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Sportvrienden,

De tijd vliegt… nauwelijks begonnen aan de competitie 

en we zitten al in de winterstop. Tijd voor de kerst en 

de bijbehorende vakantie. En voor een aantal mensen: 

vuurwerk. Overbodig om te melden dat we hopen dat onze 

leden zo verstandig zijn om hier verantwoord mee om te 

gaan, zodat we na de winterstop weer ongeschonden een 

balletje kunnen trappen.

Natuurlijk wenst de redactie een ieder goede feestdagen 

en een prettige jaarwisseling toe, alsmede een goed begin 

van 2020. Tevens echter willen we er de aandacht op 

vestigen dat de club, behalve spelers en speelsters, ook 

vrijwilligers nodig hebben om DVV draaiende te houden. In 

deze DVV Post treffen jullie dan ook meerdere “vacatures” 

aan. Het zou toch wat zijn als deze vacatures na de 

winterstop opgevuld zouden zijn…

In het vorige blad hebben we gevraagd om bijdragen 

voor het jubileumboek van DVV 75 jaar. De commissie 

is al aan de gang en nemen interviews af met DVV-ers 

pur sang. We hopen echter ook bijdragen te ontvangen 

van onze leden en  ex-leden. Neem contact op met 

jubileumboekDVV75jaar@hotmail.com en deel je 

herinneringen, anekdotes en wat al dies meer zij.

Tot in het volgend jaar!

Werner, Geert, Jasper, Kevin, Sven, John.

Deadline DVV Post 3 25 februari!
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Van de voorzitter
Door : Frank Dellemann

Nog een aantal dagen en het jaar 2019 kan het archief 

in…voor DVV een mooi en geslaagd jaar met als absolute 

hoogtepunt het lang gekoesterde kampioenschap van 

DVV zondag 1 ! De feestdagen staan voor de deur en even 

de tijd om het verenigingsleven  op een iets lager pitje 

te zetten en te genieten met je familie en dierbaren van 

een hopelijk voor iedereen gezellige en sfeervolle tijd! Ja 

en daarna dient zich 2020 al rap aan.  Voor DVV wordt 

het een bijzonder jaar  de club bestaat in september  

maar liefst 75 jaar en dat gaat gevierd worden! We kijken 

weer uit naar vele leuke en geslaagde momenten waarin 

sportief succes en gezelligheid centraal staan!  Zondag 

5 januari 2020 trappen we af voor een hopelijk geweldig 

jubileumjaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie!

DVV zondag 1 weet ook weer wat winnen is en heeft 

in november een mooie serie neergezet  en na het 

spektakelstuk in Rheden een plaatsje in de middenmoot 

afgedwongen in de derde klasse C.  Handhaven en 

doorontwikkelen is het motto dit seizoen voor de mannen 

van trainer/coach Ron Olyslager en zijn staf. DVV heeft 

aangegeven richting Ron ook volgend jaar graag gebruik 

te willen maken van zijn vakmanschap en inzet. De 

gesprekken lopen over de ambities van de club en 

natuurlijk de trainer zelf met als uitkomst: hoe maken 

we samen stappen  met DVV 1 om op termijn hogerop 

te komen. (vanuit het  opgestelde technisch beleidsplan).

Op vrijdag 22 november jl. is de algemene ledenvergadering 

geweest, het Bestuur heeft  met pakweg 45 aanwezige 

leden teruggekeken op de voetbaljaargang 2018/2019. 

Die avond hebben we als Bestuur gemeld  dat we een 

goed verenigingsjaar achter de rug hebben, er financieel 

goed voor staan en verder bouwen aan onze ambities 

en plannen! Joep Rhebergen is per genoemde datum 

definitief gekozen in het Bestuur (Algemene zaken); 

daarentegen hebben we Annelies enorm bedankt voor 

haar bereidwilligheid om gedurende een kleine twee 

jaar de portefeuille van secretaris  op te pakken. Hopelijk 

kunnen we deze vacature snel invullen. Zie elders in dit 

nummer.  Het verslag van de ALV  zal worden gepubliceerd  

in de eerste DVV post van 2020 (en natuurlijk zullen we als 

Bestuur de (rond) vragen en opmerkingen ter hand nemen  

en waar nodig terugkoppelen!)

Ons clubhuis ziet er geweldig uit na de renovatie in de 

zomer , wat krijgen we een hoop positieve reacties, en 

thans zijn we druk doende met de verdere aankleding. 

Hanglampen, meubilair, fotocollages en andere 

sfeerverhogende zaken gaan nog ingevuld worden, waar 

mogelijk met input van de leden. Onder regie van Hans 

Slag en diverse clubmensen zijn alle ideeën en suggesties 

ewelkom. Maar…keuzes zijn er om gemaakt te worden 

en smaken verschillen.. Zoals bekend wil Peter van den 

Oord het stokje als manager clubhuis in 2020 overgeven, 

ook daar treft U elders in dit blad een vacaturemelding  

van.  Hopelijk staat er iemand te trappelen!? We gaan 

graag in gesprek.

Racistische uitingen  en negatief gedrag waren helaas de 

afgelopen tijd onderwerp van gesprek  ook op en rond 

de amateurvelden.. Ook DVV zet hoog in op een beter 

voetbalklimaat en bewaakt  de gedragsregels die we 

samen afgesproken hebben.  Onder regie van de KNVB 

praten we ook gezamenlijk met een groot aantal ‘Liemers’ 

verenigingen over de ervaringen met wangedrag, verbaal 

geweld en agressief spel. Alle incidenten worden gemeld 

aan de KNVB en data ontwikkeld. Een incident rond een 

wedstrijd van O 16-1 heeft helaas  al moeten leiden 

tot forse opgelegde straffen vanuit ons fairplay beleid. 

De volkssport nummer 1 voetbal  laten wij als DVV niet 

verloederen. Ouders en toeschouwers neem het voortouw, 

wees positief , gedraag je en gun uw kind(eren) plezier!

Met de businessclub ondernemend DVV zijn we volop 

in gesprek over het duurzame project zonnepanelen. 

Na de nodige calculaties  vond er een marktverkenning 

plaats  welke leverancier DVV/BC het beste kan helpen 

installeren. Zoals gemeld in de ALV was een vereiste van 

het Bestuur een inspectie van de status van het dak van 

onze kleedkamers. DVV gaat in de toekomst een groot 

deel van haar energiebehoefte zelf opwekken en plukt 

daarvan financiële voordelen ten gunste van de clubkas. 
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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...

Wij zijn natuurlijk ingenomen met het feit  dat de BC ons 

hierbij financieel ondersteunt. Wordt vervolgd!

Ook met de Club van 100 zijn we erg blij qua ondersteuning 

bij onze ‘projecten’. In de algemene ledenvergadering 

van deze donateurs op 29 november jl.  is weer voor een 

aantal doelen  een bijdrage toegezegd:  hartelijk dank 

namens alle leden van DVV!  

Als ambassadeur ben ik als voorzitter van DVV betrokken 

bij het BOSS-akkoord (bewegen, ontmoeten, sporten en 

spelen) en het in de Gemeente Duiven opstellen van een 

‘sportakkoord’. Een prachtige kans om gezamenlijke 

ambities en dromen op het gebied van sport en bewegen  

waar te maken . Benieuwd hoe dit zich in 2020 gaat 

ontvouwen. De ervaringen die we opgebouwd hebben met 

het schoolsportarrangement kunnen prima input geven 

overigens.

