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VV DVO : SECRETARIEEL VERSLAG  SEIZOEN 2007-2008 
 

Algemeen 
Bij het begin van het seizoen 2007-2008 telt de vereniging meer dan 500 leden, waarvan 
ruim 300 in de jeugdafdeling.  
 
Met ingang van dit seizoen is de naam van ons complex omgetoverd tot het Frans Erkens 
Sportcomplex.  
 
Tientallen vrijwilligers staan weer garant voor een soepele start van de nieuwe 
competitie. 
Het bestuur ziet er bij aanvang seizoen als volgt uit : Chris Stoelwinder (Voorzitter), 
Roger Beumers (secretaris), Roy Zelissen (penningmeester),Con Rutjens (technische 
commissie), Peter Frissen (ledenadministratie).  
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 31 Augustus 2007. Tijdens 
deze vergadering wordt kandidaat-bestuurslid Thieu Ubachs door de aanwezigen 
aanvaard als bestuurslid. Thieu Ubachs zal zich gaan bezighouden met de portefeuille 
sponsoring en PR.  
 
Op het einde van vorig seizoen hebben we afscheid genomen van Frans en Lenie Erkens 
en het voltallige jeugdbestuur. De werkzaamheden welke door het jeugdbestuur werden 
verricht zijn nu ondergebracht bij het hoofdbestuur. De ledenadministratie bij de jeugd 
zal voortaan door Peter Frissen (ledenadministrateur) gedaan worden, de secretariële 
werkzaamheden door Roger Beumers (secretaris).  
Voorts zijn er een aantal vrijwilligers bereid gevonden voor het verrichten van andere 
werkzaamheden. De werkzaamheden rondom kleding zullen door Ralph Meulenberg 
verricht gaan worden. 
Willie Ernst zal het beheer van het materiaalhok op zich nemen. In de loop van het 
seizoen voegt Joke Phillipen zich hierbij aan. 
 
Gedurende de zomer voorafgaande aan het seizoen is druk gewerkt aan het realiseren 
van 4 nieuwe kleedlokalen. Om de aanbouw van 4 nieuwe kleedlokalen mogelijk te 
maken, heeft het jeugdhome moeten wijken. Het is de bedoeling dat jeugd en ouders 
voortaan gebruik maken van de hoofdkantine.  
Bij aanvang seizoen zijn nog niet alle kleedlokalen beschikbaar, gedurende de eerste 
helft van het seizoen komen de nieuwe kleedlokalen beschikbaar. 
 
Het bestuur vergadert op 9/8, 21/09, 19/10, 17/12, 18/01, 29/02 en 15/04. 
 
In het voorjaar van 2008 komt voorts het definitieve bericht dat hoofdsponsor Henk van 
Doornik na dit seizoen zal stoppen met sponsoring bij DVO. 
 
Het plotselinge overlijden van Paul Remie zorgt voor een zwarte bladzijde in het seizoen. 
Vele DVO’ers waren aanwezig bij de uitvaart van Paul. 
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Sportieve resultaten 
De club kent in het verslagjaar hoogte- en dieptepunten. 
 
Senioren : 
Verwachting bij aanvang van het seizoen was dat DVO 1 een goed seizoen moest kunnen 
gaan draaien. Helaas was het tegendeel het geval. Het gehele seizoen werd rond de 
degradatieplaats gebivakkeerd. Eindresultaat is dat DVO 1 degradeerde en volgend 
seizoen in de 4e klasse zal moeten gaan spelen. 
Hoogtepunt bij de senioren vormde het kampioenschap van DVO 3, na een zinderende 
slotfase. Op grootse wijze werd het kampioenschap gevierd. 
 
DVO2, DVO 4 en DVO 5 kenden een wisselvallig seizoen. Uiteindelijk eindigden zij allen in 
de middenmoot. 
 
Jeugd : 
Een aantal teams wisten het kampioenschap te behalen. 
De A1 wist na een jaar eerder te zijn gedegradeerd, meteen het verloren terrein weer 
goed te maken. Op fraaie wijze werd het kampioenschap behaald in de 2e klasse. 
Voor een grote stunt wist DVO D1 te zorgen. In het eerste jaar dat dit team in de 
hoofdklasse speelde werd meteen het kampioenschap behaald. Resultaat is dat komend 
seizoen in de 2e divisie gespeeld mag gaan worden.  
Ook DVO E5 en DVO F5 slaagden erin kampioen te worden van hun poule. 
Voorts is te vermelden dat geen enkel jeugdteam degradeerde. 
 
Ook door de DVO-veteranen werd getracht wekelijks een wedstrijd te spelen. Lukte dat 
voor de winterstop nog aardig, na de winter werd nog maar sporadisch gespeeld vanwege 
personele problemen. 
 
