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VV DVO : SECRETARIEEL VERSLAG  SEIZOEN 2015-2016 
 

Algemeen 
Bij het begin van het seizoen 2015-2016 telt de vereniging een 675 leden, waarvan een 

350 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:  

Roger Beumers (Secretaris + Voorzitter a.i.),  
Roy Zelissen (Penningmeester),  

Jack Jacobs (Secretariaat) 

Con Rutjens (Technische commissie a.i),  

Peter Frissen (Ledenadministratie),  
Erwin Tummers (Materiaal en Accommodatie) 

Raymond van Kaldekercken (Activiteiten), 

Rob van Kaldekercken (Sponsoring). 

 

Opmerkingen t.a.v. bestuur :  
 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 11 september 2015.  

Na 9 jaar voorzitter te zijn geweest heeft Chris Stoelwinder besloten te stoppen. Er is nog 

geen opvolger, de taken van Chris zullen voorlopig waargenomen worden door Roger 
Beumers. Chris wordt bedankt voor de grote verdiensten welke hij heeft gehad voor onze 

vereniging. 

Peter Frissen en Con Rutjens zijn aftredend en herkiesbaar. De ALV gaat unaniem 

akkoord met het aanblijven van Peter en Con als bestuurslid. 
 

Het bestuur vergaderde op  21/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12, 25/1, 14/3, 25/4, 25/5 en 1/6. 

 

Sportieve resultaten 

 
Senioren: 

 

DVO 1 speelde andermaal in de 3e klasse en behaalde net als een seizoen eerder een 

verdienstelijke 6de plek. Er werd 12x gewonnen, 4x gelijkgespeeld en 10x verloren. 
Doelsaldo was 48 voor en 37 tegen. DVO 1 stond voor het 3e seizoen onder leiding van 

Ivo Wagemans. Maurice Mertens fungeerde andermaal als assistent. Pascal Ots was als 

leider / keeperstrainer betrokken bij DVO 1. Grensrechter bij DVO 1 was dit seizoen 

Jeremy Ehlen.  
 

DVO 2 behaalde een 7de plaats in de reserve 1ste klasse A. Met 9 gewonnen wedstrijden , 

1 gelijkspel en 12 nederlagen werden 28 punten behaald. Doelsaldo 42 voor en 58 tegen. 

DVO 2 stond onder leiding van Ruud Peters en Jos Erkens.  
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DVO 3 speelde in de reserve 2de klasse B en werd  laatste (wel met de aantekening dat 2 

ploegen in deze klasse zich gedurende het seizoen terugtrokken). Van de 18 wedstrijden 
werden er slechts 4 gewonnen en 1x werd gelijkgespeeld. Trainer van DVO 3 was Harrie 

Dreuning.  

 

DVO 4 begon in de reserve 3de klasse C, maar kende vele personele problemen waardoor 
in het voorjaar besloten werd het team terug te trekken. Het team stond onder leiding 

van Theo Salvino en Frank Snijders. 

 

DVO 5, spelend in de reserve 6e klasse, behaalde het kampionschao na een gewelidig slot 
van het seizoen. Na de reguliere competitie stonden 3 ploegen samen bovenaan. Middels 

het spelen van een halve competitie werd bepaald wie kampioen zou worden. Na 

spannende en goedbezochte wedstrijden tegen Sanderbout 3 en GVCG 2 was het DVO 5 

welke zich kampioen mocht noemen. Van de 20 wedstrijden in de reguliere competitie 
werden er 15 gewonnen, 4 gelijkgespeeld en slechts 1x verloren. Het doelsaldo was 91 

voor en 22 tegen. Leiders van DVO 5 waren John van Erp en Peter Backaus. 

 

Naast deze teams hadden we ook een 35+ en een 45+ team welke maandelijks een 7x7 

toernooi speelden.  
 

Daarnaast werd getracht om weer een damesteam bij elkaar te krijgen. Na de winter 

werd wekelijks op de vrijdag om 19:00u getraind door een aantal dames. Helaas bleef 

het vooralsnog beperkt tot een groep van zo’n 6 tot 9 dames. 
 

Jeugd: 

 

Ook in het seizoen 2015-2016 werden weer vele goede resultaten behaald door onze 
jeugdteams. Er werd aan de competitie deelgenomen door 28 jeugdteams (3xA, 4xB, 

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

wedstrijdenreeks voor MF-teams. 

