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Beste sportvrienden,

Voor jullie ligt de vierde editie van de DVV Post, seizoen 

2018-2019. Helaas dit jaar geen themanummer: een 

combinatie van te weinig tijd en niet voldoende creatieve 

ideeën. Wellicht volgend jaar: we houden ons aanbevolen 

voor goede ideeën.

Alsof de duivel ermee speelt, is er ook veel minder kopij 

dan normaal binnengekomen. Het resultaat is een wat 

minder dikke DVV Post, maar toch wel weer met kijk- en 

leeswaardige inhoud.

Even terug naar het verleden: in de DVV Post no. 3 was 

per abuis de advertentie weggevallen van één van onze 

sponsors, de Rabobank. Het een en ander was het gevolg 

van kopij dat op een later tijdstip ingepast moest worden. 

Onze excuses aan deze trouwe sponsor!

Graag vragen wij voor dit nummer extra aandacht voor de 

oproep om een groep te vormen die een jubileumboek 

gaat samenstellen. Wil je een bijdrage leveren aan het 

75-jarig jubileum van DVV (september 2020) en 

vind je het leuk om met een team aan deze opdracht 

te werken: meld je aan. Verderop in dit nummer tref je 

nadere informatie aan.

De volgende DVV Post is de traditionele kampioenseditie. 

Graag ontvangen wij kopij voor dit nummer van alle 

teams die kampioen zijn geworden: leuke verhalen, een 

kort overzicht van het aseizoen en natuurlijk…leuke 

foto’s! Uiteraard mogen ook andere ploegen, die geen 

kampioenschap behaald hebben, hun bijdrage leveren 

aan deze laatste DVV Post van het seizoen.

Maar…denk er om… de deadline voor het 

kampioensnummer is: 4 juni.

Het blad verschijnt in het weekend van 22 en 23 juni.

Namens de redactie wens  ik ieder veel leesplezier en een 

goede en succesvolle seizoensafsluiting toe!

hoofdsponsor dvv

Control & Audit

Van Loon Finance

subsponsor dvv s
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Sportkledingleverancier DVC’26
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Opzet 1

Opzet 2

Opzet 3

Opzet 4
(extra)

Sportkledingleverancier DVV

Workflow DVV Post

Verder zie je hierna enkele foto’s die een beeld geven van 

de logistieke verwerking van de DVV Post. De redactie, 

die momenteel bestaat uit Geert Roelofs, Werner de 

Geest, Kevin Harmsen, Jasper Harmsen, Sven Meijer en 

John van der Meer hebben een strak verwerkingsschema 

ontwikkeld. 

Hoe gaat dat?
•  Een paar weken voor de deadline worden DVV-ers via 

de mail benaderd met de vraag om kopij aan te leveren 

(bijv. bestuur-coördinatoren-commissies).
•  Na elke deadline is er een redactievergadering waarin 

we de binnengekomen kopij bespreken en nog enkele 

laatste acties afspreken met het oog op het komende 

blad. Vervolgens wordt in de tweede helft van de week 

de kopij verwerkt en in bestanden klaar gezet voor de 

vormgever.
•  Zes dagen na de deadline gaat alles naar de vormgever 

die weer ca. 6 dagen heeft om de kopij in ons mooie 

format te gieten. Vervolgens gaat het naar de drukker 

en vier à vijf dagen later worden de boekjes bezorgd en 

wordt er gestickerd (bij Geert thuis).
•  Vervolgens worden de boekjes naar de bezorgers 

gebracht en valt het boekje ongeveer tweeëneenhalve 

week na de dead line bij de DVV-ers en sponsors in de 

brievenbus.
•  In de week daarna is er een evaluatieve vergadering 

van de DVV Postredactie. 

En zo doen we dat vijf keer per jaar. Op de foto’s krijgen 

jullie een beeld van een deel van dit proces. Overigens…

wie deel uit wil maken van ons redactieteam, is van harte 

welkom. 

Je kunt je aanmelden via 
dvvpost@hotmail.com

Pastoriestraat 9-11 
6921 BX Duiven
www.electroworld.nl

Zo komen de bladen binnen bij Geert

En zo worden de bladen door de redactieleden 
(en Wilma van Geert) gestickerd en op stapels 

gelegd voor de bezorgers

Naamstickers worden aangeleverd door de 
ledenadministratie

...en met evt. brieven per auto naar de bezorgers 
gebrachts
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VOOR ELKE KLUS NAAR MAASSEN DUS!

Maassen
doe het zelf

VOOR EEN PROFESSIONELE AANPAK

‘t Holland 1 Duiven  0316 - 26 15 83
Volop gratis parkeergelegenheid!

Elektra
IJzerwaren
Hout
Plaatmateriaal 
Vakverf
Handgereedschap

PVC 
Fittingwerk
Bouwmateriaal
Behang
Raamdecoratie 
Voor binnen & buiten, 
montage aan huis.

WIJ HEBBEN ALLES 
VOOR DOE-HET-ZELVER EN PROFESSIONAL

Creatieve bruidsreportages/portretfotografie
Industriële en bedrijfskundige reportages

Scheefkelk 12 - 6922 HH Duiven - 0316-267579 - 06-51721179 - info@fotokok.nl - www.fotokok.nl

Net even anders...

Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

De zomertijd is ingegaan, de avonden zijn qua licht weer 

langer en de lente geeft een bloeiend landschap! Zo 

ook voor DVV 1 zou het  een hele mooie lente kunnen 

worden, we gaan na 19 speelrondes , ondanks  de eerste 

nederlaag van het seizoen,  nog steeds  ruim aan kop 

dus….de derde klasse is  volop in zicht! Dat zou een 

geweldig resultaat  zijn voor Ron en Wim en hun mannen 

maar ook een boost voor de hele vereniging! Wij steken 

niet onder stoelen of banken dat we met de selectieteams, 

en in bijzonder DVV 1, hogerop willen en stemmen daar 

ons technisch beleid op af. Ron Olyslager heeft een 

meerwaarde voor  DVV daarin  en hij heeft op een tweetal 

avonden in maart jl. voor het gehele kader binnen DVV  

daarover een presentatie gegeven. De komende tijd zal dit 

beleid verder worden uitgerold, bijgestuurd, en het kader 

voor alle elftallen definitief worden vastgesteld en dan  

allemaal samen  binnen Voetbalzaken op weg naar het 

seizoen 2019/2020! 

