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Beste sportvrienden,

Nu de tweede competitiehelft is gestart en de winterslaap 

voorbij is, is het weer tijd voor een nieuwe editie van de 

DVV Post.

Naast de meer serieuze bijdragen van de Bestuurstafel, 

zoals de notulen van de ALV en de nieuwjaars- en 

jubilarissenspeeches, vragen we ook aandacht voor 

de wat luchtigere, maar zeker niet minder belangrijke 

bijdragen van o.a. de scheidsrechtercommissie, 

vrijwilligersactiviteiten, een wedstrijd in het kader van de 

nieuwe donorwet en leuk nieuws van een aantal teams. 

Dank jullie wel daarvoor: een clubblad bestaat uitsluitend 

bij de gratie van de bijdragen van de leden. Wij krijgen 

(terecht) veel complimenten over het clubblad, zowel qua 

uiterlijk als qua inhoud. We blijven echter benadrukken 

dat de bijdragen van de leden voor een groot deel het 

bestaansrecht van onze DVV Post bewijzen. Dus…: let op 

de deadline van de DVV Post en lever kopij aan. 

Dit hoeft niet perse van jouw elftal te zijn; ook andere 

interessante bijdragen zijn van harte welkom. Wellicht 

voelen leden van DVV zich geroepen om, als een soort 

verslaggever, met regelmaat stukken voor de DVV Post aan 

te leveren? Voor de jeugd kan dit misschien in combinatie 

met een schoolopdracht (sla je mooi twee vliegen in één 

klap). Wij zijn benieuwd of er schrijftalenten zijn bij DVV!

De deadline voor blad 4 (dat verschijnt in het weekend 

van 2 en 3 mei) is 14 april!

Een mededeling van onze bezorgafdeling: we zoeken 

een bezorger voor de leden die in Westervoort wonen. 

Neem svp contact op met Geert Roelofs (g.roelofs98@
upcmail.nl) of met clubblad@dvvduiven.nl / dvvpost@
hotmail.com.

Rest mij niets anders dan jullie namens de clubbladredactie 

veel succes en plezier toe te wensen in het vervolg van de 

competitie 2019-2020.

hoofdsponsor dvv
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Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

Het is al weer begin maart en ons jubileumjaar 2020 

begint steeds meer te leven binnen de vereniging! Op vele 

fronten wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen 

voor een spetterend jubileumweekend in september van 

dit jaar. Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie 

hebben we niet alleen een vijftal jubilarissen in het 

zonnetje gezet (zie elders in dit nummer) maar ook het 

jubileumvest DVV 1945-2020 onthuld,  verder op in het 

jaar voor  ‘de organisatie binnen DVV’ een mooie attentie 

resp. aandenken.  De ereleden Toon Mattijssen, Cees 

Schotvanger en Wim Nijsen zijn de eersten die we het vest  

persoonlijk al hebben overhandigd. Met dank ook aan de 

kledingcommissie voor de inspanningen!  

DVV 1 is goed uit de winterstop gekomen met 

prima resultaten in oefenpotjes en hele belangrijke 

thuisoverwinningen  op het sterke OBW en op 

donderdagavond, onder de mooie nieuwe LED verlichting,  

tegen  VV Montferland.  De uitwedstrijd tegen Doetinchem 

eindigde in mineur en gaf gemengde gevoelens..en 

een punt ophalen in Drempt is prima.  Ron Olyslager 

is ook volgend seizoen onze hoofdcoach , daar zijn we 

allemaal blij mee, en samen met hem is er een “Oranje 

hart” geformeerd. Een kleine groep buigt zich over de 

samenstelling van de selectie DVV 1 in het seizoen 

2020/2021 vanuit door het Bestuur geaccordeerde 

uitgangspunten. Zoals bekend heeft DVV sportieve 

ambities en is doorontwikkelen het motto, wellicht met 

wat meer ervaring van buitenaf. .

Op 20 maart a.s. vindt weer de traditionele vrijwilligersavond 

plaats! Thema dit jaar “western”! Een avond waarin we alle 

vrijwilligers van DVV in het zonnetje zetten. Deze waardering 

is op zijn plaats, immers samen maken  we de vereniging.  

Maar ook DVV kampt met een tekort links en rechts aan 

helpende handjes ,zeker op essentiële posities.. Het Bestuur 

zoekt nog steeds een SECRETARIS (M/V) die zitting wil 

nemen in het dagelijks Bestuur. Ik ga graag in gesprek ! 

Maar ook bij alle evenementen daar hebben wij handjes bij 

nodig en een mooie gelegenheid om er een te kiezen en 

een bijdrage te leveren. Meld je bij Bestuurslid Hans Slag (of 

spreek Bert van der Veen of Martha Beuting aan).

Ons clubhuis wordt steeds mooier en vele bezoekers 

van buiten is dit niet ontgaan, we krijgen de nodige 

complimenten.  Met de nieuwe hanglampen en het 

meubilair komt de eindstreep in zicht! Het Bestuur is 

ook verheugd dat een aantal leden zich heeft gemeld om 

samen op te gaan lopen bij de organisatie =aansturen en 

regelen van het clubhuisgebeuren. De eerste gesprekken 

zijn positief. Hulde! Maar onze fraaie accommodatie 

vraagt om meer ‘achterstallig onderhoud’,  opknappen van 

diverse ruimten, noodzakelijk schilderwerk, iedere dag of 

week zetten we stappen en sleutelen we aan de toekomst.  

