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SPONSOREN vv DVO 

Anytime Fitness te Sittard ASL asbestsaneringen B.V. te Sittard Bernard herenmode te Sittard 
Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard BoSmi Tentenverhuur te Geleen CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen 
Grieks specialiteiten restaurant Delphi te Sittard Autorijschool Peter Frissen te Sittard Fysiosittard te Sittard 
Hendriks Mode te Sittard Café De Hollande te Sittard ING Nederland te Amsterdam 
KampsVanBaar Advocaten te Sittard PLUS Boudy Postma te Sittard Rent-a-Rolla autoverhuur te Sittard 
Bakkerij Marcel Roubroeks te Susteren Royworks Vastgoedspecialisten te Geleen Orthodontiepraktijk Schuttelaar te Sittard 
Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Sports & Soccer Center te Kerkrade Vahsen Constructies b.v. te Sittard 
Architectenbureau Verbruggen te Sittard Elektro J. Verheesen te Sittard WellColl Autoschade te Sittard 
Zuidlease bv te Sittard   

 

 
VV DVO: SECRETARIEEL VERSLAG SEIZOEN 2016-2017 

 

Algemeen:  

 

Bij het begin van het seizoen 2016-2017 telt de vereniging ruim 600 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: Roy Zelissen (Penningmeester, voorzitter a.i.), Jack Jacobs 

(2de secretaris en promotie), Erwin Tummers (Materiaal en Accommodatie). Rob van Kaldekercken 

(Sponsoring), Ron Molnar (Technische Commissie), John van Erp (activiteiten), Jos Erkens (coördinator 1 en 2)  

Opmerkingen t.a.v. bestuur: De algemene ledenvergadering werd gehouden in oktober 2017. Tijdens deze 

vergadering werd Luc Koene voorgesteld en benoemd als secretaris van onze vereniging. 

 

Sportieve resultaten Senioren:  

 

DVO 1 speelde andermaal in de 3e klasse en behaalde een verdienstelijke 6de plek. Er werd 11x gewonnen, 8x 

gelijkgespeeld en 7x verloren. Doelsaldo was voor en 40 tegen. DVO 1 stond voor het 4e 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 5 gewonnen wedstrijden, 3 gelijkspel en 8 

nederlagen werden 18 punten behaald. Doelsaldo 26 voor en 28 tegen. DVO 2 stond onder leiding van Ruud 

Peters en Harrie Dreuning. 

DVO 3 speelde in de reserve 2 de klasse B en werd 7de. Van de 22 wedstrijden werden er 10 gewonnen en 1 

gelijkgespeeld en 11 verloren. Trainer van DVO 3 was Roel Pisters. 

DVO 4 speelde mannen 4, 5de klasse en behaalde een 9de plaats. Trainer was Harrie Dreuning. 

Naast deze teams hadden we ook nog een zeer fanatiek 35+ team. 

 

Sportieve resultaten Jeugd:  

 

Ook in het seizoen 2016-2017 werden weer vele goede resultaten behaald door onze jeugdteams. Er werd aan de 

competitie deelgenomen door 24 jeugdteams. Daarnaast namen ook MF-teams deel aan de onderlinge 

wedstrijdenreeks voor MF-teams. 

Zowel in de voor- als najaar competitie werden divers jeugdteams kampioen. 

Drie van onze jeugdteams kwamen uit in categorie A, t.w. DVO 19-1, DVO 17-1, en DVO 15-1. 

  DVO JO 19-1, uitkomend in de hoofdklasse J, kende een moeilijk seizoen onder meer door personele 

problemen. Er werd een toch nog verdienstelijke 7de plek behaald 

 DVO 17-1 speelde in de hoofdklasse J en dit team behaalde een fraaie 6de plek. 

 DVO 15-1 speelde ook in de hoofdklasse en behaalde een zeer verdienstelijke 5de plaats. 

 

Accommodatie: 

 

Aan het begin van het seizoen werden de vruchten zichtbaar van de eerdere renovatie 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.  Inmiddels is er binnen DVO een nieuwe Normen en Waarden commissie opgericht en zijn 

de richtlijnen opnieuw vastgesteld en gecommuniceerd binnen de vereniging. 

De accommodatie en met name de kantine is en blijft een punt van aandacht voor het bestuur van DVO.  
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Sponsoring: 

 

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.  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 2016-2017 niet 

altijd.  

 

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

afsluiting van het seizoen. Daarnaast werden er ook door de diverse teams activiteiten georganiseerd, zoals een 

beerpong avond, dart wedstrijd, quiznight en nog vele anderen. 

 

 Voor de jeugd was er afgelopen seizoen weer een sinterklaasavond. 

 

 Overige activiteiten welke plaatsvonden gedurende het seizoen zijn: Nieuwjaarsreceptie, Darttoernooi en een 

vrijwilligers dag en –avond.  

 

 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 2017, 

 

Luc Koene Secretaris vv DVO 
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