Op 22 maart jl. vond de inmiddels traditionele 

vrijwilligersavond plaats, dit jaar in het teken van de 

“seventies” en het was een zeer geslaagde en gezellige 

avond voor al die vrijwilligers (en partners) die dagelijks, 

wekelijks of periodiek voor onze club bereid zijn de 

handen uit de mouwen te steken. Na een heerlijk buffet 

volgde traditioneel de verkiezing van de vrijwilligersgroep 

en vrijwilliger van het jaar.  Dit jaar  de coördinatoren 

wedstrijdsecretariaat op zaterdag en zondag en de titel 

vrijwilliger van het jaar was meer dan verdiend voor de 

veelzijdige Julia Vermeer! De loterij was weer prima 

opgezet en daarna kon het feest echt beginnen! Elders 

in deze uitgave meer over deze avond! In dat kader is 

het jammer om te melden  dat Ricardo van Huet zijn rol 

als “vrijwilligerscoördinator” niet langer kan combineren 

met zijn totale tijdsbesteding. Interesse voor de ontstane 

vacature? Neem contact op met het Bestuurslid Facilitair! 

We blijven verbinden.

Op 21 maart van dit jaar vond er op het Horsterpark bij 

DVV in het clubhuis een inloopochtend plaats voor alle 60 

plussers die graag “walking football” willen spelen. Een 

initiatief vanuit SC Groessen en SC Loo samen met DVV en 

speciaal ontwikkeld voor spelers die gestopt zijn vanwege 

blessures of een verslechterde conditie maar ook voor 

mensen die op latere leeftijd nog kennis willen maken met 

de voetbalsport! Naast het voetballen zelf is het gezellig 

samenzijn een belangrijk onderdeel. “Wij hopen op veel 

nieuwe enthousiastelingen”, spreekt oud-voorzitter en 

Coordinator Hugo Boschker uit.

2019 is het jaar op weg naar het jubileumjaar 2020 en 

de werkgroep ‘jubileumcommissie’ is al aardig op streek  

om invulling te geven aan het jubileumweekend 11 t/m 

13 september 2020. In dat kader was het erg leuk om 

oud-voorzitter Toon Mathijssen te mogen ontvangen 

voorafgaand aan de thuiswedstrijd van DVV tegen CHRC in 

de Bestuurskamer. Even terug in de tijd en herinneringen 

ophalen  (Toon ‘haalde’ mij destijds in 1982 persoonlijk 

op bij DCS om bij DVV te gaan voetballen) en zijn bijdrage 

naar DVV als voorzitter in de geschiedenis van onze 

vereniging is natuurlijk groot geweest.

Op 14 juni a.s. gaan heel veel leden van de Club van 100 

weer samen een dagje uit en DVV is natuurlijk blij met 

deze club.  De nieuwe geluidsinstallatie is aangeschaft 

alsmede nieuwe dug outs op de velden 2 en 3. Dank! Bij 

de Businessclub waren we te gast op de jaarvergadering 

en konden we de algehele voortgang binnen DVV 

toelichten en de leden bedanken voor de investering in 

LED verlichting in ons clubhuis/kleedkamers . Nieuwe 

afspraken zijn gemaakt en plannen gedeeld over hun 

mogelijke financiële ondersteuning dit jaar. 

Commercieel zien we als Bestuur dat we mooie stappen 

maken, het meerjaren sponsorcontract met Buitensport 

Four Seasons wordt verder uitgerold en langs ons 

hoofdveld verschijnen steeds meer reclameborden (de 

eerste ring is inmiddels volgeboekt!). Helaas ontbreekt 

het aan voldoende tijd en aandacht binnen de huidige 

sponsorcommissie dus extra ‘relatiebeheerders’ zijn 

welkom! DVV leeft, en  met de ambities die we hebben, 

is sponsoring een substantieel onderdeel van ons 

‘huishoudboekje’  Interesse ? Wil je meedoen in de 

sponsorcommissie?  meld U aan : Sales@dvvduiven.nl

Achter de schermen wordt er binnen DVV, onder regie van 

Bestuurslid Facilitair Hans Slag, gewerkt aan de plannen s
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www.dianakapsalons.nl

voor het “upgraden”van het clubhuis. Het Bestuur heeft 

kennis ervan genomen en akkoord gegeven op een eerste 

nieuwe opzet en de daarbij horende investeringsraming . 

Wordt vervolgd op weg naar 2020.

Vanaf medio juni staat de vervanging van het huidige 

kunstgras op het program in combinatie met nieuwe 

LED verlichting. Ook de overige faciliteiten (doelen, dug 

outs, afrastering, ballenvangers enz. ) krijgen een facelift 

en het geheel heeft een doorlooptijd van ruim 8 weken.  

Accommodatiebeheer is in samenwerking met de Gemeente 

in voorbereiding. Dus..de tweede helft van augustus zijn we 

hopelijk startklaar voor een nieuw seizoen! 

Naast trainingen en wedstrijden is onze accommodatie 

een plek waar veel meer gebeurt, zowel in de avond als 

overdag! Het schoolsportarrangement en Candea zijn 

vaste ‘huurders’ maar ook was DVV gastheer voor Japans 

bezoek tijdens de wedstrijd Kashiwa JO15 – DVV O15G 

eind maart, vond een Vitesse talentendag (clinic) plaats 

met zelfs 2 selectiespelers van Vitesse als gast, en ultimo 

maart verzorgden enkele profspeelsters van FC Twente 

een heuse demonstratietraining  om het damesvoetbal 

een nog grotere boost te geven binnen DVV.  En dan nog de 

Koningsspelen in April op het complex, kortom er gebeurt 

genoeg binnen de poorten van DVV (en dan vergeet ik 

gemakshalve het nu al volgeboekte ‘vriendentoernooi ‘op 

8 juni a.s.).