 

Kampioenschappen welke behaald werden: 
Najaarscompetitie : DVO E4, DVO D1, DVO B3.  

Voorjaarscompetitie : DVO F5, DVO E7, DVO E6, DVO D1, DVO C2, DVO B2, DVO B4 

 

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

 DVO A1, uitkomend in de hoofdklasse J , kende een uitstekend seizoen. Een meer 

dan verdienstelijke 2e plek werd behaald. Door het winnen van een periodetitel nam 

DVO A1 deel aan de nacompetitie met als inzet promotie naar de landelijke 4e divisie. 
Helaas delfde DVO A1 het onderspit tegen WODAN A1 uit Eindhoven. 

 DVO B1 speelde in de hoofdklasse J en ook dit team behaalde een fraaie 2e plek. Ook 

zij mochten dankzij het winnen van een periodetitel deelnemen aan de nacompetitie. 

In de halve finale strandde DVO B1, het moest de meerdere erkennen in MMC Weert 
B1. 

 DVO C1 speelde voor het 2e seizoen in de landelijke 3e divisie niveau. Het gehele 

seizoen bivakkeerde DVO C1 in de onderste regionen en een sterke eindspurt leek 
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nog voor klasse behoud te gaan zorgen. Helaas zat dit er net niet in en degradeerde 

DVO C1 naar de hoofdklasse.  
 

 

Accommodatie 

Aan het begin van het seizoen werden de vruchten zichtbaar van de renovatie welke in 
de zomer had plaatsgevonden. Kleedlokalen, scheidsrechterlokalen, bestuurskamer en de 

gang waren flink onder handen genomen en het resultaat was dan ook duidelijk 

zichtbaar.  

 
Helaas zagen we gedurende het seizoen dat er zo nu en dan toch weer sprake was van 

vernielingen hetzij door eigen leden, hetzij door tegenstanders.  

 

Tijdens het seizoen kregen we het goede bericht dat we een nieuw kunstgrasveld krijgen. 
Deze zal komen te liggen op de plek van het huidige grasveld. Plan is om dit veld aan te 

leggen in de maanden mei-juli van 2016. 

 

Er vonden diverse gesprekken plaats met buurtbewoners om te komen tot een 

gezamenlijk plan om de overlast welke zij ervaren van ons complex zoveel als mogelijk 
te beperken. 

 

 

Sponsoring  
 

De positieve signalen welke eind seizoen 14/15 de ronde gingen omtrent een nieuwe 

sponsorcommissie werden bewaarheid in het seizoen 15/16. Een grote en enthousiaste 

groep zorgde ervoor dat we enkele nieuwe sponsors kregen en zorgde er tevens voor dat 
de relatie met de sponsors beter werd.  

Middels een sponsorloterij werd weer bepaald wie de sponsoren zouden zijn van DVO 1. 

In het seizoen 2015-2016 was Tempo Team de hoofdsponsor. Mede sponsoren van ons 

1ste elftal waren BPG Muris Bouwmaterialen Geleen en Schtad Zitterd. 

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 
 Hoewel we nog steeds over een grote groep vrijwilligers beschikken, begint het toch 

steeds een groter probleem te worden om voor de vele werkzaamheden voldoende en 

geschikte vrijwilligers te vinden.  

 
 Wekelijks worden 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 2015-2016 niet altijd.   

 
 Op het einde van het seizoen vonden er weer diverse activiteiten plaats zoals de 

gebruikelijke feestavond ter afsluiting van het seizoen.  

 

 Voor de jeugd was er afgelopen seizoen weer een sinterklaasavond.  

http://www.vvdvo.nl/
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 Doordat er niet genoeg vrijwilligers waren , heeft er helaas geen DVO Nieuwjaarscup 
plaatsgevonden. Wel werd in januari een “Wentjer” toernooi gespeeld tussen 

jeugdteams van Sittardse verenigingen. Dit toernooi vond plaats op de velden van 

OVCS, VV Sittard en DVO.  

 
 Overige activiteiten welke plaatsvinden gedurende het seizoen zijn : 

Nieuwjaarsreceptie, Darttoernooi en een vrijwilligers dag en –avond.  

 

 Op het einde van het seizoen werd door 40 DVO vrijwilligers een dranktent op Pinkpop 
2016 beheerd.  

 

 Ook stonden vele DVO vrijwilligers klaar om mee te helpen bij Sittard City Run.  

 
 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 2016 
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