De nieuwe fysio ruimte is o.a. een prachtig voorbeeld! 

En laten we het  zonnepanelen project niet vergeten, we 

staan aan de vooravond van de start van dit project, een 

geweldige nieuwe duurzame stap i.s.m. onze vrienden van 

de Businessclub. Onze energiebehoefte op een alternatieve 

manier=besparing op kosten. Wordt vervolgd!

In de maand juni sluiten we het seizoen geweldig  af..

naast het vriendentoernooi op 13 juni a.s. (in samenspel 

met KNVB 100 jaar) wordt 6 juni 2020 ook een bijzondere 

middag/avond :  de FC Rebellen tegen het Nederlands 

transplantatieteam. Deze Transfit donordag kent voor 

Duiven een uniek karakter en zal hopelijk veel publiek 

trekken. DVV stelt haar accommodatie graag ter 

beschikking vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. 

Zie elders in de DVV post. En dan na de zomerstop op 

weg naar het jubileumweekend van 11 t/m 13 september.  

Het programma 75 jaar DVV krijgt steeds meer definitieve 

vormen en we kijken er als jarige vereniging naar uit!

Als ambassadeur ben ik betrokken bij het opstellen 

van een  ‘lokaal sportakkoord’ binnen de Gemeente 

Duiven. Ambities en dromen op het gebied van sport en 

bewegen voor iedereen worden hierin vastgelegd. De 

ondertekening moet medio maart plaatsvinden. Natuurlijk 

zijn wij ook in gesprek met de gemeente over de status 

van ons sportpark en in het bijzonder de grasvelden. Mede 

op basis van vele signalen van de leden brengen wij de 

matige staat van de training- en speelvelden aan de orde. 

Oud-voorzitter Toon Mattijssen is in januari 90 jaar 

geworden en ter gelegenheid van deze mooie mijlpaal en 

zijn verdiensten voor DVV (in bijzonder realisatie huidige 

sportpark) willen wij het ‘binnenplein’ tussen clubhuis en s
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VOOR ELKE KLUS NAAR MAASSEN DUS!
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doe het zelf
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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...

kleedkamers verfraaien en omdopen tot een heus “Toon 

Mattijssen plein” Toon was zichtbaar ontroerd toen we dit 

voornemen kenbaar maakten op zijn verjaardagsreceptie, 

zie ook elders in deze DVV post.

Natuurlijk kijken we al weer met een schuin oog naar 

volgend seizoen, hoe ontwikkelen de elftallen zich. Wat 

gaat bijvoorbeeld zaterdag 1 doen ? Melden zich nieuwe 

elftallen aan? Hoe is het verloop bij de jeugd?  Hebben 

we voldoende capaciteit voor alle te spelen wedstrijden? 

Ook de KNVB ziet in dat het voetballandschap verschuift 

en inventariseert in het amateurvoetbal i.s.m. de clubs de 

plannen en ambities rond zaterdag- versus zondagvoetbal. 

De traditionele wereld verandert op vele fronten, de wereld, 

de maatschappij: alles is in beweging. Ook lopen we 

samen op met de KNVB, zoals gemeld, rond agressie in de 

sport maar ook de strijd tegen racisme is een onderwerp.  

We zijn in de maand maart beland, de lente komt eraan, 

laat het voor DVV een mooie lente worden met veel plezier 

en succes op de velden en gezelligheid na afloop! Geniet 

van de sport voetbal, het verbindt ons allemaal (al bijna 

75 jaar!).

Jubilarissen 2020

RAYMON VAN DER HAVE (25 JAAR DVV)
•  Geboren in het jaar dat Nederland europees kampioen 

werd: 1988

•  al heel jong werd hij dus al lid van onze vereniging in 

navolging van zijn oudere broer Roy

•  komt uit een echt voetbalfamilie , vader , opa en oom 

zijn en waren echte DCS ’ers 

•  ze noemen hem ook “ El mundo

•  heeft een prima techniek en vandaar ook een 

begenadigd zaalvoetballer

•  speelde in de jeugd van DVV vaak in de 2e teams

•  inmiddels al jaren een vaste kracht op het middenveld 

van zondag 3

•  positie wordt steeds lastiger om vast te houden i.v.m. 

inkoopwoede van het management

•  woont met zijn lieve vriendin al tijd in mooie 

nieuwbouwwijk in Duiven naast een oud prof

•  heeft ook een grote liefde voor een club uit Arnhem en 

bezoekt veel wedstrijden”

•  heeft er zelfs stage gelopen onder regie van oud-prof 

Arco Jochemsen

•  gaat graag op stap met zijn vrienden en houd van een 

feestje

•  heeft een hekel aan ceremonie maar toch zetten we 

hem in het zonnetje..!!

FRANK ZOONTJES (25 JAAR DVV)
•  geboren op 21 mei 1965 en heeft natuurlijk een hele 

mooie voornaam

•  broer van bekende DVV’er ??

