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VV DVO : SECRETARIEEL VERSLAG  SEIZOEN 2006-2007 
 
Algemeen 
Bij het begin van het seizoen telt de vereniging bijna 500 leden, waarvan ongeveer 300 in 
de afdeling jeugd. 
 
Tientallen vrijwilligers staan weer garant voor een soepele start van de nieuwe competitie. 
Het bestuur is bij aanvang seizoen samengesteld uit: Bert Poiesz (Voorzitter), Roger 
Beumers (secretaris), Roy Zelissen (penningmeester),Con Rutjens (Sponsoring), Peter 
Frissen (lid). 
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 1 September 2006. Hiervan 
worden aparte notulen gemaakt. Tijdens de algemene ledenvergadering treedt Bert Poiesz 
af als voorzitter. Er zijn twee kandidaat voorzitters , t.w Thieu Ubachs en Chris 
Stoelwinder. Na stemming onder de aanwezige leden wordt Chris Stoelwinder als 
voorzitter gekozen. 
Thieu Ubachs zal als kandidaat-bestuurslid gaan meedraaien met het bestuur.  
 
Het bestuur vergadert op 10/7, 23/8, 15/09, 06/10, 10/11, 19/01, 22/02, 16/03 ,27/04, 
25/05 en 01/07. 
 
Naast het dagelijkse reilen en zeilen is het DVO bestuur gestart met het opzetten van een 
beleidsplan. Een beleidsplan welke er toe moet leiden dat de DVO leden weten waarvoor 
DVO staat en waar DVO naar toe wil. Er vinden een aantal sessies plaats met de leden 
waarin de leden een inzicht krijgen in de eerste gedachtengangen van het bestuur op het 
beleidsgebied. Vooral de sessies met de jeugdleiders zijn goed bezocht. In de eerste helft 
van het  nieuwe seizoen 2007-2008 zullen de beleidsplannen gefinaliseerd worden. 
 
Sportieve resultaten 
De club kent in het verslagjaar hoogte- en dieptepunten. 
Bij de senioren kent DVO 1 een zeer moeilijk seizoen, pas vlak voor einde competitie wordt 
klassebehoud zeker gesteld.  DVO 2 stond na degradatie een klasse lager ingedeeld , maar 
kent toch een moeilijke start om uiteindelijk in de middenmoot te eindigen. 
DVO 3 was lange tijd kampioenskandidaat , maar wist het net niet te redden.  
DVO 4 en DVO 5 kampen gedurende het gehele seizoen met personele problemen , toch 
slagen beide teams erin om zeker na de winter , de nodige duels winnend af te sluiten. 
 
Grootste sportieve dieptepunt vormt de nieuwe degradatie van DVO A1. Na de eerdere 
degradatie van hoofdklasse naar 1e klasse , volgt een  nieuwe degradatie. Met als gevolg 
dat DVO A1 in seizoen 2007-2008 dient uit te komen in de 2e klasse. 
Hoogtepunt wordt op zaterdag 9 juni bereikt door DVO F1. Zij zijn doorgedrongen tot de 
districtsfinales in hun leeftijdscategorie en weten zowaar in Stramproy de districtsfinales 
winnend af te sluiten. Een hoogtepunt in de DVO geschiedenis. 
Ook DVO E1 weet in de winter districtskampioen te worden. Dit is echter niet op het veld 
maar in de zaal.  
Naast deze twee hoogtepunten zijn er nog andere kampioenen te begroeten. Voor de 
winter werden in de najaarsreeksen DVO D3, DVO E1, DVO F1 en DVO F2 kampioen. Na de 
winter wisten DVO D1, DVO E1, DVO E5 en DVO F1 kampioen te worden in de 
voorjaarsreeksen. 
Ook worden er enkele uitstekende toernooi-resultaten behaald. Zowel DVO D1 als DVO E1 
weten het prestigueze toernooi van SVN te winnen. 
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Dat er bij DVO genoeg talent voorhanden is moge ook blijken uit de vele scouts die 
wekelijks bij wedstrijden van de DVO jeugd aanwezig zijn. Op het einde van het seizoen 
hebben een drietal spelers de overstap naar een BVO gemaakt. 
 
Naast de senioren en de jeugd wordt er ook weer elke zaterdag een wedstrijd gespeeld 
door de DVO veteranen.  
 
Trainers. 
Hoofdtrainer gedurende het seizoen 2006-2007 is de aan zijn eerste jaar bezig zijnde Nico 
Perez. Verfrissend werkt de oefenstof welke Nico hanteerd en na raadpleging van de 
spelersraad wordt besloten het contract met Nico te verlengen. 
Bij DVO 2 is Ralph Meulenberg bezig aan zijn 2e seizoen. Omdat Ralph weer zelf wil gaan 
voetballen en de combinatie speler-trainer niet echt wenselijk is wordt er in de persoon 
van Bert Pijls een nieuwe trainer/coach gevonden voor DVO 2. 
De lagere teams worden getraind door Frank Snijders. 
 
