bron: KNVB 

    
 
Het bestuur zag er bij aanvang seizoen als volgt uit:  
 

- Roy Zelissen (voorzitter a.i. en penningmeester) 

- Luc Koene (secretaris): 

- Ron Molnar (voetbaltechnische zaken) 

- John van Erp (activiteiten)   

- Jos Erkens (accommodatie) 
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Sportieve resultaten senioren 
 
Er werd aan de competitie deelgenomen door 5 seniorenteams. 
 
Ook in het seizoen 2020-2021 werd in februari 2021 door de overheid helaas het besluit 
genomen om alle competities stil te leggen als gevolg van Covid. Dat heeft er uiteindelijk in 
geresulteerd dat competities helemaal niet meer zijn uitgespeeld en alle teams dus in de 
klasse bleven ingedeeld waarin zij op het moment van stilleggen van de competitie waren 
ingedeeld. 
 
Sportieve resultaten jeugd 
 
Per 1-1-2021 had DVO 20 juniorenteams. 
Ook bij onze gehele jeugd zijn de competities ook dit seizoen weer stilgelegd en niet meer 
hervat. Vandaar hier dan ook geen jaarlijks overzicht van behaalde resultaten. 
 
Accommodatie  
 
Onze accommodatie blijft een belangrijk punt van aandacht voor het bestuur. 
 
Ook zijn er in de loop van 2020-2021 weer gesprekken met de Gemeente Sittard-Geleen 
over het aanleggen van ledverlichting op onze wedstrijdvelden. Een moeizaam proces 
gezien de belangen en voorkeuren van de verschillende partijen. Naar verwachting zal dit 
begin 2022 zijn definitieve beslag kunnen vinden.  
 
Ook onze kunstgrasvelden blijven een punt van aandacht. Het kunstgras van veld 2 zal op 
korte termijn moeten worden vervangen. Gesprekken met Gemeente en Sportstichting zijn 
inmiddels opgestart. 
 
 
Sponsoring  
 
Sponsoring is en blijft een heel belangrijk punt van aandacht, ook komend seizoen. Veel 
dank zijn we verschuldigd aan al onze sponsoren die met hun financiële bijdragen en 
belangstelling een groot aandeel hebben in het welslagen van ieder seizoen en het 
voortbestaan van DVO. De sponsorcommissie is ook in seizoen 2020-2021 zeer actief 
geweest en heeft verschillende mooie resultaten bewerkstelligd en een aantal nieuwe 
sponsoren weten binnen te halen. 
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Activiteiten en gebeurtenissen 
 
Ook dit seizoen vonden er weer talloze activiteiten op en rondom het DVO complex plaats. 
Wij merken dat onze leden deze activiteiten heel erg waarderen, maar om dit in de toekomst 
nog meer te kunnen intensiveren hebben we hulp nodig. Onze activiteitencommissie is erg 
betrokken, maar het ontbreekt vaak aan voldoende mankracht om hier nog meer invulling 
aan te geven. Oproep dus aan iedereen, neem eens contact op met onze 
activiteitencommissie om te kijken of jullie hierin iets zouden kunnen betekenen. 
 
Samenvatting activiteiten seizoen 2020-2021: 
 

 September 2020: start Grote Clubactie, boekjes uitdelen, leden enthousiasmeren en 

meer. 

 Oktober 2020: Diverse jeugdtoernooitjes op ons complex met nieuwe hesjes 

gesponsord door onze hoofdsponsor Refresco. 

 14-11 en 12-12: wafelactie georganiseerd door de activiteitencommissie. Groot 

succes, ook werd er volop geklust in onze kantine en kreeg het meubilair weer een 

mooie donkerrode DVO-kleur. 

 17-11-2020: start Kaboutervoetbal. Voetbal voor de allerkleinsten van 3-4 jaar 

geïnitieerd door onze jeugd coördinator Eeg Peters. 

 December 2020: we starten met een Facebook en Instagram pagina onder de naam 

vv DVO. Bedoeling is om de wildgroei aan allerlei individuele pagina’s te centreren en 

onder een sociaal mediakanaal naar buiten te treden. 