In het jubileumjaar 2020 staat natuurlijk een aantal leuke 

evenementen gepland : naast een sponsoravond zijn we 

gastheer op 6 juni 2020 van een oefenwedstrijd van het 

Nederlands transplantatieteam tegen de FC Rebellen (de 

club van o.a. John de Wolf en Glen Helder) en we sluiten het 

seizoen af met het vorig jaar succesvol geïntroduceerde 

“vriendentoernooi” (met een link naar 130 jaar KNVB) met 

in de ochtenduren een jeugdtoernooi voor DVV elftallen 

en in de middag een toernooi voor ‘vriendenteams’. (Zoals 

in de ALV al bekend gemaakt stopt na jaren- helaas- het 

RABO jeugdtoernooi.) Dit alles gaat natuurlijk niet zonder 

vrijwilligers, de motoren van onze vereniging en zij kunnen 

vrijdag 20 maart 2020 noteren: de ‘vrijwilligersavond’ 

vindt dan plaats.

Kortom, er gebeurt genoeg bij DVV, voetbal spelen is de 

basis maar tijd voor gezelligheid en ontspanning is ook  

‘verenigen’.

Laat 2020 voor iedereen die DVV een warm hart toedraagt 

een geweldig jaar worden met als hoogtepunt het 75-jarig 

bestaan in september!

Het Bestuur van DVV wenst U en Uw dierbaren een 

fijne jaarwisseling en een geweldig gezond en sportief 

geslaagd Nieuwjaar toe!  Samen sterk!
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Zoals wellicht bekend stopt Annelies van den Oord-Pouw 

per ultimo 2019 met het invullen van deze voor DVV 

belangrijke bestuursfunctie.

Wij zoeken daarom binnen of buiten DVV op korte 
termijn een nieuw enthousiaste secretaris, hij of zij 
maakt dan het huidige Bestuur weer voltallig!

De belangrijkste werkzaamheden :
•  beheren van agenda binnen DVV t.b.v. Bestuur en 

andere disciplines
•  notuleren en vastleggen bestuurs- en jaarvergadering 

e.d.
• na afloop verenigingsjaar maken van jaarverslag
•  verzorgen van correspondentie, attenties, 

voorbereidingen DVV vergaderingen/festiviteiten etc.

•  archiefbeheer DVV
Enz.

De secretaris maakt, conform de statuten, deel uit van 

het dagelijks Bestuur samen met de voorzitter en de 

penningmeester.

Interesse ? 

Belangstelling ? 

Oriënterend gesprek ? 

Neem geruist contact op met Frank Dellemann , voorzitter,  

(06 - 451 575 45) of mail naar (voorzitter@dvvduiven.nl) 

Dank!

Namens het Bestuur van  DVV

DVV ZOEKT 

PER 2020 

EEN NIEUWE 

SECRETARIS!!!

VACATURE !!!
VACATURE !!!

VACATURE !!!VACATURE !!!

VACATURE !!!VACATURE !!!
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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!

Zoals wellicht bekend stopt Peter van den Oord aan het 

eind van het seizoen 2019/2020 na vele jaren en een 

grote inzet in deze spilfunctie. 

Wij zoeken daarom binnen DVV op korte termijn 

een nieuwe enthousiaste clubhuis manager tevens 

teammanager van het kernteam en alle vrijwilligers achter 

de bar en in de keuken.

Het DVV clubhuis is in de regel in het weekend en 

donderdagavond geopend voor onze leden, bezoekers, 

etc. (andere avonden ad hoc)

De belangrijkste taak is het aansturen (managen)  van 

alle relevante zaken rond ons clubhuis. Denk hierbij aan 

inkoop, financiën, inzet vrijwilligers, functioneren van 

de faciliteiten, schoonmaak, enz. Het invullen van deze 

werkzaamheden kun je doen terwijl het clubhuis open is, 

maar kan ook op ieder moment van de week op momenten 

dat het je het beste uitkomt. Bij een goede invulling van 

het vrijwilligers rooster heb je voldoende tijd beschikbaar 

om deze zaken te regelen en is er geen noodzaak om 

permanent aanwezig te zijn.

Naast de genoemde openstelling zijn er nog diverse 

avonden in het seizoen waar het clubhuis gebruikt zal 

worden i.v.m. evenementen. 

Denk hierbij aan algemene Leden vergaderingen, vrijwilli-

gersavond, thema-avonden, recepties,  sponsoravonden e.d.

De overige dagen dat DVV het clubhuis zich open stelt 

voor derden. valt niet onder jouw verantwoordelijkheid, 

wel zal je hierover geïnformeerd worden. DVV hanteert 

een jaarmaandkalender ! De clubhuismanager werkt ook 

nauw samen met manager accommodatie. 

Er zijn vele mogelijkheden om deze interessante functie 

(en de organisatie van het clubhuis) (anders) in te vullen 

en dat willen we graag doen in overleg doen met de 

nieuwe kandidaten.

De clubhuismanager legt verantwoording af aan 

Bestuurslid Facilitair. Een vrijwilligersvergoeding is 

binnen de kaders van DVV van toepassing. Interesse ?  

Belangstelling ?  Oriënterend gesprek ? 

Neem gerust contact op met Bestuurslid Facilitair 

(mobiel 06 - 531 270 97) of facilitair@dvvduiven.nl 
of de Voorzitter (mobiel 06-45157545) of voorzitter@
dvvduiven.nl 

Hans Slag / Frank Dellemann

DVV ZOEKT 

IN 2020 EEN 

NIEUWE CLUBHUIS 

MANAGER!!

VACATURE?
VACATURE?
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Nieuwjaars-

receptie

zondag 5 januari 2020 in het 

clubhuis op het Horsterpark 

van 15.00 uur tot 18.00 uur

Aan alle ereleden, leden, vrijwilligers, sponsors en donateurs van DVV.

Hierbij nodigen wij ieder van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie van onze club op:

Gezamenlijk willen wij het nieuwe jaar beginnen met de beste wensen onder het genot van een 

drankje en een hapje. Tijdens deze receptie zullen er weer enkele jubilarissen worden gehuldigd.

Wij zien uw komst gaarne tegemoet.

Bestuur DVV.
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

Hulp gevraagd 

bij toernooien…

voortbestaan staat 

op het spel!
Door: Hans Slag

Vrijwilligers van DVV organiseren vele clubtoernooien en 

daar wordt altijd enthousiast gebruik van gemaakt. 

Julia Vermeer (Vrienden toernooi) Esther Stoker (Mixed 

girls toernooi ) organiseren deze wat grotere toernooien 

en daar zijn we zeer blij mee.

Het Kersttoernooi (2-daags jeugdtoernooi), Oliebollen 

toernooi en Eindejaars toernooi , nu nood gedwongen 

georganiseerd door de activiteiten commissie, dreigen 

door gebrek aan hulptroepen uit te vallen. 