De laatste fase van het seizoen is ingezet en zoals ieder 

jaar worden in april en mei de prijzen verdeeld, alle 

DVV teams bereiden zich voor op een hopelijk geweldig 

slotakkoord van de competitie en wij hopen dat dit op 

de velden zal leiden tot veel spanning,  mooi voetbal, 

geweldige resultaten en het meest belangrijke aspect : 

plezier! Voetbal is emotie maar uiteindelijk kan er maar 

een winnen, zo gaat het al jaren en jaren. Wees een 

waardig ambassadeur van de club, natuurlijk alles in de 

strijd want winnen telt maar dus met respect voor elkaar, 

de tegenstander en de leiding. Als voorzitter wens ik 

iedereen, en natuurlijk DVV 1 in het bijzonder,ook namens 

het Bestuur, een geweldig slotakkoord op het seizoen 

2018/2019. Hopelijk zien we ook veel oud-voetballers uit 

vroegere tijden weer eens terug op het oude nest!  In de 

laatste DVV post in juni hopen wij vele mooie terugblikken 

en kampioensfoto’s te mogen aanschouwen. Veel succes 

en voetbalplezier!

Van de 

kledingcommissie
Door: Nicole en Silvia

Nu de spelers er netjes bijlopen waren de leiders en 

trainers ook aan de beurt. 

Ze hebben een tijdje geleden een jas gepast en deze 

inmiddels ook al op kunnen halen. Jammer dat nog niet 

iedereen dat gedaan heeft. 

Ook de shirtsponsors druppelen langzaam binnen en wat 

ziet het er gaaf uit als je een sponsor op je shirt hebt. 

Graag willen wij alle shirtsponsors bedanken voor het 

sponseren van een team. Heeft u nu ook interesse om 

shirtsponsor te worden, neem dan contact op met de 

sponsorcommissie of de kledingcommissie. 

Zie volgende pagina voor meer shirtjes!

V A N  D E  S P O N S O R C O M M I S S I E
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    Feesten
  is ons 
vak!

Dorpstraat 29  -  6923 AC Groessen  -  t 0316-523948  -  info@zaalgielinggroessen.nl  -  www.zaalgielinggroessen.nl

Geniet ook  
van ons nieuwe 

sfeervolle 
buitenterras!

Van de sponsor-

commissie
Door: Jacques le Comte

De sponsorcommissie verwelkomt als 

reclamebordsponsor....

Verder hebben we een hernieuwd contract af kunnen 

sluiten met...

 

Voor het sponsoren van een reclamebord en als 

shirtsponsor voor Zaterdag Heren 1.

In de aflopen thuiswedstrijden van Zondag Heren 1 

werden de wedstrijdballen gesponsord door...

voor de wedstrijd tegen GSV, en...

...voor de wedstrijd tegen Eendracht Arnhem

Bestuur en sponsorcommissie bedanken alle sponsoren 

voor hun steun.s
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Nieuwe bordsponsors bij DVV!
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

Sponsor nieuws

Op zondag 7 april jongstleden overhandigde Jacques Kok, Fotografie Jacques Kok, aan het bestuur en  trainers van 

Zondag Heren 1 en Zondag Dames 1 de elftal foto’s. Al jaren mogen wij rekenen op de steun van Jacques om onze 

elftallen professioneel op de gevoelige plaat vast te leggen.

Jacques, wederom bedankt voor je 
geleverde werk. Top!
(foto vlnr: Ron Olyslager, Jacques le Comte, Jacques Kok en Marco van Schaik) 
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In blad 3 stond onderstaande oproep. We herhalen hem nog eens omdat er tot nu toe één persoon 

gereageerd heeft. We hadden graag dat dit initiatief breder gedragen wordt: vele handen maken 

lichter werk en verhogen de kwaliteit. Dus: MELD JE AAN. MEDIO MEI wordt de eerste bijeenkomst 

gepland.

In september 2020 viert DVV het 75-jarig jubileumfeest. De jubileumcommissie heeft 

contact opgenomen met de clubbladredactie met de vraag wat wij vonden van het idee 

om een jubileumboek samen te stellen. Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit een 

klus is die breder gedragen moet worden dan door een clubje van 6 mensen, waarvan 

overigens ook niet ieder om verschillende redenen mee kan doen (werkzaamheden, 

studie).

Daarom hebben we besloten om via de DVV Post en andere media een oproep te 

doen aan leden, ex-leden, andere Duivenaren en geïnteresseerden zich aan te 

melden voor een werkgroep die zich in het komende jaar bezig gaat houden met 

de samenstelling van het jubileumboek. Mensen met ervaring zijn uiteraard van 

harte welkom, maar ook als je dit nog nooit eerder gedaan hebt: meld je aan!

Om een beeld te geven van de activiteiten:
•    Uiteraard schrijfwerk
•    Archieven doorspitten
•    Interviews afnemen
•    Foto’s verzamelen, digitaliseren en maken
•    Sponsoring o.a. via advertenties
•    Redigeren
•    Samenstelling van het boek op basis van de aangeleverde kopij 
•    Vormgeven (in samenwerking met een professionele partner)

•    Communicatie
•    …………..

Een leuke uitdaging toch?

Meld je aan ……..
•    onder vermelding van je naam, al of niet ervaring op dit gebied en voorkeur waar 

je je mee bezig wilt houden;
•    via mailadres: jubileumboekDVV75@hotmail.com

DVV 75 JAAR…

JUBILEUMBOEK!?
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VRIJWILLIGERSAVOND 

22 MAART 2019 

Speech van de voorzitter, Frank Dellemann

Goedenavond allemaal, DVV clubmensen van jong en 

oud en de aanwezige partners, ook namens het Bestuur 

welkom bij DVV op deze traditionele avond binnen onze 

mooie club.  Hopelijk heeft iedereen genoten van het 

heerlijk buffet dit jaar prima verzorgd  door een van onze 

sponsoren Berentsen uit Loo .

We gaan er weer een gezellige avond van maken en 

natuurlijk spreekt mij het thema erg aan want de jaren 

zeventig dat waren de jeugdjaren voor mij en velen..:  

lang haar, flower-power,op de brommer naar school, 

geweldige popmuziek,  geen mobiel, geen internet, 16 

maanden diensttijd, het Nederlandse voetbal in opkomst, 

de verloren WK finales van 1974 en 1978..en ga maar 

door…wat een bijzondere tijd. 

Wij allemaal hier bij elkaar, ja wij zijn de club, wij samen 

zorgen ervoor dat ieder weekend bijna 70 elftallen kunnen 

spelen, wij zorgen ervoor dat doordeweeks iedereen  kan 

trainen, kortom  wij zijn de motoren van de vereniging 

omdat we ons verenigd hebben en samen de mooiste 

sport die er bestaat willen bedrijven ,van jong tot oud, van 

pupil tot walking football. 