Bij de jeugd zien we bij DVO A1 halverwege het seizoen Hugo van Cruchten er de brui aan 
geven. Zijn taken worden na de winter overgenomen door het duo Leon Meerts/Laurence 
Erkens. 
Bij de lagere jeugd worden weer wekelijks de techniektrainingen verzorgd door Stefan 
Saelmans. Aangezien Stefan ambities heeft om ergens aan de slag te kunnen gaan als 
hoofdtrainer wordt zijn contract niet verlengd.  
 
Accommodatie 
Als gevolg van een de almaar groter wordende jeugdafdeling, kampt de accommodatie met 
een chronisch tekort aan speelvelden en kleedkamers. Dit probleem speelt nu al enkele 
jaren en begint steeds nijpender te worden. 
Op het einde van het seizoen wordt gestart met uitbreiding van het aantal kleedlokalen. 
Deze uitbreiding gaat ten kostte van het jeugdhome en de bouw-units , welke enkele jaren 
als nood-kleedlokaal hebben gediend. De verbouwingsplannen van de kantine zijn 
voorlopig verschoven naar een tweede fase, welke opgepakt zal worden in seizoen 2007-
2008. 
In het begin van het seizoen wordt ons hoofdveld voorzien van een fraaie lichtinstallatie. 
Gedurende het seizoen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van deze lichtinstallatie voor 
het spelen van avondwedstrijden. 
 
Helaas blijft het probleem van de speelvelden ook gedurende het seizoen ons parten 
spelen. Teveel trainingen dienen te worden afgelast , afgelastingen waar vooral de lagere 
jeugd de dupe van werd. Gesprekken met de gemeente worden gevoerd om onze 
accommodatie op te waarderen. 
 
 
Tenslotte 

• In de winterperiode wordt het bestuur plots overvallen door het bericht dat Felix 
Lebens sr., Tom Smeets, Piet Zinken er na het seizoen mee zullen stoppen. Zij 
hebben jarenlang uitstekend werk verricht bij de jeugd en ervoor gezorgd dat de 
DVO jeugd een zeer goede naam heeft opgebouwd. Uiteraard is hun stoppen een 
groot verlies voor DVO. Het bestuur benut de tweede helft van het seizoen om te 
kijken hoe hun vertrek opgevangen kan worden. 

• Ook Frans en Lenie Erkens geven te kennen op het einde van het seizoen te zullen 
stoppen. Lenie heeft jaren op een perfecte wijze als gastvrouw van het jeugdhome 
gefungeerd. Frans is al sinds mensenheugnis als vrijwilliger aanwezig bij DVO. De 
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laatste jaren als beheerder van het materiaalhok. Frans is dan ook een waar club-
icoon. Uit dankbaarheid worden Frans en Lenie op de laatste training door de jeugd 
in het zonnetje gezet en wordt bekend gemaakt dat onze accomodatie voortaan 
“Frans Erkens sportcomplex” zal gaan heten. 

• Wekelijks worden op de maandagmorgen de kleedkamers van een grondige 
poetsbeurt voorzien; daarna hebben spelers en leiders de taak om na gebruik de 
lokalen schoon achter te laten. Dat laat wel eens te wensen over.  

• In december heeft , gelijk aan voorgaande jaren, een druk bezochte en goed 
geslaagde avond plaats, waarop de vrijwilligers in het middelpunt staan. 

• Op het einde van het seizoen vinden weer de gebruikelijke activiteiten plaats zoals 
afsluitende feestavond, DVO-selectie weekend op pad, fietsdag met aansluitende 
barbecue voor vrijwilligers.  
Vooral de afsluitende feestavond is een groot succes. Op deze avond worden de 
kampioenen bij de jeugd gehuldigd door oud-international Wil Dullens.  

• Vanaf begin seizoen is de website van DVO geheel vernieuwd. Voor alle teams is de 
mogelijkheid gecreeerd tot het beheren van een eigen teampagina. Na wat 
aanloopproblemen groeit de site uit tot een drukbezochte site en het belangrijkste 
communicatiemiddels van onze vereniging. 

• Tientallen vrijwilligers hebben tijdens het afgelopen seizoen weer onbaatzuchtig 
hun energie gestoken in DVO. De een wat meer op de voorgrond, de ander vrij 
onopvallend. Mede daardoor hebben velen weer genoten van een aardig seizoen. 
Het is goed om meer oog te hebben voor wat elk individu voor de vereniging doet 
en dat ook positief uit te dragen. Daarnaast is het zeer gewenst wanneer meer 
vrijwilligers de DVO-gelederen komen versterken. “Vele handen maken licht werk”. 
Zelfs “kleine”bijdragen in de vorm van een dagdeel of enkele uurtjes zijn meer dan 
welkom. Denk er eens over en ken je iemand in je omgeving die wel wat zou willen 
en kunnen doen voor de club, meld het aan een bestuurslid.  

• Niet in de laatste plaats zijn we als vereniging veel dank verschuldigd aan de vele 
sponsoren die met hun financiële bijdragen en belangstelling een groot aandeel 
hebben in het welslagen van dit seizoen.  

• Gelukkig prijzen we ons dat in Landgoed Hommelheide een nieuwe grote sponsor 
voor onze jeugd gevonden wordt. 
 

Sittard, augustus 2007 
 
 