Ook hier is het enthousiasme voor deelname vrij groot, 

maar het ontbreekt ernstig aan een paar vrijwilligers die 

mee willen helpen of een toernooi in zijn geheel willen 

trekken. Een dringend beroep op een ieder team dat hier 

aan mee doet om ook 1 of 2 mensen af te vaardigen die 

met de organisatie helpen. Overige leden, ouders etc. zijn 

natuurlijk ook welkom.

Indien geen vrijwilligers zich melden, zijn we genoodzaakt 

met deze toernooien te stoppen maar dat willen we 

uiteraard niet. 

Jouw hulp, 1 of 2 keer per seizoen kan toch niet teveel 

gevraagd zijn?

Meld je aan via een mailtje aan activiteitencommissie@

dvvduiven.nl,  doe het nu meteen en laat je club- en sport 

hart spreken!

De nieuwe Bjorn 

Kuipers en Danny 

Makkelie begonnen 

bij DVV!

Woensdag 13 November zijn 11 jeugdspelers en 1 

volwassene geslaagd voor het diploma PUPILLEN 

Scheidsrechter van de KNVB.

Hierbij waren 6 jeugdspelers van DVV. Te weten:

Devin van Oosterom

Cas Wacki

Finn Elbersen

Yadon Pinkster

Jaydon v/d Schans

Kay Rutjes

2 Oktober begonnen zij met een theorie en praktijkavond 

bij SDZZ, de instructeur van de KNVB Eric Visser nam ze 

mee door de spelregels en de diverse spelsituaties zowel 

de theorie als de praktijk op het veld.

De beide spelvormen, waarvoor het diploma geldig is, 

werden doorgenomen. Dit is de 6 tegen 6 en de 8 tegen 

8 voor de pupillen. Bij de 6 tegen 6, dit zijn de O.8 t/m 

O.10, zijn ze vooral spelbegeleider, laat de kinderen veel 

zelf oplossen. Hij/zij blijft ook naast het veld lopen.

Bij de 8 tegen 8, dit zijn O.11 en O.12, begeeft hij zich wel 

in het veld en zal indien nodig fluiten en evt uitleg geven, 

dus echt de scheidsrechter zoals een ieder dit kent.

Na de instructie avond werden ze op pad gestuurd om 

zeker 2 wedstrijden, waarvan er zeker één 8 tegen 8 was, 

te gaan fluiten en daarbij voor zich zelf 2 punten te noteren 

die ze de volgende keer anders zouden doen en 2 punten 

die ze zeker weer zo zouden doen. Deze  wedstrijden 

werden door de oudere / ervaren scheidsrechters van DVV 

begeleid en geëvalueerd.

Dit werd  op 13 november met de instructeur doorgenomen 

en een ieder leerde van de ervaringen van anderen.

Na de laatste tips was het tijd voor de spelregeltoets, 

welke met een voldoende of goed moet worden afgesloten. 

(((((spanning))))) 

V A N  D E  S C H E I D S R E C H T E R S
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Gelukkig is een ieder geslaagd en heeft DVV er weer 6 

pupillenscheidsrechters bij:  WELKOM.

Ze zullen zoveel mogelijk worden ingezet bij de 8 tegen 8 

wedstrijden omdat de begeleidende rol bij 6 tegen 6 goed 

gedaan kan worden met de 2 leiders. 

De scheidsrechters commissie hoopt ook van harte 

dat ze zullen blijven fluiten en doorgroeien naar de 

“clubscheidsrechter”, maar het liefst dat ze doorgroeien 

naar het niveau van Bjorn Kuipers en Danny Makkelie. 

Alle respect voor deze jongens, zo rond de 13 en 14 jaar, 

die hun zaterdagochtend opofferen voor het plezier van 

andere kinderen, uw  kinderen, wij hopen ook dat u ze dit 

respect ook geeft en ze plezier houden in het fluiten.

Als blijk van waardering hebben we ze kaartjes voor 

Jong Oranje tegen Jong Engeland aangeboden, 4 van de 

6 hebben Jong Oranje op de Vijverberg zien winnen met 

2 - 1 .

Wil jij net als Bjorn en Danny, een keer AC Milaan 

of Barcelona fluiten? Moet je zeker vroeg beginnen, 

je kan je opgeven of informatie vragen bij de 

scheidsrechtercommissie. 

Uiteraard als je het gewoon leuk lijkt om wedstrijden bij 

DVV te fluiten, zowel pupillen als clubscheidsrechter op 

het grote veld, kan je contact opnemen.

De geslaagde scheidsrechters

Diploma-uitreiking
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Datum Tijd Activiteit

Zo 05-01-20 ? Onderling toernooi (aansluitend nieuwjaarsreceptie)

Di 07-01-20 20.15 Training

Do 09-01-20 20.15 Training

Zo 12-01-20 10.00 Training

Di 14-01-20 20:30 Oefenwedstrijd DVV 1 - VDZ 1 

Do 16-01-20 20.15 Training

Zo 19-01-20 11.00 Oefenwedstrijd DVV 1 - GVA 1

Di 21-01-15 20.30 Oefenwedstrijd DVV 1 – DCS 1

Do 23-01-20 20.15 Training 

Zo 26-01-20 14.00 DVV - OBW (competitie)

Di 28-01-20 20.15 Training 

Do 30-01-20 20.15 Training

Zo 02-02-20 14.00 Doetinchem - DVV (competitie) 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Periode

26-1-2020 14:00 DVV 1 OBW 1 DUIVEN 1

2-2-2020 14:00 Doetinchem 1 DVV 1 DOETINCHEM 2

9-2-2020 14:00 DVV 1 Montferland 1 DUIVEN 2

16-2-2020 14:00 HC '03 1 DVV 1 DREMPT 2

8-3-2020 14:00 FC Trias 1 DVV 1 WINTERSWIJK 2

15-3-2020 14:00 DVV 1 Ruurlo 1 DUIVEN 2

22-3-2020 14:00 DVV 1 Pax 1 DUIVEN 2

29-3-2020 14:30 OBW 1 DVV 1 ZEVENAAR 2

5-4-2020 14:00 DVV 1 SC Rheden 1 DUIVEN 2

19-4-2020 14:00 Lochem SP 1 DVV 1 LOCHEM 2

10-5-2020 14:00 Witkampers 1 DVV 1 LAREN GLD 2

17-5-2020 14:00 DVV 1 VVO 1 DUIVEN 2

24-5-2020 14:00 VVG '25 1 DVV 1 GAANDEREN 2

Programma Winterstop 19/20DVV

Wedstrijdschema 

DVV Heren 1 na de winterstop

Marc Comans showt nieuwe uittenue van DVV 1

En de achterkant!
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Van de 

sponsorcommissie

Door: Jacques le Comte (Bestuurslid Commerciële 
Zaken) 

Sponsornieuws:
Nieuwe shirtsponsor M017-1, Mediterraans Restaurant 

Doy Doy stelt zich voor:

Mijn naam is Volkan Pilavci en ik ben mede-eigenaar 
van Restaurant Doy Doy in Zevenaar. Doy Doy is een 
mediterraans restaurant dat met verse producten de 
meest lekkere gerechten bereidt uit verschillende streken 
van de middellandse zee gebied. We proberen verrassend, 
authentiek en uniek te zijn met onze gerechten. We 
hebben een warme en huiselijke sfeer in het restaurant, 
zodat iedereen zich op hun gemak voelt. We zijn gevestigd 
in Zevenaar op de Didamsestraat 20 (tegenover de Hema). 
Kom gerust eens een hapje eten, wij heten u van harte 
welkom.