Daarom zetten we traditioneel alle vrijwilligers jaarlijks 

in het zonnetje en maken we weer nieuwe verbindingen 

met elkaar en voor de club. In mijn relatief korte periode 

als voorzitter komt er heel veel op je af maar een van de 

belangrijkste onderwerpen of thema’s is toch wel de inzet 

van vrijwilligers. Essentiële posities zijn niet of onderbezet, 

hoe ontwikkelt zich dit gegeven binnen sportverenigingen 

nu de wereld individualiseert en ook steeds meer andere 

tijd -verdrijven een plek  vinden in onze maatschappij.

Maar we zijn als Bestuur ook positief gestemd, verbinden 

is het sleutelwoord en we zijn zeker blij met de wijze 

waarop del eden hun steentje bijdragen ook al liggen 

er nog vele uitdagingen en blijven we een beroep  doen 

op alle ouders of begeleiders : een kleine twee handen 

uren inzet per jaar, in welke vorm dan ook, dat is toch 

niet teveel gevraagd?? Onze website geeft onder het 

hoofdstuk vrijwilligers een prima voorzet.

Ook deze avond staat symbolisch voor vrijwilligers..de 

activiteitencommissie , met name Martha en Bert i.s.m. 

kernteam Clubhuis : Hans, Peter, Rob, Karin,Riet, en 

anderen hebben er weer voor gezorgd dat we kunnen 

genieten vanavond. Ook chapeau  voor de mannen achter 

de bar…..DVV 3.

Nou genoeg inleidende woorden wat mij betreft, het 

is inmiddels een rijke traditie dat we ieder jaar op deze 

avond stilstaan bij de nominatie van de vrijwilligersgroep 

en vrijwilliger van het jaar. Door de jaren heen is bijna 

iedereen al een keer genomineerd maar och dat geldt voor 

allemaal hier, zonder jullie geen club.

Het Bestuur heeft gekozen en moest natuurlijk ook kijken 

naar de nominaties van de afgelopen jaren..

Nu de vrijwilligersgroep van het jaar , deze groep 

vrijwilligers is aangesteld door de vereniging om tijdens 

speeldagen en avonden als gastvrouw/heer op te treden. 

Zij zijn het visitekaartje van de club ten aanzien van de 

ontvangst van bezoekende clubs en scheidsrechters.  Zij 

verwijzen de teams en scheidsrechters bij binnenkomst op 

ons fraaie sportpark door naar de ingeplande kleedkamers 

en speelvelden. Zij dragen zorg voor het goed afwikkelen 

van het digitale wedstrijdformulier. Bij calamiteiten, denk 

aan ongeregeldheden tijdens een wedstrijd en opvang van 

de scheidsrechters bij staking van de wedstrijd dienen 

zij  conform de regels te handelen. Tevens dienen zij te 

zorgen voor vervanging van scheidsrechters (zowel door 

de club als door de KNVB aangesteld) bij het niet komen 

opdagen. Bij afgelastingen dienen zij in samenspraak met 

de betreffende wedstrijdsecretarissen te bepalen welke 

wedstrijden eventueel door kunnen gaan op kunstgras 

of algehele afgelasting. Contact en overleg met de 

dienstdoende EHBO’er  is uiteraard ook een belangrijke 

taak. Zonder in detail te gaan qua regelgeving, een 

bijzondere en verantwoordelijke taak binnen de club.  

Tot slot, op zaterdag en zondag zijn de coördinatoren s
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al vroeg aanwezig : om 7.30 uur om de wedstrijden in 

goede banen te laten verlopen. Deze groep verdient 

dit jaar vanuit DVV een bijzondere pluim..  Wij hebben 

het over de wedstrijdcoördinatoren: Lidia Heuseveldt, 

Ingrid van Amersfoort, Anja Dijkema, Geert Tijssen, Ben 

Hofs, Wim Frits, Peter Dijkema, Martin Scholten en de 

hoofdcoördinatoren Sandra te Riele en Jan Kemper.    

Wij willen jullie graag in het zonnetje zetten vandaag, kom 

naar voren en neem een welverdiend boeket bloemen in 

ontvangst. Dames en heren, een hartelijk applaus voor 

deze geweldige groep mensen. De vrijwilligersgroep van 

het jaar.

Dan de vrijwilliger van het jaar : dat is iemand die al 

weer ruim 10 jaar actief is binnen DVV. Thans spelend 

in de selectie onder O – 19. Een voorbeeld voor velen 

binnen onze club. Stoer, stoïcijns en met talent omgeven. 

Naast actief voetballen : 1 x per week het verzorgen 

van trainingen aan pupillen, de vlag hanteren bij DVV 

1 en KNVB –scheidsrechter. Mede initiatiefnemer en 

Coördinator voor ons eerste grote vriendentoernooi op 8 

juni a.s. waar 20 teams aan deelnemen. Een tijdje terug al 

genomineerd in de verkiezing door de Gelderlander voor 

vrijwilliger van het jaar. Staat symbool voor de opmars 

van het dames/meidenvoetbal binnen DVV en bezit 

breed gaven en talenten die we voor DVV nog lang willen 

behouden. Het zal iedereen inmiddels wel duidelijk zijn: dit 

jaar heeft het Bestuur gekozen tot vrijwilliger van het jaar 

Julia Vermeer. Julia kom naar voren, van harte proficiat, 

het is je gegund en wij hopen dat je nog heel lang op 

alle fronten onze mooie club mag ondersteunen en een 

actieve rol blijft vervullen.

Clubmensen van DVV, ik ga afsluiten veel plezier nog 

vanavond en natuurlijk dadelijk de traditionele loterij 

met veel mooie prijzen en daarna veel zeventiger jaren 

gezelligheid en muziek en net als vroeger hoppa de 

dansvloer op en het dak kan er af…

Dank jullie wel voor de aandacht.
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Vrijwilligersavond

Door: Martha Beuting

Op 22 maart was er weer het jaarlijkse vrijwilligersfeest. 

Dit jaar was het een avond met als thema “de gouwe 

ouwe” met een prijs voor de best in stijl geklede persoon.

De avond begon om 19.00 uur. Er was een buffet, de 

verkiezing van vrijwilliger van het jaar, een jaren 70 band 

en de bingo met een mooie hoofdprijs en ook een speech 

van de voorzitter.

Marco v.d Born won de hoofdprijs bij de bingo.

Dennis Werner kreeg de prijs voor mooist geklede persoon 

in stijl van de gouwe ouwe tijd.