•  in 1993 naar Duiven verhuisd en aangemeld bij DVV

•  overschrijving van Quick ’20 duurde wat lang vandaar 

nu pas 25 jaar..

•  altijd gespeeld in teams van Jos Daanen 5e 6e 7e 8e 9e 

geen idee

•  kampioenschap ?? Heeft hij die meegemaakt??

•  vrijwilligerswerk: DVV post rondbrengen

•  in seizoen 2011/2012 nog in DVV 6 zag ik in 

Jubilaris Raymon

Jubilaris Frank
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www.dianakapsalons.nl

seizoensgids, thans DVV 8

•  voetballer van dit mooie team met geweldige loopacties 

in de derde helft…

•  was grensrechter in team van Tije Venema en nuttige 

ervaring opgedaan

COR VAN DER KAAG (40 JAAR DVV)
•  Vorig jaar was er al rumoer over deze jubilaris: waren 

we een jaar te laat ??

•  Komt al kijken in de Nieuweling en stond daar al achter 

de bar

•  In de jaren tachtig een tijd lang bestuurslid bij DVV

•  Was coördinator van het zaalvoetbal

•  Heeft een carrièrepad bij de douane achter de rug

•  Bardienst is zijn specialiteit (op de dinsdag en 

donderdag)

•  Altijd open voor een praatje of gratis advies

•  Bij hem kun je niet ontdekken dat een mens ook ouder 

kan worden

•  Getrouwd met Kitty en wonend in Duiven vlakbij het 

centrum en genietend van de oude dag

•  Aimabel persoon en altijd openstaand voor raad en 

daad

PETER VAN DEN OORD (40 JAAR DVV)
•  Deze man is een begrip bij DVV, je kunt er niet omheen..

zo groot zo sterk

•  Stijgt vaak tot grote hoogten als spreekstalmeester

•  Heeft carrièrepad bij ING achter de rug en kwam daar 

zijn huidig liefje tegen

•  Vanaf moment dat hij in Duiven kwam wonen betrokken 

en lid van DVV als leider van A3

•  Jaar erop leider B2 samen met proffesor Wil Kling 

ongeslagen kampioen met o.a. broertjes v. Loon

•  In 1985 jeugdvoorzitter en bestuurslid

•  Speelde aardig potje voetbal maar was/is geen 

supertalent (speler 2,3,4,5 en 7)

•  Was ook bij het beroemde jaarlijkse Oudebollen toernooi 

in de zaal actief

•  Nog steeds een gewaardeerd en respectvol 

scheidsrechter

•  Animator van diverse evenementen en toernooien 

binnen onze club

•  Als barmedewerker begonnen met Louis op de 

Nieuweling

•  Kantine- en activiteitencommissie en lid MIT

•  Maar vooral verbonden aan het clubhuis als manager 

en manusje van alles: ruim 10 jaar

•  Heeft DVV zien groeien van de Nieuweling naar 

Horsterpark

•  Spil in en rond organisatie van clubhuis

•  Verzorgt sinds jaar en dag de inkoop van de goederen

•  Twee-eenheid met zijn Riet

•  Heeft nu een fase in leven bereikt dat het stilletjes aan 

goed is

•  Wil stokje in 2020 overdragen maar blijft ongetwijfeld 

actief voor DVV

•  Geweldig clubmens maar moet af en toe duwtje in de 

rug hebben

•  Moest na jaren wennen aan nieuw Bestuurslid Facilitair 

en misschien ook wel aan de voorzitter

•  Spreekstalmeester bij evenementen en feestavonden

•  Heeft groot historisch besef en kennis van onze 

vereniging

•  Momenteel actief in relatie tot sportevenementen in 

Europa

•  Man van de (wedstrijd) en tot voor kort secretaris

•  Na 40 jaar unaniem de mening van Bestuur om ook te 

benoemen tot LID VAN VERDIENSTE

Jubilaris Cor

Peter van den Oord (Poort) lid van verdienste
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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!

WIM NIJSEN (50 JAAR DVV)
•  Deze jubilaris (icoon) komt uit een echte Duivense 

(voetbal) familie

•  En meer dan de helft van het bestaan bij onze vereniging 

actief.. vanaf 1970 (?)

•  Merkt ook op dat hij al meer dan 50 jaar lid is van onze 

club…

•  Nauw betrokken als familie (broers en zus)bij het wel en 

wee van DVV

•  Nog steeds actief als veldvoetballer in DVV 8 en een van 

de oudste actievelingen

•  Tot voorheen was dit DVV 6 met toppers als Wim 

Janssen, Danny Zweden,Roy Houwers

•  Ook actief als zaalvoetballer tijdens beruchte 

oliebollentoernooi in december

•  Erelid van onze vereniging !!

•  Jarenlang penningmeester en zorg gedragen voor de 

financiële handel en wandel van de club

•  No nonsens beleid, nuchtere kijk op alles en zeer 

betrouwbaar en bewaker van de centjes van DVV

•  Altijd nog een bewakend oog voor het wel en wee 

binnen de vereniging

•  Beheert in comité 75 jaar, hoe kan het ook anders, de 

paragraaf Financien in zijn handen

•  Rustig, overziend, clubmens, gezelligheidsdier, 

historisch besef, pijler van de vereniging

•  Een monument kunnen we wel zeggen en uniek in zijn 

soort..50 jaar wie kan het zeggen?

