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SPONSOREN vv DVO 

Anytime Fitness te Sittard en Sittard-Lahrhof Van den Berg Woninginrichting te Sittard Bernard Herenmode te Sittard 
Beursgens servicestations & autoverhuur te Sittard Bloemenhuis Iris te Born Bouwmaat bouwmaterialen te Sittard 
BPV Accountants & Belastingadviseurs te Geleen BSB Verzekeringen te Geleen CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen 
Connect Solutions te Maastricht Airport AutoFirst Crombeen garagebedrijf te Sittard Grieks specialiteiten restaurant Delphi te Sittard 
Fysiosittard te Sittard De Hazelaar tuincentrum en hovenier te Nieuwstadt Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks te Sittard 
Café De Hollande te Sittard ING Nederland te Amsterdam Intersport superstore Gardenz te Geleen 
KampsVanBaar Advocaten te Sittard Kempen & Oberdorf makelaardij te Sittard LUNA Eten & Drinken te Sittard 
Auto Moonen garagebedrijf te Sittard PLUS Boudy Postma te Sittard Refresco Benelux te Sittard 
Rousseau Chocolade te Sittard Harald Salvino glas en kozijnen te Sittard Orthodontiepraktijk Schuttelaar te Sittard 
Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Vahsen Constructies b.v. te Sittard WellColl Autoschade te Sittard 
Wendy’s Bibob Hairshop te Sittard Zuidlease bv te Sittard  

 

 

VV DVO : SECRETARIEEL VERSLAG SEIZOEN 2019-2020 
 
Algemeen 
 
Wat een bewogen seizoen was 2019-2020. Begin 2020 werden we in Nederland opgeschrikt 
door een wereldwijde pandemie, Covid-19. In maart 2020 werd besloten het gehele 
amateurvoetbal stil te leggen en uiteindelijk ook niet meer te hervatten. Complexen dicht, 
kantines dicht en sterk dalende inkomsten voor DVO. Ondanks dit zijn we er toch in 
geslaagd het hoofd boven water te houden, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van veel 
van onze leden en vrijwilligers. 
  
Bij de start van het seizoen 2019-2020 telt onze vereniging rond de 350  actieve spelende 
leden. Ook dit seizoen stonden weer vele trouwe vrijwilligers garant voor een soepele start 
van de nieuwe competitie. Met name bij de allerjongsten  verwachten we een stijging van het 
aantal nieuwe leden in het komende seizoen, wat zich nu helaas nog niet vertaald in de 
totale aantallen. Wij hopen gezien deze ontwikkeling wel op een kleine stijging van het totale 
ledenaantal in het komende seizoen (‘20-‘21). 
 
   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 (voetbal technische zaken) 

- John van Erp (activiteiten)  

- Jos Erkens (accommodatie) 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 30 januari 2020. De invulling van de 
vacante bestuursfuncties, zoals die van voorzitter blijft een belangrijk aandachtspunt voor het 
bestuur. 
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Sportieve resultaten senioren 
 
Er werd aan de competitie deelgenomen door 5 seniorenteams. 
 
In maart 2020 werd door de overheid helaas het besluit genomen om alle competities stil te 
leggen als gevolg van Covid-19. 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 1-1-2020 had DVO 20 junioren teams. 
Ook bij onze gehele jeugd zijn de competities van af 12 maart 2020 stilgelegd en ook 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. 
 
Het bestuur is in een vergevorderd stadium met de aanschaf van zonnepanelen, financiering 
is geregeld en er dient nog formeel goedkeuring door de ALV te worden gegeven.  
 
Tevens zijn er in de loop van 2020 gesprekken met de Gemeente Sittard-Geleen op gang 
gekomen over het aanleggen van LED verlichting op onze wedstrijdvelden. 
 
Onze kantinebeheerders Ton en Helen Tummers hebben onder andere naar aanleiding van 
de gebeurtenissen rondom het Corona virus besloten hun activiteiten in 2020 te beëindigen. 
Gelukkig hebben wij in Patrick en Nancy Kirchberg waardige vervangers kunnen vinden. 
Uiteraard zal er nog op passende wijze, zodra de situatie het toelaat, afscheid van Ton en 
Helen worden genomen. Het bestuur wil wel nu alvast grote dank uitspreken voor hun 
jarenlange toewijding en inzet voor de club. 
 
 
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 in 2020 nieuw leven ingeblazen en er 
worden tal van acties ondernomen om de contacten met onze sponsoren te intensiveren. 
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Activiteiten en gebeurtenissen 
 
Ook dit seizoen vonden er weer talrijke activiteiten op en rond het DVO complex plaats. 
 
Voor het eerst werd eind augustus 2019 een heus tweedaags zomerkamp voor onze jeugd 
tot JO 13 georganiseerd. Met ruim 80 aanmeldingen een groot succes. Twee dagen lang 
was ons complex omgetoverd tot een heus kampeerterrein. Een enorme organisatie, maar 
dankzij de inzet van onze activiteitencommissie heeft onze jeugd 2 fantastische dagen 
gehad. Zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst. 
 
In september 2019 werd er gestart met de KNVB trainersopleiding Rinus genaamd. Onze 
jeugdtrainers kregen gedurende meerdere sessies veel praktische handvaten en tips van 
ervaren KNVB instructeurs. Uiteindelijk werden de cursussen afgesloten met uitreiken van 
een certificaat van deelname en hebben wij als bestuur inmiddels veel positieve 
terugkoppeling van onze trainers gekregen. 
 
November 2019 was er een heuse kienavond bij DVO met prachtige prijzen. 
 
Begin december stond uiteraard voor onze allerjongsten weer in het teken van Sinterklaas. 
Onze pupillen mochten weer een heuse Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen op ons 
complex en natuurlijk was er voor iedereen een leuke attentie. 
 
Eind december was er de jaarlijks terugkerende X-Mass party, waarbij alle vrijwilligers 
getrakteerd werden op een goed gevuld kerstpakket. 
 
Verdere activiteiten gedurende het seizoen: 
 

 Januari 2020: Open DVO darttoernooi 

 Februari 2020: een heuse wafelactie door een student van Trevianum ter financiering 

van haar buitenlandse reis. 

 Carnaval 2020: DVO weer goed vertegenwoordigd op de Mansluujzitting va CV de 

Narre. 

 Maart 2020: DVO speciaal bieravond voor de fijnproevers 

 Maart 2020: een echte Paashaas voor de allerjongsten 

 April/mei 2020: ballenschenking door onze hoofdsponsor Refresco gevolgd door een 

challenge “bal hooghouden” met diverse mooie prijzen. 
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Tenslotte  
 

 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 2019-2020 er eentje om snel te vergeten. Gelukkig zijn we nog 

steeds financieel een gezonde club, maar door alle maatregelen en perikelen 

rondom het Corona virus wordt het wel steeds lastiger om de club hier financieel 

doorheen te loodsen. 

 
Sittard, 19-12-2020 
 
Luc Koene  
secretaris vv DVO 
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