Vrijwilliger van het jaar was Julia Vermeer; de 

vrijwilligers groep waren de dames en heren van het 

wedstrijdsecretariaat.

Het was een geslaagde avond met een opkomst van 160 

vrijwilligers. 

Het vreemdelingen 

legioen van JO13-3

Door: Assistent trainer en assistent scheidsrechter 
Elvin Latumahina

Wij zijn de jongens van de JO13-3, wij zijn nooit compleet 

en hebben geen keeper, het lijkt wel een mislukt 

voetballied, maar is bij ons de waarheid. Vlak voordat 

het seizoen begon stopten er onverwachts een aantal 

voetballers en onze keeper stopte zelfs toen het seizoen 

al begonnen was…

Nu hebben we een probleem, kunnen we wel gaan 

voetballen? Wat gaat er nu gebeuren?

Spoedoverleg bij de coördinatoren van DVV, er is een 

tijdelijke en noodzakelijke oplossing nodig, dus alles wat 

er nieuw binnen komt gaat rechtstreeks naar de JO13-3. 

En lenen, voor zover mogelijk, lenen van andere teams, 

niet leuk, maar er MOET wel gevoetbald worden natuurlijk!

Ondertussen is er een hele lichting aan ‘straatvoetballers’ 

toegewezen aan ons, meetrainen zonder voetbalschoenen, 

zonder scheenbeschermers, geen Nederlands kunnen, 

geen bal kunnen raken, niet komen opdagen volgens 

afspraak, dan in een keer wel toen we het niet 

verwachtten…zucht.

DVV doet zijn best om het op te lossen, we krijgen Dylen 

Ali eigenlijk te jong en te licht voor ons team, maar hij kan 

aardig ballen en is niet bang voor de grote jongens.

Dan krijgen we ook nog Natnael, een klein joch uit 

Westervoort, hij komt uit Eritrea en snap het nog niet 

allemaal, maar…kan wel redelijk voetballen! Eindelijk 

een aanwinst, nergens bang voor en fel in de duels, 

verdediger in de dop. Gelukkig, we hebben wat lucht, iets 

meer spelers en nog een leuke voetballer ook. Zijn vader 

kan geen woord Nederlands, dus alle communicatie gaat 

via hem, hij zit zelf in de groepsapp, dus oppassen wat je 

stuurt, ouders!

Dan stuurt trainer Sven een app dat er een nieuwe jongen 

komt meetrainen, een keeper! Zou het dan echt nog 

goedkomen? Krijgen we ook nog een vaste keeper? Het 

moet niet gekker worden!

Daar is hij dan, een beer van een keeper, hij lijkt wel 30 

jaar, zo groot is hij, handen als kolenschoppen, we zijn uit 

de zorgen…dacht ik, maar dan praat ik met zijn ouders.

Betreffende keeper is (volgens de ouders) gewend om op 

hoog niveau te keepen, dus de 4e klasse is natuurlijk te 

laag voor Courtois… Nu verliep de training ook niet echt 

soepel, door een aantal niet nader te noemen raddraaiers, 

waardoor de training er erg rommelig uit zag. Ik probeer 

zijn ouders nog te paaien door te zeggen dat hij bij ons 

meteen vaste keeper wordt en geen concurrentie heeft, 

wat hij bij zijn huidige club DCS wel heeft. Maar gezien de 

houding van de ouders en de rommelige training was wel 

duidelijk dat deze jongen hier niet komt keepen, jammer, 

gemiste kans.

Net als we denken dat we een redelijk aantal hebben om in 

ieder geval iedere zaterdag te beginnen aan een wedstrijd 

krijgen we weer slecht nieuws, Natnael gaat stoppen bij 

DVV. Wegens vervoersproblemen en andere oorzaken, is 

het niet meer te doen voor hem om vanuit Westervoort 

hier te voetballen, hij gaat bij AVW voetballen, zucht.

Al snel is er een vervanger gevonden door DVV genaamd 

Esey, ook hij komt uit Eritrea en komt meetrainen, ook 

Esey snapt niet alle voetbalregels, maar kan dribbelen als 

een nieuwe en is ook voor de duvel niet bang, hij is een 

stuk technischer en hij komt goed tot zijn recht op het 

middenveld, we hebben weer wat lucht.

 

Tussendoor komt er ook nog ene Achmed meetrainen 

en ja, dat was net in de week na die aflevering van ‘’de 

Luizenmoeder’’…. Enfin van Achmed hebben we na 2 

trainingen ook niks meer van vernomen.

 Maar zoals je al bijna verwacht is daar opnieuw tegenslag: 

sterke middenvelders Thomas en Kian raken tegelijk 

geblesseerd, ah nee hè! Sven moet noodgedwongen 

de wedstrijd laten verplaatsen (hij is er maar druk 

mee). Gelukkig heeft DVV eigen fysiotherapeuten en de 

jongens hebben achter elkaar een afspraak, Kian moet 

1 tot 2 weken rust houden vanwege een kneuzing en 

overbelasting en Thomas is langer uit de roulatie. Gelukkig 

valt de blessure van Kian mee, en kan hij een week later 

weer rustig meetrainen en ook weer met de wedstrijd 

meedoen, Thomas is nu ook langzaam herstellende en 

waarschijnlijk als deze DVV post uitkomt weer topfit!

Gelukkig redden we het om bijna iedere wedstrijd, 

dankzij trainer Sven van Dijck, en onze ‘’leenteams’’een 

vreemdelingenlegioen aan spelers bij elkaar te krijgen 

zodat de wedstrijd in ieder geval door kan gaan. Bedankt 

aan alle ‘leenspelers’ van DVV, zonder jullie kunnen wij 

niet voetballen!

Dus Luca, Finn, Thijs, Kian, Pepijn, Sven, Dylen, Esey, 

Thomas, Devin, Joris en Nobin, jullie hebben het niet 

makkelijk, maar een mooi engels gezegde luidt,what 

doesn’t kill you makes you stronger’.

Dat geldt natuurlijk zeer zeker ook voor Trudy, Sven, Joop 

en Wouter!