 5-12-2020: Sinterklaas bij DVO voor onze allerkleinsten 

 19-12-2020: jaarafsluiting DVO met een bedankje voor al onze vrijwilligers. 

 Januari 2020: Trainingssessie i.s.m. met Soccerchampions. 

 10-7-2021: afsluiting van een moeilijk en sportief teleurstellend seizoen. DVO heeft er 

toch voor gekozen om er een gezellige dag van te maken, met volop hapjes en 

drankjes voor onze trouwe vrijwilligers, trainers en coördinatoren en een heuse 

zeskamp voor onze jeugd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vvdvo.nl/
mailto:secretariaat@vvdvo.nl


 

Hoofdsponsor van DVO Voetbalvereniging DVO 
Dr. Philipsstraat 101 
6136 XX  SITTARD 
KvK Limburg 40186482 
BTW NL002677441B01  
www.vvdvo.nl 
 

Secretariaat: 
Kentstraat 7 
6137 JT  SITTARD 
secretariaat@vvdvo.nl 

 

 

 

 

  

 

SPONSOREN vv DVO 

ArtCor Graphics te Sittard ASL Asbestsaneringen te Sittard Frituur de Baandert te Sittard 
Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard Auto Bongers te Sittard BSB Verzekeringen te Geleen 
CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen AutoFirst Crombeen te Sittard Grieks specialiteiten restaurant Delphi te Sittard 
Fysiosittard te Sittard Tuincentrum De Hazelaar te Nieuwstadt ING Nederland te Amsterdam 
Intersport Superstore Gardenz te Geleen Iris Bloemen te Born KampsVanBaar Advocaten te Sittard 
Kempen & Oberdorf makelaardij te Sittard Auto Moonen te Sittard PLUS Boudy Postma te Sittard 
Rent-a-Rolla autoverhuur te Sittard Roeters Specialist in Financiële Diensten te Sittard Rousseau chocolade te Sittard 
Projectadviesburo Ron Salvino te Sittard Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard SF-OnTime project- en bedrijfscatering te Geleen 
Sligro horecagroothandel te Sittard Vahsen Constructies te Sittard Wijnands Bedrijfskleding Service te Eygelshoven 
WellColl Autoschade te Sittard Zuidlease te Sittard Zuid Projecten te Brunssum 

 

 

 

Tenslotte  
 

 Helaas hebben wij dit seizoen ook afscheid moeten nemen van twee van onze zeer 

betrokken en actieve leden: Roger Karel, onze materiaalman overleed volledig 

onverwacht op 1-4-2021. 

Bestuurslid John van Erp overleed ook geheel onverwacht op 31-8-2021.  

Beiden hebben een zeer actieve rol gespeeld bij DVO, we zullen ze erg gaan missen. 

 

Tientallen vrijwilligers hebben tijdens het afgelopen seizoen weer onbaatzuchtig hun 

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

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

vrijwilligers. Hoewel we nog steeds over een grote groep vrijwilligers beschikken, 

begint het toch steeds een groter probleem te worden voor de vele werkzaamheden 

voldoende en geschikte vrijwilligers te vinden.  

 

 DVO blijft veel aandacht besteden aan normen en waarden. In verband hiermee is 

ons normen- en waarden beleid ook afgelopen seizoen weer aangescherpt. 

 

Samenvattend kunnen we concluderen dat we op bestuurlijk niveau dringend op 

zoek blijven naar invulling van de vacante bestuur- en kaderfuncties. Ook blijven wij 

steeds op zoek naar trainers en vrijwilligers en doen dan ook een dringend beroep op 

eenieder die DVO een warm hart toedraagt hier eens over na te denken. Op sportief 

was het seizoen 2020-2021 er eentje om snel te vergeten. Gelukkig zijn we nog 

steeds financieel een gezonde club en hopen dit ook de komende jaren te kunnen 

blijven realiseren. 

 
 
Sittard, 28-2-2-2022 
 
Luc Koene  
secretaris  
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