Ook in deze editie kunnen we met trots melden dat de 

volgende sponsoren DVV wederom de samenwerking met 

DVV hebben voortgezet:

Villa Optica - Duiven en Apeldoorn

Zaal Gieling – Groessen

Autoschade Hakkers – Duiven

Service en Verspreidingsbureau Willems – Duiven

In dit tijdvak zijn de wedstrijdballen bij thuiswedstrijden 

van onze Zondag Heren 1 gesponsord door:

Liemers Fietsen Duiven, op 20-10-2019; DVV 1 - HC03 
1, Ilse en Michiel de Warle

Bal sponsor DVV-HC’03 Liemers Fietsen

Sponsor voor 

JO15-1: Van 

Westeneng 

Bestratingen!

Door: Jasper

DVV JO15-1 heeft een nieuwe sponsor 

gevonden. Marco van Westeneng 

heeft als eigenaar van Van Westeneng 

bestratingen Duiven tassen, inloopshirts 

en kader polo’s gesponsord. Wij zijn als 

team zeer blij met deze ouder participatie. 

Naast sponsor is Marco ook vader van 

onze spits Tycho. Bedankt voor deze gulle 

gift Marco.  

Zie volgende pagina...

Cesar Bloemen Duiven, op 27-10-
2019; DVV 1 – FC Trias 1, René 
Frieling

Bal sponsor DVV-FC Trias Cesar 
Bloemen

Heilbron Mulder Quint Makelaardij 
Duiven, op 6-10-2019; DVV 1 – 
Doetinchem 1, Jens Berends:

Bal sponsor DVV-Doetinchem 
Heilbron Mulders Quint makelaardij

Technopoint Duiven, op 24-11-
2019; DVV 1 – Witkampers 1, Paul 
van Hummel

Bal sponsor DVV-Witkampers 
Techno Point coachservice

All in the family...

Verder verwelkomen wij als nieuwe sponsor: Ordelman Installatietechniek. 

Patrick, van harte bedankt voor de betrokken steun.
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Team, kader en sponsor JO15 1

Tycho met zijn eigen achternaam op zijn shirt.

DVV MO19-1 

KAMPIOEN!
Door: Julia Vermeer

Dit seizoen is de MO19-1 gestart met een redelijk 

jong team in de 1e klasse. Doordat er een aantal 

meiden van vorig jaar gestopt waren, moest het team 

aangevuld worden. Zo zijn de volgende meiden bij 

het team gekomen: Fleur Verberk (keepster), Diede 

Witjes, Fleur Vleghert, Isa van Loon, Amy Benedict, 

Eva de Kler en Roxy Roording.

Zoals in de eerste trainingen en wedstrijden bleek, 

werkte de nieuwe samenstelling goed. De meiden 

bekerden verder na drie dikke overwinningen. De 

vervolgwedstrijd tegen Union werd helaas met 

1-0 verloren, maar daardoor konden ze zich nog 

beter focussen op het kampioenschap. De MO19-

1 werd ingedeeld in een competitie met maar 6 

teams. Daardoor werd er tegen elk team een uit- 

en thuiswedstrijd gespeeld. Met iedere wedstrijd 

gingen de meiden beter spelen en konden ze 

elkaar steeds beter vinden. Wedstrijden werden niet 

alleen gewonnen door het goede spel, maar ook op 

wilskracht en het feit dat de meiden voor elkaar 

wilden werken. 

Hierdoor is de MO19-1 ongeslagen (met nog één 

wedstrijd te gaan) kampioen geworden! De ene 

wedstrijd was moeilijker dan de andere, maar op 

23 november kregen ze het telefoontje van onze 

concurrent DVC’26 dat zij gelijk hadden gespeeld 

en dat ze daardoor DVV niet meer voorbij konden: 

KAMPIOENEN DUS! 

Het kampioenschap hebben de meiden dan ook ruim 

gevierd! Zo was de mascotte Gerrit aanwezig en was 

er natuurlijk genoeg Jillz voor iedereen. (zie foto’s).

Volgend seizoen komen wij uit in de Hoofdklasse en 

gaan wij er als team alles aan doen om weer zo hoog 

mogelijk te eindigen!

Gewonnen kampioenswedstrijd

MO19-1 kampioen geworden

Sponsor Frans Vos

Vieren in de kantine
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dvv MO17-1 MO17-1

MO17-1
Door: Colin

De indelingen zijn bekend. Het nieuwe MO17-1 staat 

onder leiding van Colin en Ben. Zo wordt het nieuwe 

seizoen afgetrapt. Ze staan er niet alleen voor. Samen 

met Bianca als leidster van het team, en voorzitster van 

de spelersraad, Jan-Louis als vaste vlagger en Devlin als 

teamfotograaf worden beiden mannen ondersteund. De 

trainingen zijn iedere dinsdagavond en donderdagavond. 

Of het nu droog of is of regent...... er wordt lekker getraind!

De bekerwedstrijden waren eerst aan de beurt. De eerste 

keren dat deze groep meiden samen ging spelen. Het was 

even wennen. 

De competitie is gestart in de 1e klasse. Deze stap was 

helaas voor de meiden een stap te vroeg nog, ondanks 

de super inzet van iedereen. “Ieder nadeel heeft zijn 

voordeel”, zei ooit een goede voetballer. Ondanks dat de 

stap te vroeg komt, is er wel inzicht gekomen waar er nog 

bijgeleerd kan worden. De meiden verdienen een dikke 

pluim dat ze ondanks de pittige wedstrijden toch hun 

best bleven doen, hoe moeilijk dit soms ook was. Klasse 

meiden!

Na de winterstop wordt er naar de 2e klasse overgestapt. 

Dit brengt weer nieuwe kansen. We weten zeker dat deze 

kanjers er dan wederom voor gaan! Spelplezier voorop 

en daarmee komt de prestatie ook. Eerst genieten van 

jullie verdiende rust in de winterstop en in het nieuwe jaar 

lekker het veld weer op. Fijne vakantie allemaal!

Wij willen namens het gehele team ook onze sponsoren 

bedanken! 

Shirtsponsor: Doy Doy uit Zevenaar

Tassensponsor: Van Westeneng bestratingen Duiven 

Wedstrijdballen: Gesponsord door Maikel Bouwman van 

Ballen op maat.

We zien je graag een keer langs de zijlijn bij de MO17-1 
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(V.l.n.r.) Achterste rij: Esmee Hermsen – Lotte Oogjes – Fleur Meuleman – Annemijn le Comte. Middelste rij: Heino Kiezenberg 
(Assistent trainer / grensrechter)-  Iris Egging – Isa van Loon – Romy Rietbergen – Fleur Verberk – Diede Witjes – Roxy Roording – Pim 
Adriaans (Hoofdtrainer) – Isabel Thedinga – Frans Vos (Shirtsponser). Voorste rij: Fleur Vleghert – Amy Benedict – Terra Lenderink – 
Lola Witjes – Amanda Derksen – Eva de Kler Ontbrekend op foto: Speelsters: Romy Vermeer Kader: Bob Rutjes (Assistent trainer), 
Mark Geutjes (Assistent trainer), Patrick Hermsen (Keeperstrainer). Julia Vermeer (Leidster)

DVV MO19-1
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JO10-2 gaat mee met 

het eerste: uniek, 

want voor de eerste 

keer!!