Jubilaris Wim

DVV Jubilarissen 2019-2020
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JUBILEUMVEST 75 

JAAR DVV!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van DVV is door de 

voorzitter in samenwerking met de dames van de 

kledingcommissie het jubileumvest DVV 75 jaar onthuld 

als symbolische aftrap van het jubileumjaar! Dit mooie 

blauwe vest met het logo van DVV ingeweven gaat in de 

zomer van 2020 naar al diegenen binnen DVV die samen 

de organisatie van de club vormgeven! De wekelijkse 

wedstrijden en trainingen zijn alleen mogelijk als daar een 

strakke organisatie omheen wordt gebouwd. Een gebaar 

en blijk van waardering naar de vele vrijwilligers die zich 

belangeloos inzetten voor de club en DVV een warm hart 

toedragen!  De eerste 3 exemplaren zijn uitgereikt aan 

de ereleden Toon Mathijssen, Cees Schotvanger en Wim 

Nijsen. Dank aan Errea voor het ontwerp en natuurlijk de 

inzet van de kledingcommissie! Nu al een collectors item.

Onthulling van... ... het jubileumvest! Wim Nijssen in het jubileumvest

DVV schilders slaan 

weer toe!

Door: Hans Slag, facilitair

Na het opknappen en schilderen van de beheerders 

ruimte en ons clubhuis heeft ons vrijwilligers team 

met schilders weer de smaak te pakken gekregen en 

zijn zij onverhoeds 

en met flinke vaart 

door gegaan met 

het schilderen van 

onze maar liefst 18 

kleedkamers.

Alle banken, wanden 

en douche ruimtes 

zijn onder handen 

genomen  en zien er 

weer als nieuw uit!

Ook de Fysio-  en de 

EHBO ruimte hebben een opknap beurt gehad, ook hier 

is geschilderd en op de vloer hebben we een stevige 

nieuwe pvc vloer gelegd die makkelijker schoon te 

houden is en dus hygiënischer.

Stap voor stap wordt onze accommodatie steeds mooier 

en kan DVV met de nodige trots “de tegenstander” 

ontvangen en uiteraard onze eigen voetballers/sters ! s
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

DVV is wat blij met deze vrijwilligers en veel  dank 

verschuldigd aan het  team bestaande uit :

Henk Derksen

Henk Stemerdink

Wim Frits

Ruud Megens

Johan van Gerwen

Peter Staring

Herman Budel

Op de foto’s Henk, Johan, Ruud en Wim en aan het werk!

Heb je ook interesse, wil je in teamverband enkele 

dagdelen ‘klussen’ in combinatie met leuke sociale 

contacten en een bakkie koffie op zijn tijd ??

Meld je aan bij de manager Accommodatie Jan 

Willemsen of  Bestuurslid Facilitair Hans Slag ! 

(facilitair@dvvduiven.nl)

“TOON MATTIJSSEN 

PLEIN “

Op zondag 19 januari jl. werd onze welbekende oud-

voorzitter Toon Mattijssen 90 jaar! Een bijzondere 

leeftijd voor een man die heel veel voor onze club heeft 

betekend! Gedurende twee periodes (1979-1984 en 

1995-2000) een gedreven voorzitter van DVV. In de 

laatste voorzittersperiode actief als bestuurder bij de 

totstandkoming van het huidige fraaie onderkomen 

van DVV: ‘ons Horsterpark’ ! Nog steeds is Toon zeer 

betrokken bij DVV en het tijdens de Nieuwjaarsreceptie 

onthulde jubileumvest DVV 1945-2020 mocht hij als 

een van de ereleden als eerste ontvangen (naast Cees 

Schotvanger en Wim Nijsen). Alle redenen ook voor het 

Bestuur om Toon met zijn 90e verjaardag iets bijzonders 

aan te bieden : zijn naam zal verbonden worden aan 

het plein tussen kleedkamers en clubhuis welke DVV 

verder wil inrichten als ontmoetingsplek voor haar leden. 

In samenspel met de Gemeente zal daaraan dit jaar 

invulling worden gegeven en de naam van Toon tot in 

lengte van jaren zichtbaar blijven. Tijdens de receptie 

ter gelegenheid van zijn verjaardag hebben voorzitter 

Frank Dellemann en Bestuurslid Voetbalzaken Frank van 

Loon, namens het Bestuur, een fraaie decoratie van het 

toekomstige plein aangeboden. Wordt vervolgd!

Toon Mattijssen wordt 90 jaar en ontvangt een impressie van het te creëren 
Toon Mattijssenplein op het Horsterpark.s
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NIEUWJAARS-

TOESPRAAK 2020  

Goedemiddag voetbalvrienden en vriendinnen van DVV, 

hier aanwezig in ons fraai gerenoveerde clubhuis en 

allemaal verbonden aan DE club van de Liemers: 

voetbalvereniging DVV; namens het Bestuur ( Gerald, 

Frank, Hans, en Jacques en Joep) van harte welkom 

op onze traditionele nieuwjaarsreceptie! 