U I T  D E  J E U G D C O R N E R

DVV JO13-3 JO13-3
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Foto door Fotografie Jacques Kok

dames 1 DVV
Onder van links naar rechts: Lotte Bruil, Niene Klarenbeek, Laura Beek, Naomi Janssen, Esther Mons 

Midden van links naar rechts: Aniek van Leur, Dunja Muller, Marco van Schaik, Esther Stoker, Wendy Lebert

Boven van links naar rechts: Iris Folman, Eline Veens, Kika van Keimpema, Marloes Jansen, Floor Pelgrim
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GESLAAGDE CLINIC FC 

TWENTE VROUWEN!!! 

Op zaterdag 30 maart namen ca. 50 speelsters van DVV deel aan 

een Clinic welke gegeven werd door drie speelsters van FC Twente 

Vrouwen: Myrthe Moorrees, Suzanne Giesen, Bente Jansen en onze 

eigen trainers Mark Geutjes en Bob Rutjes op ons hoofdveld. Na 

afloop van de clinic ontvingen alle deelnemers een certificaat welke 

getekend werden door de speelsters van FC Twente. Daarnaast 

werden er prijzen weggegeven waaronder twee ballen en een shirt, 

alle ondertekend door de FC Twente Vrouwen. 

Een topmiddag voor onze meiden met fantastisch mooi voetbalweer!!! 

Esther Stoker
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Erop of eronder
Door Rob Stoker

Met nog vijf duels in het verschiet komt het einde van het 

seizoen langzaam maar zeker dichterbij voor de JO15-1G. 

Tot nu toe een enerverend en bewogen seizoen. 

De ploeg bezet, op dit moment (10 april, red), de op een 

na laatste plek in de competitie. Ruim boven de nummer 

laatst, maar nog steeds in de gevarenzone. Want als dit zo 

blijft, vliegt het team er linea recta uit, richting hoofdklasse. 

Voor DVV én de toekomstige JO15 een domper.

Daarom wordt er momenteel naar boven gekeken, naar 

de ploegen die nét iets meer punten hebben. Want het gat 

tussen de nummer elf (DVV) en de nummer zes, is máár 

zes punten. 

Kijkend naar de stand, zou het moeten kunnen. Maar dit 

seizoen is reeds eerder gebleken, dat de punten niet voor 

het oprapen liggen en er hard voor gewerkt moet worden.

Maar er is hoop. Want waar er voor de winterstop maar vijf 

punten werden gepakt, heeft het team er nu al reeds tien 

in de pocket. Twee duels gingen verloren, maar de overige 

vier werden in winst omgezet en een gelijk spel. Het team 

is duidelijk op de goede weg. 

Om voor lijfsbehoud in de 3e divisie te zorgen zal het 

vooral in de komende drie wedstrijden moeten gaan 

gebeuren. Directe concurrenten zijn dan de tegenstanders. 

In de twee laatste wedstrijden wordt er gespeeld tegen de 

nummers een én twee. Mochten daarin punten behaald 

worden, dan worden deze louter gezien als ‘bonuspunten’. 

Hoe dan ook, het zou mooi zijn als de ploeg zichzelf weet 

te belonen en boven zichzelf weet uit te stijgen. Over 

anderhalve maand weten we het….

JO15-1G JO15-1G

Tussen de bedrijven door speelde de JO15-1G tegen Kashiwa Russell JO15 uit Japan. Dat team voor was een 

trainingskamp in Nederland. Het was een leuk potje en na afloop zaten beide teams gezellig samen aan de pizza’s in de 
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DVV Heren 1

Door: Guus en Adnan

Ons is gevraagd of wij een stukje wilden schrijven voor 

de DVV Post over hoe het gaat bij ons in het eerste na de 

winterstop.

We begonnen met twee thuiswedstrijden die we beide, 

ondanks wat minder voetbal, wonnen. De overwinningen 

gaven ons wel veel vertrouwen naar een hele grote 

wedstrijd, namelijk die tegen Jonge Kracht. Deze wedstrijd 

was erg belangrijk voor de stand en als we die zouden 

winnen liepen we weer 3 punten uit op de concurrent. 

We zijn er met volle vertrouwen en kracht in gegaan en 

met goed voetbal hebben de wedstrijd met 2-0 over de 

streep getrokken. Daarna kwam er een derby tegen GSV. 

We hadden deze wedstrijd tot vlak na rust goed onder 

controle. Toen we de gelijkmaker tegen kregen door 

een persoonlijke fout waren we het even kwijt, maar 

gelukkig konden we Robin van Haeren nog een keer op 

de brommer sturen waardoor hij 10 minuten voor tijd 

een penalty versierde en we de wedstrijd over de streep 

trokken. Verder bleven we goed trainen om onszelf weer 

klaar te stomen voor de volgende wedstrijden. We troffen 

7 april GSV thuis. Deze wedstrijd was erg moeizaam en 

helaas was dit ons eerste verlies van het seizoen. Na de 

wedstrijd baalde iedereen natuurlijk heel erg, maar het is 

mooi om te zien hoe we toch een echt team zijn en we ook 

na dit verlies samen met z’n allen naar de kantine gingen 

onder het mom van ‘het verdriet wegdrinken’. We wisten 

ook dat na dit verlies er nog niks aan de hand was als het 

gaat om het kampioenschap. Een tegenslag kan er altijd 

zijn, maar nu moeten we ons gewoon weer herpakken en 

ervoor zorgen dat we het kampioenschap ook echt binnen 

halen. 

(Dank jullie wel, Adnan en Guus. De redactie wenst 

jullie veel succes en we hebben er alle vertrouwen in 

dat jullie prominent in het kampioenennummer zullen 

verschijnen!red.

Na het indienen van dit stukje speelde DVV gelijk tegen 

HC03 en werd gewonnen van ONA’53 met 4-0!!)

DVV 5 Jaaroverzicht 

2018-2019

Door: Jeroen ‘Dotti’ Baerends

Ondanks dat we net weer een paar wedstrijden op pad zijn 

toch een overzicht van ons elftal gedurende dit seizoen. Ik 

zal proberen weg te blijven van de vele andere teamfacts 

die online staan, mocht u daar toch interesse in hebben 

dan verzoek ik u te kijken op de Facebook pagina van DVV 

5. Lid worden van de pagina mag natuurlijk, zo blijft u in 

ieder geval op de hoogte van transfers, nieuwsberichten, 

wedstrijdverslagen en andere leuk te lezen items.

In het begin van dit seizoen hebben we afscheid genomen 

van enkele spelers en kwam er daar ook weer 1 van terug. 