Door: Jeroen Holtrop

Zondag 10 november was het eindelijk zo ver, vanaf het 

moment dat we de jongens hadden verteld dat ze met 

het eerste mee mochten in de bus naar Ruurlo en daar 

een wedstrijd konden spelen, duurde het nog veel te lang 

voordat het zover was. Eindelijk mochten ze om 11:15 

de Theet in om samen met het eerste te lunchen. Soep, 

broodjes knakworst en praten over voetbal, het begon al 

helemaal goed. Na de introductie van Edwin en Ron, waarbij 

de lat hoog gelegd werd door stevige consequenties als 

het eerste niet zou winnen, zijn we met zijn allen de bus 

in gegaan en richting Ruurlo gereden, waar we hartelijk 

werden ontvangen en we ons in de kleedkamer konden 

omkleden naar het vertrouwde oranje-wit. Na een korte 

warming up, speelden we een kraker tegen het JO10-

2 team van vv Ruurlo op het hoofdveld. Het team heeft 

geleerd, dat een klein meisje ook goede acties kan maken 

en een goed schot kan hebben, in no-time had zijn er 3 

voor vv Ruurlo ingeschoten. Met de schrik in de benen, 

hebben we in de rust een nieuwe strategie bedacht, die 

zijn vruchten afwierp. Er werden nog een flink aantal 

doelpunten gemaakt waardoor uiteindelijk de wedstrijd is 

geëindigd met een gelijke stand van 4-4. 

Na de wedstrijd met zijn allen naar de kleedkamer, om 

daarna met het eerste het veld opnieuw op te komen en 

vaantjes te ruilen. Na de toss hebben Tom en het kleine 

meisje van vv Ruurlo een wervelende actie gemaakt door 

door middel van spectaculaire acties langs de spelers van 

het eerste te rennen en weergaloos af te werken. Na het 

applaus in ontvangst te hebben genomen, was iedereen 

van het veld af en werd het fluitsignaal gegeven, dat de 

iets minder belangrijke wedstrijd ging beginnen. Onder 

het genot van ranja zijn we met zijn allen lekker in de 

zon gaan staan en de wedstrijd gaan kijken. Het was erg 

spannend en al snel werd duidelijk dat de jongens later 

ook graag in het eerste willen spelen en gingen weer het 

trainingsveld op om nog meer te trainen. 

Na de eerste helft, waarbij DVV1 met 1-0 leidde, werd 

het nog heel spannend. We gingen penalty’s schieten op 

de reserve keepers in een groot goal vanaf 11 meter. Er 

werd verrassend veel gescoord, maar ook de lat geraakt. 

De rusttijd was zo voorbij, wat betekende dat de jongens 

weer het trainingsveld opgingen en verder gingen met 

voetballen. Tijdens de tweede helft kregen de jongens 

nog een verrassing: patatjes in de kantine. Superleuk 

en zeer welkom na zoveel voetballen. Inmiddels had 

het eerste de 3e goal gescoord en kon het niet meer 

misgaan, we zouden met winst naar Duiven gaan. Na 

de wedstrijd van het eerste, de patatjes en de bedankjes 

voor de gastvrijheid, zijn we ook gaan douchen en weer 

klaarmaken voor de terugweg. Om de wachttijd een beetje 

goed te gebruiken, werd er nog gevoetbald, maar dit keer 

op de PS met FIFA. De weg terug was een groot feest, 

uiteraard door de opluchting dat de consequenties van 

het eventuele verlies van het eerste geen gevolg kreeg, 

maar ook door het cabaret- en zangtalent in de bus. 

Teruggekomen in Duiven, hebben we de spelers en staf 

bedankt en nog een paar foto’s gemaakt als aandenken 

voor deze fantastische dag. 

Tot slot willen we graag iedereen die deze dag mogelijk 

heeft gemaakt, Wim, Edwin, Ron en Susan, ontzettend 

bedanken! Het hele team, inclusief kader en ouders, 

heeft ontzettend genoten, hier zullen we nog vaak aan 

terugdenken!  

dvv JO10-2 JO10-2
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JO12-1 kampioen 

hoofdklasse !!

Door: perschef JO12-1

De jongens van de JO12-1 begonnen het seizoen sterk met 

winst in 3 achtereenvolgende bekerwedstrijden, waardoor 

het team zich ervan verzekerde dat het beker-avontuur 

nog een vervolg zou gaan krijgen. Een mooi opwarmertje 

voor de hoofdklasse competitie die op 21 september begon 

met de eerste wedstrijd: een uitwedstrijd tegen een tot 

dan toe nog onbekende tegenstander. Vol goede moed en 

zelfvertrouwen vanwege de succesvolle bekerwedstrijden 

begonnen de jongens aan die eerste competitiewedstrijd. 

En meteen werd duidelijk dat alle zeilen bijgezet moesten 

worden, want vanaf het eerste fluitsignaal ging het er vol 

op. Het werd een heerlijke wedstrijd met kansen over en 

weer, waarbij onze jongens uiteindelijk wel aan het langste 

eind trokken en als terechte winnaars van het veld stapten. 

Wat een begin van deze competitie, zouden de overige 

wedstrijden net zo gaan? Nee, natuurlijk niet. Want iedere 

wedstrijd staat op zichzelf. Maar de jongens hebben de 

ouders en andere supporters wel getrakteerd op prachtige 

wedstrijden vol spanning, emotie en prachtig voetbal.

En zo kon het gebeuren dat de ene na de andere 

competiewedstrijd werd gewonnen. De ene wat 

makkelijker dan de andere, maar wel allemaal terecht. En 

dat terwijl het team de pech had geplaagd te worden door 

een aantal blessures. Maar door de flexibele instelling 

van de jongens èn de hulp van een aantal gastspelers 

(jongens, nogmaals bedankt!!) konden die blessure-

gevallen opgevangen worden en stond er steeds weer een 

super-gemotiveerd team aan de aftrap.  

Eind oktober, op een maandagavond, stond de volgende 

bekerwedstrijd op het programma. En laat er nu op 

precies diezelfde avond ook een KNVB-selectieactiviteit 

gepland staan waarvoor 3 jongens waren uitgenodigd. 

Gelukkig wist de staf weer 3 gastspelers bereid te vinden 

om een, uiteindelijk sensationele, wedstrijd mee te 

spelen. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, waarna 

strafschoppen de beslissing moesten brengen. Tjonge, 

de spanning van een Champions League wedstrijd was 

er niets bij. Maar gelukkig schoten de boys van DVV er net 

1-tje meer in. Het bekeravontuur gaat dus nog weer even 

door; de volgende bekerwedstrijd staat in januari gepland.

In de competitie (die bestaat uit 7 teams die allemaal 

2 keer tegen elkaar spelen) stond de JO12-1 er na 9 

gespeelde wedstrijden wel heel erg goed voor: zelf alles 

gewonnen en de concurrentie had onderling nog wat 

extra punten gemorst. Nog 3 wedstrijden te gaan en onze 

jongens moesten achtereenvolgens nog tegen de nummer 

2 en de nummers laatst en voorlaatst. En een blik op de 

ranglijst leerde dat er nog precies 1 punt nodig was om 

het kampioenschap veilig te stellen.