Wij wensen natuurlijk op 
de eerste plaats iedereen 
een sportief geweldig, 
maar vooral gezond 
jubileumjaar 2020 toe!

Speciaal welkom aan de ereleden, leden van 

verdienste, sponsoren , familie en kennissen van de 

jubilarissen en natuurlijk iedereen die DVV een warm hart 

toedraagt!

Het jaar 2020 is enkele dagen oud en wordt een bijzonder 

jaar, immers DVV bestaat in september maar liefst 75 

jaar! En dat gaan we vieren! 2020 zal bol staan van leuke, 

interessante en passende evenementen, er wordt hard 

gewerkt aan verdere invulling van de jubileumkalender 

en we kijken nu al uit naar een geweldig feestweekend 

straks in september!

Het jaar 2019 ligt al weer achter ons, voor de vereniging 

een goed jaar met vele hoogtepunten, ben toch zo 

vrij om er enkele te noemen: het lang gekoesterde 

kampioenschap van DVV 1, de aanleg en renovatie van 

een nieuw kunstgrasveld en LED verlichting en natuurlijk 

de upgrading van ons fraaie nieuwe clubhuis! Chapeau 

voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen maar 

er zijn voor de club natuurlijk veel meer hoogtepunten te 

noteren geweest!

We staan aan het begin van 2020 en DVV heeft maar liefst 

75 jaar een spilfunctie in de Duivense samenleving.

DVV moet plaats blijven bieden aan de beste talenten in 

Duiven en omstreken met een geweldige jeugdopleiding, 

een realistisch technisch beleid, waarin onze 

prestatieteams stappen blijven maken! DVV 1 moet 

zich doorontwikkelen in de derde klasse met ambities 

naar meer en DVV 2 en O19-1 op weg naar succesvolle 

selectieteams die met plezier presteren en zich blijven 

ontwikkelen. Maar DVV is meer, dat zijn ook de mini’s 

met hun eerste balcontacten, dat zijn ook jongens en 

meisjes in de jeugdelftallen, diverse damesteams met 

potentie, en als ik zeg damesvoetbal: wat zijn we als DVV 

dan bijzonder trots op het feit dat onze Mayke Lindner 

geselecteerd is voor Oranje O-17 en ook actief geweest 

daarvoor in andere vrouwenteams bij het Nederlands 

elftal; als waardering en voorbeeld voor onze jeugd voor 

haar harde werken hingen wij met trots sinds kort haar 

Oranjeshirt ingelijst in ons clubhuis. Maar DVV is ook 

vriendenteams die wekelijks een potje voetballen en 

genieten van de onderlinge band en de derde helft ! DVV 

dat is 35 +, 40 + en..de echte veteranen met walking 

football, kortom wij allemaal worden verbonden door het 

spelletje voetbal wat gespeeld wordt over de hele wereld 

en vaak een heel leven met je meeloopt..

Wij zijn een financieel gezonde vereniging waarin de 

vrijwilligers een bijzondere plaats innemen, immers zonder 

vrijwilligers geen vereniging. De vereniging dat zijn wij 

allemaal samen! Dat is ook in 2020 vanuit het Bestuur het 

motto! Een vereniging met respect voor elkaar, waar we 

kennis en ervaring delen en helder en open naar elkaar zijn! 

Ieder probleem of uitdaging is het begin van de oplossing..

Als Bestuur hebben we er weer zin in om onze schouders 

De speech van voorzitter Frank
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plezier presteren doen we pas als we respect hebben 

voor elkaar, de leiding, de tegenstanders, de scheids,de 

supporter. Winnen doen we graag maar verliezen hoort ook 

bij sport. Wij hechten grote waarde aan de gedragsregels 

en lopen inmiddels, onder regie van de KNVB, samen op 

met een groot aantal buurtverenigingen die met elkaar een 

convenant aangaan met als centraal thema: weg met die 

agressie in de sport, geen verbaal en fysiek geweld, respect 

voor elkaar voetbal is nu eenmaal winnen en ook verliezen!

Straks maken we tijd en geven we aandacht aan 

jubilarissen dat zijn dus clubmensen die al heel lang, 25 

40 en zelfs 50 jaar, aan DVV zijn verbonden. Maar voor dat 

we dat moment gaan bereiken wil ik de 75e verjaardag 

van deze mooie club officieel gaan inluiden en op een 

bijzondere manier al stil gaan staan bij ons jubileum. 

Symbolisch doen we een aftrap voor een bijzonder jaar 

en uiteraard met het hoogtepunt in september! Mag ik 2 

dames naar voren vragen om samen met mij een cadeau 

aan de vereniging het levenslicht te laten zien..

De eerste exemplaren wil ik namens het Bestuur graag 

overhandigen aan een 3-tal hier aanwezige ereleden ! 

Toon Mathijssen, Cees Schotvanger en Wim Nijsen. Dit 

jubileumvest zal in de zomer uitgereikt gaan worden aan 

een groot aantal mensen die samen de organisatie DVV 

vormen eenieder vanuit zijn of haar discipline. Clubmensen 

die op allerlei vlak invulling geven aan de totaalpuzzel van 

verenigen en mede zorg dragen dat er ieder weekend 

gevoetbald kan worden resp. getraind: naast het bestuur 

zijn dat vele commissies, managers,specialisten enz.