Heimwee noemt men dat, al is in dit geval het team zijn 

‘thuis’. Ook hebben we flink geïnvesteerd in het elftal en 

hebben we een aantal spelers mogen verwelkomen. Zo 

zijn Boris, Thijs, Frank, Jeroentje en Martin op de loonlijst 

gezet. Daarbij heeft Arthur een precontract getekend voor 

volgend seizoen onder de voorwaarde dat hij elke training 

I N G E Z O N D E N  S T U K K E N
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een

acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.



aanwezig is als we een oneven aantal spelers hebben. 

Heel raar, maar dat is dus elke training. 

Al met al is die loonlijst een aardige kostenpost waardoor 

de druk hoog ligt om te presteren. Dit is overigens ook 

een reden dat men scherp is op te laat komen, te laat 

afmelden, niet komen opdraven, te vroeg aanmelden, 

verkeerd kijken, en o.a. te lang douchen. Eigenlijk staat 

bij ons op alles wat afwijkt een boete van €2,- om de kas 

weer te spekken. En ok, het lijkt wellicht op een dictatuur, 

maar dat is echt niet zo als we doen wat onze grote leider 

zegt.

Sportief gezien hebben we een leerzaam seizoen tot zover. 

Althans, als je van je fouten leert dan leren we elke wedstrijd 

meer. We staan immers na 12 wedstrijden op 5 punten in 

de plus op de voorlaatste plaats. Waar dit aan ligt krijgen 

we regelmatig te horen, ook van tegenstanders, maar 

het klinkt als een slecht excuus wat je zou verwachten 

van een puber die te laat komt op school. U kent ze wel: 

,,de brug stond open’’(terwijl er geen brug in de buurt is) 

,,mijn band is gisteren lek gegaan’’ en ,,ik was vergeten 

de wekker een uur achteruit te zetten’’.

Nu bent u natuurlijk benieuwd naar ons excuus... Nou 

vooruit; vanaf het begin is onze keeper Daan langdurig 

geblesseerd geraakt en is voorlopig nog niet fit. Daarnaast 

hebben we Samba Dennis die pas 3 wedstrijden gespeeld 
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Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen
in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Goed nieuws 
voor alle leden

van deze vereniging! 

25% korting
op een lidmaatschap 

bij Sportcentrum AeroFitt!

> 100% korting 
op het inschrijfgeld

> Geen langdurig contract

Vraag naar de voorwaarden.Vraag naar de voorwaarden.

100% korting
> Geen langdurig contract

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

25% korting
geldt ook 

voor Basic 
AeroFitt

heeft, Peter de aanvoerder die een paar weken pijntjes had, 

een leider die af en toe in Amsterdam aan het ‘scouten’ is, 

onze team filosoof ‘Johan’ Ulli die er uit is geweest. En zo 

kan ik nog wel even doorgaan qua blessures. En als we 

dan eens redelijk compleet waren, schoten we alles op 

de paal en lat. 

U hoort het al: het ligt niet aan ons, echt niet! Gelukkig 

zien onze supporters dit ook en blijven zij ons als echte 

‘Champignons’ steunen. Dank hiervoor. 

Toch hebben we ondanks onze pech qua prestaties, 

twee grote sponsoren aan ons kunnen verbinden, Ree-Zo 

Electro World en Whirlpool. Dankzij hen hebben we nu o.a. 

een gave tas en trui met opdruk. Ook hiervoor onze dank!

Ook zijn we afgelopen maart naar Napels geweest op 

trainingskamp. Nou ja, trainingskamp, de enige bal die we 

hebben gezien was die van de wedstrijd Napoli-Udinese. 

Ook hier weer, voor meer info omtrent ons weekend weg, 

dien ik u wederom richting social media te verwijzen, ik 

probeer dit stuk namelijk zo kort en bondig mogelijk te 

houden. Al is er omtrent ons team altijd veel te schrijven.

Om het extra positief af te sluiten kan ik u vertellen dat 

we de laatste wedstrijd, op het moment van schrijven, van 

de koploper hebben gewonnen met 4-1 en lijkt het erop 

dat het lek boven is. Mocht u ons willen aanschouwen op 

het veld; we spelen op zondagochtend en de wedstrijden 

zijn in ieder geval tot het eind van het seizoen gratis te 

bezoeken!

DVV 5 DVV 5
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

DVV 40+...of toch uit de oude doosch

Herhalingscursus AED
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Present Art 

Uw adres voor horloges, sieraden, 

accessoires. Ook voor reparaties, 

batterijen en horlogebanden.

Elshofpassage 41 Duiven

Pastoriestraat 42, 6921 BX  Duiven
Telefoon 0316 263 035, www.derksenschoenmode.nl

Club van 100 DVV

Uitstapje club van 100:
Ook dit jaar organiseert het bestuur van de club van 100 

weer haar jaarlijkse uitstapje. Op vrijdag 14 juni gaan we 

naar Urk en Lemmer voor een rondvaart en een bezoek 

aan het Wouda-gemaal. De dag wordt afgesloten in Zwolle. 

De leden van de club van 100 hebben hiervoor reeds 

per email of post een aanmeldingsformulier ontvangen. 

Deelname aan deze dag geschiedt op eigen kosten. 

Wilt u DVV ook financieel ondersteunen?
Dat kan, door lid te worden van de club van 100. Met 

een jaarlijkse bijdrage van € 50 ondersteunt u DVV in het 

realiseren van een groot aantal projecten, die ten gunste 

komen van de leden.

Voorbeelden hiervan zijn o.a: 

•  de overdekte tribune + stoeltjes
•  uitbreiding van de groenvoorziening op het sportpark;
•  het kassagebouw;
•  inrichting wedstrijdsecretariaat computers en balie;
•  omroephokje op de tribune;     
•  modernisering van de keukenfaciliteiten    

Ook in de toekomst zijn er nog 

vele mooie projecten nodig om de 

vooruitgang van de vereniging te 

borgen. Wilt u ons daarbij helpen? 

Wanneer u lid wordt van de Club van 

100 van DVV, neemt u actief deel aan 

de vereniging. Zo beslist u mee over nuttige 

bestemmingen die d.m.v. van het lidmaatschap bij 

elkaar gespaard zijn. U krijgt een eervolle vermelding op 

het “club van 100 bord” in het clubhuis, ontvangt u de 

DVV-post thuis en heeft u vrij entree bij de wedstrijden. 

Bovendien organiseert de Club van 100 jaarlijks een 

activiteit, bijv. een bezoek aan een bedrijf of een 

gerenommeerde voetbalclub. 