Trainers. 
Nico Perez start voor het 2e seizoen als hoofdcoach van onze vereniging. 
Deels door de slechte resultaten van DVO, zien we ons halverwege het seizoen verplicht 
om Nico Perez op non-actief te zetten.  
Reeds snel wordt er een vervanger gepresenteerd. Ruud Hendriks zal de komende 1,5 
jaar hoofdcoach zijn van DVO.  
 
Als tweede trainer fungeerde Bert Pijls. Het was het eerste seizoen voor Bert. Op het 
einde van het seizoen werd door Bert medegedeeld dat hij na het seizoen zal vertrekken. 
 
De lagere senioren werden wekelijks op de donderdag getraind door Simon Sarkol.  
 
Trainer van de A-jeugd  is Chris Stoelwinder.  
Bij de lagere jeugd worden de techniektrainingen door Ruud Peters verzorgd.  
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De keeperstrainingen gaan vertraagd van start. Vertraagd omdat vlak voor aanvang 
seizoen de keeperstrainers Jean Cleber en Wiel Schepers er de brui aan geven. Gelukkig 
wordt er toch nog vrij snel een opvolger gevonden. Door Tom Janssen zullen voortaan de 
keeperstrainingen verzorgd worden. 
Ook vinden er gedurende het seizoen specifieke looptrainingen plaats. Deze staan onder 
leiding van fysiotherapeut Olaf Schulte. 
 
Accommodatie 
Gedurende de zomer voorafgaande aan het seizoen is druk gewerkt aan het realiseren 
van 4 nieuwe kleedlokalen. Om de aanbouw van 4 nieuwe kleedlokalen mogelijk te 
maken, heeft het jeugdhome moeten wijken.  
Gelukkig zijn als gevolg van de nieuwe kleedlokalen de bouwunits, welke enkele jaren als 
noodlokaal hebben gefungeerd, overbodig geworden. 
 
In plaats van het jeugdhome kunnen jeugd en ouders voortaan gebruik maken van de 
hoofdkantine.  
Bij aanvang seizoen zijn nog niet alle kleedlokalen beschikbaar, gedurende de eerste 
helft van het seizoen komen de nieuwe kleedlokalen beschikbaar. 
 
Halverwege het seizoen komt er het definitieve bericht vanuit het gemeentebestuur dat 
DVO kunstgras zal gaan krijgen. Veld 2 en een gedeelte van het trainingsveld zullen van 
kunstgras voorzien gaan worden. Gepland is dat gestart zal gaan worden met de aanleg 
aan het einde van het seizoen.  
 
Helaas blijft het grote probleem gedurende het seizoen de slechte conditie van de  
speelvelden. Ook dit seizoen dienen er weer teveel trainingen afgelast te worden. Ook 
vele wedstrijden dienen afgelast te worden, wat er uiteindelijk toe leidt dat in april/mei 
vele inhaalwedstrijden door de weeks gespeeld moeten worden. 
 
 
Tenslotte 
• 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 vrijwilligersavond plaats. 

• Op het einde van het seizoen vindt er in het laatste weekend van mei weer een 
afsluitend feestweekend plaats. Inmiddels begint vooral de vrijdagavond tot een zeer 
aangename traditie uit te groeien. Op deze avond wordt een wedstrijd gespeeld 
tussen o.a oud-DVO’ers, sponsors en jeugdleiders. Aansluitend worden de 
kampioenen van het seizoen gehuldigd waarna het feest losbarst. Een gratis barbecue 
zorgt ervoor dat alle aanwezigen geen honger hoeven te leiden. 
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• In oktober worden we blij verrast door enkele ouders van jeugdspelers welke 

aangeven een jeugdactiviteiten commissie te willen starten. Gedurende het seizoen 
organiseren ze een aantal zeer geslaagde evenementen. Er is weer een speurtocht 
voor de tocht, Sinterklaas brengt een bezoek aan onze kantine en na enkele jaren 
niet te zijn geweest vind dit jaar ook weer een sportdag voor de jeugd plaats. 

• De website van onze vereniging gaat zijn tweede seizoen in. Dagelijks wordt de site 
door vele honderden bezocht en we mogen dan ook stellen dat de website inmiddels 
is uitgegroeid tot het belangrijkste communicatie middel van onze vereniging.  

• Een ander communicatie middel, zijnde TV-Gazet, is na de winter steeds minder 
betrouwbaar. Er wordt dan ook na vele jaren uitstekend van dienst te zijn geweest, 
afscheid genomen van TV-Gazet. 

• 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 mooi 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.  

 
 
Sittard, augustus 2008 

 

 

 