Ik ga afronden, met ook een woord van dank aan de 

vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat het clubhuis 

mooi aangekleed is in deze periode en die vandaag zorgen 

voor een prima bediening in de keuken of achter de bar 

etc. Dank je DVV 3!

We heffen het glas op een geweldig goed en vooral 

sportief en gezond jubileumjaar 2020 en ik wil eindigen 

met mijn lijfspreuk: de vereniging DVV beste clubmensen 

dat zijn wij allemaal samen…!

Hartelijk dank voor Uw aandacht!

Frank Dellemann, Voorzitter DVV-Duiven

5 januari 2020

De goed bezochte nieuwjaarsreceptie

er weer onder te zetten en dit jubileumjaar toch een 

mijlpaal in de geschiedenis te maken. Zoals bekend is de 

positie secretaris vacant en ook die van manager clubhuis, 

belangrijke spilfuncties die moeten worden ingevuld... 

Kom ons versterken! Blijf verbinden!

2020 ligt alweer enkele dagen achter ons en als 

Bestuur van DVV waren we verheugd om eind december 

wereldkundig te kunnen maken dat we de samenwerking 

met onze hoofdcoach Ron Olyslager weer met een seizoen 

hebben verlengd. Samen werken aan onze gezonde 

ambities op het technische vlak, doorontwikkelen en 

zoals Ron sprak op een realistische manier beter worden. 

Het voetbalklimaat verder invullen waarbij ook het steeds 

beter presteren ondersteund 

wordt door een facilitair stuk 

maatwerk! Jammer genoeg 

gingen we het jaar uit een 

beetje in mineur met slechts 

1 puntje in drie wedstrijden) 

maar de afstand tussen winst 

en verlies was minimaal…

Met de Gemeente zijn we 

altijd constructief in gesprek 

over ons sportpark: nu we 

beschikken over een geweldig 

nieuw kunstgrasveld met 

wedstrijd LED verlichting 

en alles erop en eraan is 

het zaak dat onze aandacht 

met hen uitgaat naar de kwaliteit van 

onze grasvelden en in het bijzonder de 

trainingsfaciliteiten. De vaak slechte 

conditie daar gaan we op inzetten! Een 

tweede kunstgrasmat zou een uitkomst 

zijn, daar gaan en moeten we met de 

Gemeente over in gesprek.. Ook blijven 

we duurzaam denken in deze tijd van 

discussies over klimaat en sleutelen 

we aan het zonnepanelenproject maar 

analyseren eerst de status van ons 

vastgoed!

Ook de open clubgedachte willen we 

waar mogelijk uitbreiden, het schoolsport 

arrangement is een eerste stap in 

verbindingen leggen met de Duivense samenleving.

2020 belooft dus een en mooi en druk jaar te worden, 

naast de trainingen en wedstrijden staan de nodige extra 

activiteiten op het program: de vrijwilligersavond op 20 

maart, het vrienden jeugdtoernooi in juni in samenwerking 

met 130 jaar KNVB en we zijn gastheer van een wedstrijd 

van het Nederlands transplantatieteam tegen de FC 

Rebellen op 6 juni ! Ook een avond voor de sponsoren en 

leden van de Businessclub en de Club van 100 staat op 

ons program. Boven de haphoek draait ons jaarprogram 

op een scherm met ons mee.

Normen en waarden staan hoog in ons vaandel, met 

Bedankt, jongens, voor de bardienst!

Het vierde wint de oliebollencup s
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Activiteit JO14-1G
Door: Benji Sakarya, leider 

Op 22 februari hebben we beachsoccer in Nijmegen 

gespeeld. We hebben als team besloten om de vrije 

weekenden waar we geen competitie wedstrijden hebben 

dit soort activiteiten te doen. 

We hebben 3 teams van 4 gemaakt na onderlinge 

duels heeft het team van Ahmet, Kay, Bryan en Mike W. 

gewonnen.

Het was een leuke activiteit; ook voor de moeders die 

ons  hebben gereden naar Nijmegen en lekker  gewinkeld 

hebben.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door 

iedereen die ons financieel hebben gesteund. Onze dank 

als kader hiervoor.
De beste zandhazen van JO14-1

dvv JO14-1G JO14-1G

Nieuws van JO14-1G
Door: Benji Sakarya, leider

Hallo allemaal,

Als trotse leider van Jo14-G wil ik jullie graag iets vertellen 

over ons geweldige team.

Tijdens de winterstop hebben we besloten om ons uit 

de zaalcompetitie terug te trekken, omdat we als kader 

vonden dat de tegenstanders voor ons geen uitdaging 

boden! Hierop hebben we zelf een aantal keer de zaal 

gehuurd en lekker onderling gevoetbald.

De voorbereiding voor de competitie zijn wij gestart op 7 

januari met 2 oefenwedstrijden Rheden Jo15-1 3x20min. 

1x gewonnen, 1x gelijk, en  1x verloren. Tegen WSV Jo14-

1 (divisie 4) 1-2 gewonnen na een geweldige tweede helft 

met doelpunten van Kay Rutjes en Ahmet Sakarya.