Oké, dus nog 3 wedstrijden te gaan en nog 1 punt nodig 

voor het kampioenschap. De volgende tegenstander, 

nummer 2 in de competitie, is altijd lastig, dus de staf was 

er niet gerust op dat dat laatste puntje in deze wedstrijd al 

gehaald zou worden. Als perschef heb ik dat natuurlijk wel 

geëist, want een paar dagen later was de deadline voor de 

DVV-Post. En natuurlijk wilde ik graag het kampioenschap 

hier kunnen melden (spoiler-alert: zie titel, haha). 

Zou de JO12-1 de zenuwen in bedwang kunnen houden en 

deze perschef ten dienste zijn? Aan de supporters zou het 

in ieder geval niet liggen, want die waren vol verwachting 

in ruime getale meegereisd naar deze uitwedstrijd. Zoals 

verwacht werd het een hele spannende wedstrijd. Beide 

teams gingen vol voor de winst en dat leverde meerdere 

mooie kansen en dito reddingen op. Uiteindelijk vielen er 

toch 3 goals voor rust en mochten de jongens met een 2-1 

voorsprong de rust in. De tweede helft kwam onze oranje 

brigade fel uit de startblokken en wisten ze binnen een paar 

minuten naar een 4-1 voorsprong uit te lopen. Nu kon het 

toch niet meer misgaan? Het spel bleef heen en weer golven 

en vlak voor tijd moesten de jongens nog een tegendoelpunt 

incasseren, maar daar bleef het bij: 4-2 gewonnen! 

En dus mag de JO12-1 zich nu al “kampioen 
hoofdklasse najaar 2019” noemen !!!

De welgemeende felicitaties voor het behalen van het 

kampioenschap gaan uit naar Sietse, Fedde, Lars, Bas, 

Tim, Levi, Xander, Björn, Thiago en Ruben. En natuurlijk 

naar de staf Furkan, Mischa en Robert. Jullie hebben 

met z’n allen een fantastische prestatie neergezet, 

gefeliciteerd!!!

En mede namens de ouders en andere supporters het 

vriendelijke doch dringende verzoek om toch vooral zo 

door te gaan. Wij vinden het heerlijk om jullie te zien 

voetballen!

dvv JO12-1 JO12-1
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DVV JO9-2 ... 1e 

competitie helft ... 

Bulletin !!! 

Door: LaLT Ralf

Op de teamfoto zien we:

(staand vlnr) 

Het ziet er niet altijd even gestroomlijnd uit bij CHRIS 

... maar deze nieuwkomer bij onze club ... is zeer 

verdienstelijk onze topscorer over de eerste 9 duels. 

TEUN laat het op de trainingen nog weleens versloffen 

... maar op Zaterdag is Teun een zekerheidje waar je op 

bouwen kunt. Rots in de branding ! 

Aan Hoofd LaLT RALF moeten we niet teveel woorden vuil 

maken ... dat doet hij zelf immers al genoeg! 

De meest constante factor van deze eerste maanden is 

zonder twijfel MILAN ... (bijna) altijd goed voor minimaal 

1 treffer en een ruime voldoende op zowel zaterdag als 

doordeweeks. 

POLAT is ons “trainende lid’’ ... hij heeft helaas maar 2 van 

de 9 duels meegedaan. 

(zittend vlnr) 

SYLAS heeft de meeste minuten tussen de palen gemaakt 

... en anders staat hij 1 plaatsje naar voren. En zorgt ervoor 

dat wij niet verliezen ... want daar kan hij niet tegen. 

MISJA is de bescheiden man van het stel. Maar zijn 

steekpassjes tussen de linies zijn om van te smullen. 

KICK is onze allrounder ... haalt in alle ‘’4’’ de linies 

‘’moeiteloos’’ een voldoende. 

Als we LUUK toch eens een stuk rustiger aan de bal gaan 

krijgen. Vrij lopen gaat steeds beter. Topspits in de maak!

En dan nog onze Box to Box specialist ... niemand staat 

graag tegenover COLLIN. Hij dartelt onvermoeibaar over 

de groene mat. 

Op de foto ontbreken de linker en rechterhand van Lalt 

Ralf ... namelijk HENK en GJALT (in willekeurige volgorde). 

 

16-11-19  Eldenia JO9-1  -  DVV JO9-2   2-4 
Door een rommelig ontvangst in Elden vergeten een 

plaatje te schieten ... van de dikverdiende winst. 

23-11-19  DVV JO9-2  -  Spero JO9-2   uitgesteld 
De Elstenaren hebben hun probleem verplaatst/

verschoven naar 14 December. 

De volgende cijfers zeggen veel over ons debuut in de 1e 

klasse ... 

DVV JO9-2         9  7  1  1  22   (51-28) 
Maar vooral de voetballende progressie als team is een 

nog veel meer tot de verbeelding sprekende prestatie !!! 

Met nog 2 duels tot de winterpauze te gaan ...  tegen 

‘’koploper’’ DVC’26 en Spero (we gaan uit van minimaal 

4 punten) kijken we uiterst content terug op deze 1e 

seizoenshelft ! 

Fanatieke maar vooral sportieve groet LaLT.

28-09-19  DVV JO9-2  -  RKHVV JO9-2   

5-4 Polat helpt ons aan zwaarbevochten 

winst op de Huusense Blauwen JO9-2

02-11-19  DVV JO9-2  -  Sc Groessen JO9-1   6-5 
Groot feest na een glorieuze zege (en revanche op nipte 

bekernederlaag) tegen de buurman.

05-10-19  DVV JO9-2  -  Elistha JO9-1   4-5 
In het blauw een gelijkwaardige wedstrijd 

over de streep trekken lukt net niet
09-11-19  DVV JO9-2  -  SML JO9-2   8-1 Arnhemse 

opponent knap van de mat getikt

12-10-19  SC Westervoort JO9-1  -  DVV JO9-2   
3-3 ‘’Revanche’’ voor de ruime bekernederlaag 

van 4 weken eerder

21-09-19   VDZ JO9-1  -  DVV JO9-2   2-8 Blijdschap 
na 1e zege bij debuut in de 1e klasse

26-10-19  OBW JO9-2  -  DVV JO9-2   4-8 Chris helpt 
ons met een dubbele hattrick langs Geelzwart!

30-11-19  DVV JO9-2  -  DCS JO9-1  5-2 
Op Duivense ijsbaan fysiek Zevenaarse formatie 

op basis van verzorgd voetbal verslagen
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NickMexx

JO15-1

Dit seizoen komt de JO15-1 

wederom uit in de derde divisie. 

De doelstelling dit seizoen is 

klasse behoud. Dit jaar staat Hans 

Lammertink als trainer langs de 

lijn. Gezien de wedstrijden die 

we inmiddels gespeeld hebben 

moet klasse behoud haalbaar 

zijn. Bij deze een fotoverslag 

van de wedstrijd tegen Bemmel. 

Eindstand 1-1
David NiekChris

Jordi SennaGiedoFinn

Luca TychoLevon TeunKas Sven
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Allereerste 35+ 

kampioenschap DVV 

heren behaald !