Voor meer informatie of voor opgave van het lidmaatschap 

van de club van 100, kunt u contact opnemen met T. van 

Sprundel (secretaris), email: clubvan100@dvvduiven.nl

Mocht u als aspirant-lid ook willen deelnemen aan het 

uitstapje naar Urk en Lemmer, neem dan contact op met 

de penningmeester, Wim Vierwind, email: w.vierwind@

upcmail.nl

Verslag algemene 

ledenvergadering 

club van 100 DVV
Datum: 7 december 2018

Aanwezige leden:
T. Jansen (voorzitter), W. Vierwind (penningmeester), T. 

van Sprundel (secretaris), A. v.d. Oord, H. v.d. Bemt, A. 

Randolfi, A. v.d. Bemt, P. v.d. Oord, A. Jansen, A. Bisseling, 

H. Yntema, J.W. Verhaaf, P. Steens, H. Willemen, J. 

Houwers, H. Wieleman, A.W. Smits, A. Lensen, G. Roelofs, 

R. Kelderman, H. Schaars, B. Nijhuis, H. Boschker, F. 

Willemsen, R. van Huet, R. Wieleman, B. v.d. Veen, H. v.d. 

Have, B. Gerritsen, B. Hofs, J. Willemsen, B. Beuving, L. 

Nijsen, W. Nijsen, J. Willems, R. Willems.

1. Opening en mededelingen
*Bericht van verhindering ontvangen van: C. Thijssen, J. 

v, d. Meer, J.v. Benthem, H. Slag, N. Roseboom, G. Peters.

*Agenda en verslag vorige vergadering van 24 november 

2017 liggen in kopie op de tafels.

  

2.  Vaststellen verslag ledenvergadering 24 november 
2017, 

reeds gepubliceerd in de DVV-post van afgelopen seizoen

*Opmerkingen: Ben Hofs vraagt aandacht voor zijn vraag 

van vorig jaar, rondom de bewegwijzering van de velden. 

DVV neemt dit op.

3. Verslag seizoen 2017/2018
*Dagje uit: Vrijdag 9 juni met 32 leden naar Nationaal 

Militair Museum in Soesterberg. De lunch werd gebruikt 

in de binnenstad van Amersfoort. Een eerder plan om 

in Amsterdam de rest van de dag door te brengen, is 

wegens de enorme drukte in de hoofdstad, gewijzigd in 

een middagje Spakenburg.
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Ondernemers zijn net sporters, ze gaan  

maar voor één doel: het doel. Gelukkig is  

er een adviseur die net zo gedreven is: Grip. 

Met een team van accountants, belasting- 

adviseurs en juristen, willen we onze cliënten 

elke dag het beste advies geven. Want Grip 

staat voor grip: gedreven, resultaat,  
inventief en persoonlijk. Een naam die 

dus ook meteen staat voor hoe we ons onder-

scheiden. Maak kennis met Grip op  

www.gripadviseurs.nl.

Boeketterie ‘t Hoekje: 

         een schot in de roos!

*   Het afgelopen seizoen heeft de club van 100 bijgedragen 

aan een tweetal projecten binnen DVV:

 - verbouwing beheerdersruimte.

 - bijdrage aan een tweedaags jeugdtoernooi.

* Ledenbestand 2017-2018:

 - Op 30 juni 2018 bedroeg het aantal leden: 141 

 - Afgezegd hebben 2 leden.

 - 1 lid is overleden, t.w. Nol Snelder

 -  Ledenstand per 1 juli 2018 (begin seizoen 2018-

2019) is 145

 -  De volgende leden werden begroet: Wim Frits, Hennie 

Willemen, Pim Willemsen en John de Groot.

4. Financieel verslag:
Overzicht financiële stand van zaken per 30 juni 2018:

*  verenigingsjaar per 01-07-2018 gestart met 8.508,07

 - Opbrengsten en contributie: 8,682,88

 - Uitgaven: 3.587,53

 - Batig saldo: 13.603,42

Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie bestaande uit Harry Yntema en 

Jan Willem Verhaaf heeft van zijn bevindingen op 12 -11-

3018 een verslag gemaakt. Jan Verhaaf leest dit verslag 

aan de vergadering voor (opgemaakt 7 december 2018).

Na uitbrengen van het verslag stelt de 

kascontrolecommissie de vergadering voor het Bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter dankt Harry en Jan Willem voor het verrichte 

controlewerk.

Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie:
De vergadering benoemt vervolgens de leden Jan Willem 

Verhaaf en Hennie Willemen tot de kascontrolecommissie 

voor het seizoen 2018/2019.

5. Voorstel bijdragen aan projecten van DVV:
Beheerdersruimte is gerealiseerd in vorig en dit seizoen, 

maar wordt in dit seizoen betaald.

De kosten vallen dus in seizoen 2018-2019.

Voorstellen voor 2018-2019:

*  In 2019 wordt een bijdrage gerealiseerd van € 1000 

voor het 2-daagse RABO-jeugdtoernooi in juni.

*  Tevens wordt een bedrag gedoneerd voor een 

geluidsinstallatie in de kantine: max. € 3000

*  Verder is er een bijdrage ter beschikking gesteld voor 

de aanschaf van dug-outs voor veld 2 en 3 van € 2500 

*  Voorstel is om in de komende jaren een bijdrage te 

doen voor het upgraden/restylen van het clubgebouw.

6. Verkiezing bestuursleden:
Wim Vierwind is statutair aftredend en is herkiesbaar!

7. Activiteiten 2018:
De leden wordt gevraagd om suggesties voor een dagje 

uit in 2019.
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Voorstel 1: Den Haag, met o.a. bezoek Louwman museum

Voorstel 2. Hengelo (zoutfabrieken) en bezoek Heracles.

Bestuur gaat “met dagje uit 2019” aan de slag en 

aanvullende suggesties zijn altijd welkom.

Leden worden vroegtijdig geïnformeerd.

8. Rondvraag: 
Ton van Sprundel vraagt aandacht voor de verkiezing van 

Liemers sportman van het jaar, waarvoor Hugo Boschker 

is genomineerd.

9. Sluiting:
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor de komst 

en bijdrage en nodigt iedereen uit voor een hapje en een 

drankje.

U I T  D E  O U D E  D O O S C H

Een kijkje in het clubblad van juni 2009
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