Op 1 februari 2020 was het dan zover: onze eerste 

competitiewedstrijd uit tegen Orion.

De eerste helft verliep niet zoals vooraf gehoopt en we 

gingen de rust in met een 2-1 achterstand door een 

mooi geplaatst schot van Mike Weeda. Na een tactische 

bespreking in de rust door de trainers Pim Willemsen en 

Bob Rutjes begonnen we fel aan de tweede helft. Door 

mooi combinatiespel werd Ahmet goed aangespeeld en 

na een sprint van 15 meter schoot hij de bal hard vanaf de 

rand strafschopgebied tegen de touwen, 2-2. De wedstrijd 

ging heen en weer; het was  zenuwslopend, maar dan 

5 minuten voor het einde van de wedstrijd kwam het 

verlossende doelpunt en wat voor een!! Verian van Reem 

schoot met een keihard afstandsschot van maar liefst 20 

meter!! Boemmmm 2-3. Het hele team sprong boven op 

hem! De harde kern helemaal uit zijn dak!

Beste lezers, wat een prachtige doelpunt was dit. De 

resterende minuten was het voor iedereen nagels bijten 

en na het fluitsignaal was iedereen opgelucht. De 3 

punten gaan mee naar Duiven. (Te zien op voetbaltv.nl)

Na een week goed trainen volgde op 8 februari 2020 

dan eindelijk onze eerste thuiswedstrijd tegen AZSV. 

Vorig seizoen nog 2x keer tegen ze gespeeld en beide 

gewonnen. Ze waren uit op revanche. We speelden in de 

marineblauwe shirts van BERO transportbedrijf Duiven.  

We begonnen heel goed en kwamen al heel snel op 1-0 

door een doelpunt van Mike Weeda. We creëerden veel 

dvv JO14-1G JO14-1G
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kansen die niet werden benut. De tegenstander maakte 

net voor rust, door knullig uitverdedigen van ons, 

de 1-1. In de rust gaven de trainers een ander tactiek 

aan en de tegenstander kwamen bijna niet meer aan 

voetballen toe. De 2-1 valt snel binnen en wederom door 

Mike Weeda. Waar iedereen gezien de vele aanvallen 

en gemiste kansen dacht dat wij de score zouden 

vergroten viel heel verrassend  de 2-2 door een te zachte 

terugspeelbal. We bleven goed voetballen en dat werd 

beloond door een prima individuele actie van Ahmet 

Sakarya. Hij gaf een perfecte voorzet op maat aan Ties 

Bruns die prachtig de 3-2 binnen kopte. Uiteindelijk 

bleven de 3 punten dik verdiend in Duiven.

Ik hoop dat eind van het seizoen de Jo14-1G kampioen 

wordt en onze shirtsponsor BERO transportbedrijf Duiven 

zoals beloofd door de straten van Duiven mag toeren!!

Tot de volgende keer.

DVV 017-1 seizoen 

2019-2020

Geschreven door het kader.

Ten tijde van dit schrijven zitten we als 017-1 volop in het 

tweede helft van de competitie. De winterstop is achter de 

rug en we zijn weer volop “aan het ballen”.

Dit seizoen bestaat J017-1 uit 15 spelers, waarvan er 8 

nog mogen uitkomen in de 016. In de vierde divisie is dit 

best bijzonder, want er wordt bijna altijd tegen echte 017 

teams gespeeld. Met deze kennis steken we als kader 

tijdens trainingen veel tijd in het voetballend vermogen 

van de spelers. Veel inzet, als team presteren en van 

achteruit voetballen is het motto dit seizoen. Dit lukt in een 

aantal wedstrijden aardig, maar er zijn ook nog momenten 

waar het beter moet en kan.

Na een aantal wedstrijden in de beker in augustus, die 

we hebben gebruikt als oefenwedstrijden, gingen we 

van start met de competitie. De eerste wedstrijd van het 

seizoen was de vuurdoop. Na 80 minuten stond er een 

verbluffende 6-1 winst op het scorebord.

In de wedstrijden daarna hebben we winst en verlies 

afgewisseld. Toen er nog 5 wedstrijden voor de winterstop 

gespeeld moesten worden, werden de koppen bij elkaar 

gestoken en werd er een doel gesteld (lees weddenschap 

afgesloten). Bij de laatste 5 potjes wilden we er minimaal 

4 winnen en maximaal 1 gelijkspelen. Dan was het doel 

bereikt en zou het kader trakteren bij de grote gele M in 

Duiven.

Gevolg: Ze werden allemaal gewonnen met mooi voetbal 

en maar liefst 18 doelpunten voor en maar 2 tegen. 

Voor de winterstop staan we op een keurige en ook een 

beetje onverwachte vierde plaats in de competitie. De 

weddenschap tussen het kader en de spelers werd dus 

glansrijk door de spelers gewonnen en dus op naar de Mac.

In de winterstop mochten we van DVV geen 

thuiswedstrijden spelen. Dan maar op pad en het lukte 

om alle wedstrijden uit te regelen. 

Dit deden we niet om de hoek. We speelden oefenpotjes 

in en tegen Bemmel, Bennekom, Lichtenvoorde (Longa) 

en Spakenburg. Niet de minste tegenstanders. Het liep in 

de winter niet zoals we voor de winter geëindigd waren. 

