
 
 
 

Door Vrienden Opgericht 
in 1932 
Dat is de betekenis van DVO’32. Wij zijn één van 
de langst spelende voetbalverenigingen van 
Vlaardingen, gelegen op een mooie locatie aan 
de Marathonweg 75. 
 

Dichtbij huis 
Onze voetbalvereniging ligt tussen Vlaardingen 
Centrum, de Vettenoordse Polder en de 
Westwijk. Fijn voor onze (jeugd)leden en 
medewerkers, want dat is lekker dicht bij huis.  
 

De mooiste velden 
Onze nieuwe voetbalvelden behoren tot de 
mooiste van Vlaardingen! DVO’32 heeft 2  
grasvelden en 1 kunstgrasveld.  
 

Vlaardingen In Beweging 
DVO’32 is partner van 
Stichting Vlaardingen In 
Beweging. Zij werkt samen 
met o.a. scholen en 
sportverenigingen en 
ondersteunt en organiseert verschillende 
activiteiten. Ons gezamenlijke doel is kinderen in 
beweging te krijgen en te houden! Het VIB laat 
kinderen kennismaken met alle buitensporten 
die er in Vlaardingen zijn. 

 
 
 

Alles op www.dvo32.nl 
Op onze website krijg je een goede indruk van 
onze activiteiten: 
 

 Jobs voor vrijwilligers 

 Jobs voor MaS-scholieren 

 Actualiteiten 

 Bestuur & Medewerkers 

 Normen & Waarden 

 Wedstrijdverslagen & Foto’s 

 Club van 32 

 Contact & Route 
 

Aanmelden 
Wil jij je aanmelden of heb je een vraag? Neem 
gerust contact op via dit mailadres: 
dvo.doelpunt@upcmail.nl  
 
 

Hoofdsponsor: 
Verkade Vlaardingen 
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Informatie over vrijwilligerswerk en 
maatschappelijke stage. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marathonweg 75 
3132 LA Vlaardingen 

www.dvo32.nl 



 
 
 

Vrijwilligers 
Wij zijn actief in het bieden van leuk werk voor 
vrijwilligers. Er is bij ons van alles te doen, zowel 
binnen als buiten of vanuit huis. 
 

Jobs voor vrijwilligers m/v: 
 
Kantinemedewerkers, het fluiten en vlaggen van 
wedstrijden voor senioren en jeugd, 
jeugdtrainingen geven of hierbij assisteren, 
medewerkers schoonmaak & onderhoud 
(dagploeg), gastvrouw/heer, administratief 
medewerkers, redactioneel medewerker 
(schrijven/fotografie), feest-en 
activiteitenplanners, bestuursleden enz. 

Het volgen van diverse opleidingen en 
workshops behoort tot de mogelijkheden. 

DVO'32 werkt nauw samen met het Servicepunt 
Vrijwilligers  van de Gemeente Vlaardingen, dat 
regelmatig extra's biedt aan onze vrijwilligers, 
zoals cursussen en een verwendag. Ook ben je 
tijdens het uitvoeren van de vrijwilligerstaken 
verzekerd via het Servicepunt Vrijwilligers. 
 
DVO’32 kan vrijwilligers die omgaan met 
vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, 
geld of goederen, vragen een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. 

 
 
 

Maatschappelijke Stage 
(MaS) 
Sinds 2011 is de maatschappelijke 
stage (MaS) ingevoerd voor alle 
middelbare scholieren. Inmiddels 
is de MaS niet meer verplicht vanuit de 
overheid, scholen mogen nu zelf bepalen of ze 
hieraan meedoen. De MaS is geen ‘gewone’ 
stage, het betekent vrijwilligerswerk doen in je 
omgeving. Doel hiervan is dat je betrokken raakt 
bij de samenleving en leert belangeloos iets voor 
een ander te doen.  
De MaS bij DVO ‘32 is leuk en leerzaam. In een 
voetbalomgeving leer je verantwoordelijkheid te 
nemen, mensen te helpen en samen te werken. 
Bij de stage word je altijd begeleid door een 
ervaren medewerker van DVO’32. 

Jobs voor MaS-sers m/v: 

Natuurlijk kun je bij onze vereniging 
jeugdwedstrijden fluiten of helpen bij 
jeugdtrainingen. Maar je kan ook op zaterdag in 
de kantine/keuken komen helpen met 
schoonmaak- en opruimwerk. Of doe je liever 
promotioneel werk of verschillende klusjes? Dan 
heb jij nu je MaS-stageplek gevonden! Op onze 
MaS web-pagina vind je het actuele aanbod 
jobs. 

Voor sommige jobs is een beetje voetbalervaring 
of spelregelkennis wel handig, maar echt niet 
noodzakelijk. Wij werken nauw samen met het 
Servicepunt Vrijwilligers van de Gemeente 
Vlaardingen, waarbij MaS-Actief Vlaardingen is 
ondergebracht. Ook staan we in contact met de  
MaS-coördinator van jouw school. 

 
 
 

Ontmoeten 
Onze gemoderniseerde kantine is een gezellige 
ontmoetingsplek voor leden, medewerkers en al 
onze gasten. Er is altijd genoeg lekkers 
verkrijgbaar en voor onze jeugd is er een eigen 
plek met diverse games. 
 
 

Zo gaan we met elkaar om 
We vinden het 
belangrijk dat 
iedereen zich binnen 
de vereniging 
gerespecteerd voelt 
en zich goed kan 
ontwikkelen. Om het met elkaar gezellig te 
hebben en te houden, hanteren we omgangs- en 
gedragsregels.  
 

Eerst ff snuffelen? 
Wil je eerst eens zien waar je eventueel in 
terecht komt? Kom dan gerust een keer bij ons 
‘op visite’ en loop met een medewerker mee. 
Aanmelden of vragen stellen kan via e-mailadres 
dvo.doelpunt@upcmail.nl  

 