Door: Perschef DVV 35+ (3)

Op 6 September was het weer zover, de start van de 35+ 

competitie.  Na een lange voorbereiding werd duidelijk wat 

de selectie zou worden om voor de 3e keer een gooi te 

doen naar de primeur van een allereerste kampioenschap 

voor een DVV 35+ heren team.

Het sterrenteam van DVV 35+ 3 werd ingedeeld bij 2 

teams van Rijnland aangevuld met een team van OBW. 

De eerste ronde vond plaats in Tolkamer. Al snel was 

zichtbaar dat deze competitie niet in het laatste duel van 

de competitie zou worden beslist, er was duidelijk sprake 

van een krachtsverschil. De eerste 3 potjes werden 

eenvoudig gewonnen, o.a. door een aantal schitterende 

doelpunten van de Tillmeister en het debuut van onze 

gazelle Peter ging zeker niet ongemerkt voorbij. 

Ook ronde 2 vond plaats in Tolkamer, helaas voor Koen 

was het ook ditmaal weer lastig om de accommodatie te 

vinden en moesten we zonder onze miljoenenaankoop 

gaan aanvangen.

Gelukkig was Wouter (duo-deal) wel op tijd en waren er 

genoeg mensen voor de basis. Elroy was er dit keer ook 

weer bij en zette de tegenstander al snel op verkeerde 

been door met zijn super flitsende schoeisel het idee te 

wekken er minimaal 10 te maken op een vrijdagavond.

Niets is minder waar, sterker nog, hij kreeg er deze avond 

zelfs een concurrent bij voor de titel “Niet scorende 

spits” in de vorm van Kaj. Doelman Kaj werd uit zijn 

functie ontheven, nadat deze toch 1 doelpunt had moeten 

incasseren in de eerste ronde en ging zijn geluk in het veld 

proberen en werd zijn positie ingenomen door oud AVW-er 

Gerard. Ook na afloop van deze ronde bij Rijnland werden 

alle 9 punten weer netjes in geladen en mee naar Duiven 

genomen. Hiermee ging DVV fier aan kop na 2 rondes en 

werd er rustig onderzoek gedaan naar platte karren en 

Champagne leveranciers.

De derde ronde vond plaats in onze thuishaven Duiven, 

geen mooiere plek om de titel daar veilig te stellen. Onder 

luide aanmoedigingen van onze fanatieke aanhang (Frank) 

moest het dan op 4 oktober gaan gebeuren. 

Onze (klap) loper Jarno had de thuisronde bijna moeten 

missen, vanwege een hamstring blessure. Sommige 

spelers denken op deze leeftijd nog op vrijdag en zaterdag 

te kunnen voetballen…. 

Echter een gewelddadige fysiobehandeling van onze privé 

fysio en tevens gastspeler Jasper deed wonderen en 

maakte het mogelijk voor Jarno het heilige (kunst) gras 

van Horsterpark te betreden.

Achteraf was het helemaal niet nodig, want de niet 

scorende spits kreeg door de immense support langs 

de lijnen net dat beetje meer vertrouwen en wist het net 

meerdere malen te vinden!

De 9 punten bleven ditmaal in Duiven en toen eenmaal 

duidelijk werd dat de nummer 2 ook nog tegen 

OBW punten had laten liggen, was het (historische) 

kampioenschap een feit. Daar de halve selectie al thuis 

was toen dit bekend werd, hebben we maar besloten het 

feestje na de laatste speelronde te vieren. 
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Die laatste ronde vond plaats bij OBW in Zevenaar en was 

dus op papier een formaliteit. 

Dit was ook wel terug te zien in het veld, desalniettemin 

werden ook hier weer 9 punten in de wacht gesleept. 

Hierdoor stond de teller na 12 wedstrijden op 36 punten 

met 45 doelpunten voor en 6 tegen.

Hoogtepunt van de avond was de rentree van Jesper, die 

na langdurige afwezigheid weer de wei in mocht en dit in 

stijl deed door ook te scoren.  

De inspanningen leken elke rond iets minder te worden, 

dus voor de 2e seizoenshelft zal er wel weer even een 

tandje bij moeten worden gezet. Hiervoor hebben 

we de juiste man in de gelederen in de persoon van 

(Meester) Niels die ongetwijfeld weer een voorbereiding/

trainingskamp zal gaan opzetten ergens in de winterstop, 

waarbij na afloop het (bier)schuim weer op de lippen staat 

van iedereen. 

Clubcaptain Wilco zal t.z.t. ook iedereen weer op scherp 

hebben staan, want iedereen wil zijn plekje voor het 

seizoen 20/21 weer proberen veilig te stellen.

Bovendien zal er tegen het einde van die seizoenshelft de 

temperaturen steeds aangenamer zijn, waardoor de “mooi 

weer voetballers” (Bjorne) zich weer kunnen bewijzen.

Hopelijk zal Frank weer aan kunnen sluiten bij het 

trainingskamp zodat we met een voltallige (fitte) selectie 

aan de 2e seizoenshelft kunnen beginnen.

Tot zover…

Vrijwilligers 

gezocht!

- Wedstrijdcoördinatoren voor de zaterdag

- Wedstrijdsecretaris pupillen

Wat doet een wedstrijdcoördinator?
Als wedstrijdcoördinator vervul je op zaterdag de 

belangrijke, verantwoordelijke maar zeker ook gezellige 

functie van gastheer/gastvrouw. Je bent aanspreekpunt 

voor scheidsrechters en leiders/trainers van zowel DVV 

als de gastteams. Je informeert hen over de toewijzing 

van de kleedkamers en speelvelden en probeert te helpen 

met alle andere vragen die ze hebben. De scheidsrechters 

drinken vaak wat bij jou op het wedstrijdsecretariaat. In de 

ochtend zijn dit vooral club(jeugd)scheidsrechters. In de 

middag komen daar regelmatig KNVB scheidsrechters bij.

Hoeveel tijd kost dit?
Eens in de 4-5 weken een ochtend (8.00-12.30) of middag 

(12.30-17.00). 

Interesse? 
Kom op zaterdag binnenlopen en meld je bij de 

dienstdoende wedstrijdcoördinator of mail naar 

ingridvanamersfoort@gmail.com

Wat doet een Wedstrijdsecretaris pupillen?
De wedstrijdsecretaris zorgt ervoor dat alle pupillenteams 

hun officiële uit- en thuiswedstrijden kunnen spelen op 

basis van de KNVB- regels en -richtlijnen. 

Je zorgt voor de interne en externe communicatie over 

wedstrijden naar scheidsrechters, trainers en leiders, 

onder meer via Sportlink en de website van DVV. Je 

zorgt voor communicatie met de KNVB over beker- en 

competitiewedstrijden en geeft afgelastingen tijdig door 

aan trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij. 

Gebruik van internet is een belangrijk hulpmiddel.

Een ideale wedstrijdsecretaris:
Kan goed plannen, regelen, communiceren en soms 

improviseren en heeft een praktische instelling.

Hoeveel tijd kost dit?
maximaal 6 uur per week.

Interesse? 
Mail naar ingridvanamersfoort@gmail.com
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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.



December 

Feestmaand

Voor de jongste jeugd van DVV was er woensdagmiddag 

4 december het Sinterklaasfeest. De ongeveer 50 

aanwezige  kinderen werden per leeftijdscategorie bij de 

Sint geroepen voor een persoonlijk verhaaltje. Ook was de 

Sint bereid om even met de Pieten buiten een balletje te 

trappen. Na afloop was er voor de kinderen een mooie bal 

en natuurlijk een versnapering.

Met dank aan de vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben 

gemaakt.

Voorzitter en Sint
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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

Sint en Pieten bij DVV

Koekhappen met Pieten
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

Vitale sportaanbieders klaar voor de toekomst  van Provincie Gelderland
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Verslag algemene 

ledenvergadering 

club van 100 DVV

Datum: 29 november 2019

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

van Sprundel (secretaris), B. Smit, J. van Brandenburg, 

J.W. Verhaaf, A. van den Bemt, H. van den Bemt, P. van 

Brandenburg, H. Wieleman, P. vd Oord, H. van Brandenburg, 

A. Lensen, G. Peters, H. van Wijlick, F. Dellemann, B. Hofs, 

A. vd Oord, R. Willems, B. Gerritsen, B. Nijhuis, J. Houwers, 

J. Willemsen, H. van der Have, B. Janssen, R. van Huet, 

J. van Vulpen, G. Roelofs, J. van Benthem, E. Stoker, J. 

Daanen, L. Nijsen, fam Willems, H. Schaars, W. Nijsen, J, 

Nijland, H. Boschker, B. Buevink. 

1. Opening en mededelingen:
•   Bericht van verhindering ontvangen van: P. Steens, H. 

Slag, R. Wieleman, A. Bisseling, H. Gort, R. Kelderman.
•  Agenda en verslag vorige vergadering van 7 december 

2018 liggen in kopie op de tafels.

  

Verder opvolgende pagina

C L U B  V A N  1 0 0
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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
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2. Vaststellen verslag ledenvergadering 7 december 
2018, reeds gepubliceerd in de DVV-post van afgelopen 

seizoen.

*Opmerkingen: Bij de lijst van aanwezige leden staat F. 

Willemsen; moet zijn F. Dellemann.

3. Verslag seizoen 2018/2019:
•  Uitstapje is dit jaar niet doorgegaan. Te weinig 

aanmeldingen ligt daaraan ten grondslag.

•  Het afgelopen seizoen heeft de club van 100 bijgedragen 

aan een drietal projecten binnen DVV:

 - dug-outs

 - geluidsinstallatie clubhuis

 - jeugdtournooi

•  Ledenbestand 2018-2019:

 Op 30 juni 2019 bedroeg het aantal leden:145 

 Afgezegd hebben 6 leden.

 1 lid is overleden, t.w. Harrie Egberts

  

Ledenbestand per 1 juli 2018 (begin seizoen 2018-2019) 

is 139. Het volgende lid werd begroet: Harold van Outvorst

4. Financieel verslag:
•  Overzicht financiële stand van zaken per 30 juni 2019:

 Verenigingsjaar per 01-07-2019 gestart met: € 13.603

 Opbrengsten en contributie: € 7151

 Uitgaven: € 13.516

 Batig saldo op 30-06-2019: € 7238

•  Verslag kascontrolecommissie:

  De kascontrolecommissie bestaande uit Hennie 

Willemen en Jan Willem Verhaaf heeft van zijn 

bevindingen op 20-11-2019 een verslag gemaakt. 

Hennie Willemen leest dit verslag aan de vergadering 

voor (opgemaakt 20 november 2019).

  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 Hennie en Jan Willem voor het 

verrichte controlewerk.

•   Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie:

  De vergadering benoemt vervolgens de leden Alfred 

Lensen en Hennie Willemen tot de kascontrolecommissie 

voor het seizoen 2019-2020.

5. Voorstel bijdragen aan projecten van DVV:
•  Gerealiseerd in 2018-2019:

 Dugouts € 2500

 Geluidsapparatuur clubhuis € 3000

 Tournooi € 1000

•   Voorstellen voor 2019-2020:

  Jaarlijks jeugdtoernooi wordt niet meer georganiseerd, 

waardoor de jaarlijkse bijdrage komt te vervallen.

  LED-scherm clubhuis standenbord - € 1000

 Scheidsrechter kleding - € 3500

 Vitaliseren fysioruimte - € 1500

6. Verkiezing bestuursleden:
Ton van Sprundel is statutair aftredend en is herkiesbaar.

7. Activiteiten 2019-2020:
Er is door het bestuur een vraag aan de leden gesteld, 

om een voetbalwedstrijd te bezoeken. Dit alles buiten het 

jaarlijkse uitstapje om! 

Er zijn 72 mails verzonden, waarop 22 reacties zijn 

gekomen, waarvan 15 positief, 5 negatief, 2 blanco. Het 

bestuur heeft daarop besloten, om voor 15 deelnemers 

geen bezoek te organiseren.

 

Voorstel voor dagje uit in 2020:
• Den Haag:

 Bezoek Louwman Museum

 Rondvaart

 evt. bezoek jeneverstokerij

 derde helft: op het Plein e.o.

  Vanuit de vergadering wordt meegegeven om e.e.a. 

eind mei te organiseren.

8. Rondvraag: 
•  Geert Roelofs vraagt of er budget beschikbaar is, voor 



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!
ALV 2019 Club van 100 DVV
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de evt. uitgave van een jubileumboek. Voorzitter geeft 

aan, dat deze vraag via het bestuur van DVV moet 

lopen.

  Frank Dellemann vraagt aandacht voor het jubileumjaar 

van DVV. Activiteiten in juni niet samen laten vallen met 

het uitstapje. Ook aandacht voor de jubileumactiviteiten 

in het weekend van 11, 12 en 13 september.

  Verder dankt hij de club van 100 voor hun jaarlijkse 

bijdrage aan DVV.

•  Ton van Sprundel dankt de leden van de “contributie-

brieven” voor het rondbrengen daarvan, zijnde Ben 

Gerritsen, Alfred Lensen, Jan van Brandenburg en Wim 

Vierwind. Ook een bedankje aan Peter van den Oord, 

Helma en Antoine van den Bemt voor de gastvrijheid in 

het clubhuis.

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

en bijdrage en nodigt iedereen uit voor een hapje en een 

drankje.

Hennie Willemsen leest het verslag van de 
kascommissie voor.



Oude Doos dec 2018
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Gevraagd: 

bijdragen voor 

het jubileumboek 

DVV       
    jaar

De werkgroep die zich bezig houdt met het samenstellen van een jubileumboek, kan bijdragen van leden en 

ex-leden goed gebruiken.

Waar zijn we naar op zoek?
•  Materiaal zoals verslagen van kampioenschappen

•  Foto’s van individuen, accommodaties en elftallen

•  Anekdotes over gebeurtenissen en/of elftallen

•  Verhalen over roemruchte elftallen

•  Informatie over met name de oude accommodaties van na de Tweede Wereldoorlog

•  Bijzondere voorvallen

Neem contact op via ons mailadres jubileumboekDVV75@hotmail.com. Uiteraard ben je ook van harte welkom 

om je aan te sluiten bij de werkgroep.

Alvast dank voor jullie medewerking!
Geert, Werner, Jordy, Leonie, Mirjam, John.