Alles verloren.

Weer (en voor de laatste keer) de koppen bij elkaar 

Erratum JO9-2 

(van de redactie)
Helaas is in de DVV Post 2 de eerste foto die hoorde bij het 

redactionele stuk waarin de spelers voorgesteld werden, 

per abuis niet geplaatst. Hierbij de foto met de namen van 

de matadoren. Succes, JO9-2!

JO9-2 met staand vlnr Chris, Teun, 

Ralf, Milan, Polat en zittend 

vlnr Sylas, Misja, Kick, Luuk, Collin JO9-2
DVV JO17-1 2019-2020

JO17-1
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gestoken en bepaalde dingen op een goede manier 

uitgesproken met elkaar.

Tijdens dit schrijven (24-02, red) hebben we er alweer 3 

gespeeld, waarvan 2 gewonnen en 1 verloren. We hebben 

de flow weer te pakken en staan nog steeds vierde met 

28 punten uit 14 wedstrijden. Dit is maar 6 punten achter 

de koploper.

Wederom is er na deze 3 wedstrijden een doel (lees 

weddenschap) gesteld. In de laatste 9 wedstrijden van 

dit seizoen willen we er minimaal 7 winnen, maximaal 1 

gelijkspelen en maximaal 1 verliezen.

We gaan ons uiterste best doen om dit voor elkaar te 

krijgen. Aan het kader en de spelers zal het niet liggen. 

Kom gerust kijken of we ons doel behalen. Thuiswedstrijden 

spelen we op zaterdag om 12.45 uur.

JO10-4G
Door: Patricia Vleeming, teamleider

Wij stellen ons graag even voor...

Arman aanvaller, Junior aanvaller, Santino aanvaller, 

Mousa middenvelder,  Mela verdediger en middenvelder, 

Shaun verdediger en middenvelder, Wendy verdediger 

en onze vaste keeper Milano. Met een enthousiast kader 

bestaande uit: Willem, Wilfred en ikzelf, proberen we het 

beste uit de kinderen te halen, ze te vormen tot een hecht 

en goed team die voor elkaar durven gaan. 

Ook de zijlijn is altijd goed en enthousiast vertegenwoordigd 

met betrokken ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s. 

We zijn het seizoen goed begonnen. Zoals we zijn 

geëindigd zijn we ook gestart. Nou, niet helemaal waar, 

want we hebben een speler en een kaderlid minder. 

Nadat we, op één wedstrijd na, alle competitie wedstrijden 

gewonnen hebben en kampioen zijn geworden in de 

zaal, zijn we alweer lekker op dreef. Overgeplaatst naar 

de vierde klasse...iets meer uitdaging. De eerste drie 

wedstrijden met winst afgesloten. Ons motto voor dit 

seizoen: Jagen, jagen, jagen. 

De successen moesten natuurlijk worden gevierd. Dat 

hebben we met zijn allen gedaan op 8 februari jl. Voor onze 

kampioenen een mooie beker geregeld. We weten dat het 

gaat om plezier en ontwikkeling. Wij vonden een beloning 

met beker beiden niet in de weg staan, integendeel. 

Ook een overheerlijke homemade DVV-cupcake mocht 

natuurlijk niet ontbreken...10.00 uur is gewoon net iets te 

vroeg voor frietjes ;-). 

Oh ja en zelfs aan de volwassenen is gedacht, cupcakes 

met caramel-zeezout...mjum. 

Heerlijk om die blije hoofdjes te mogen zien. Voor sommige 

hun allereerste beker, en die vergeet je noooooit meer. 

Herinneringen gemaakt met zijn allen met degenen voor 

wie we alles doen...onze kanjers. 

Op 22 februari zijn we ook overduidelijk aanwezig 

geweest bij het kindercarnaval van DVV. Het was lekker 

druk. De kids hebben zich heerlijk vermaakt en elkaar flink 

achterna gezeten. Ze hebben zich geweldig uit kunnen 

leven...onder de tafels door...over de tafels heen...glijdend 

van links naar rechts over de serpentines. Het was een 

prachtig gezicht. Daar waar de een zich vermaakt aan de 

bar en de ander op de grond een potje judo speelt met een 

teamgenootje...grenzen opzoeken en verkennen.  Voetbal 

is een feest! 

DVV JO10-4G 2019-2020

JO10-4G
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JO12-1:  

zaalkampioen en 

halve finale beker 

gehaald....

Door: perschef JO12-1

In het vorige nummer van de DVV-Post schreef ik dat de 

jongens van de JO12-1 met nog 2 wedstrijden te spelen 

al zeker waren van het najaarskampioenschap van hun 

hoofdklasse competitie. Om de draad vanaf daar dan weer 

op te pakken: na het kampioenschap uiteraard uitbundig 

gevierd te hebben moesten die 2 laatste wedstrijden 

natuurlijk nog wel gespeeld worden. Geen probleem voor 

dit team, dat immers uit 10 voetbal-fanatiekelingen bestaat 

die het liefst iedere dag een wedstrijd zouden spelen, haha. 

Die laatste wedstrijden werden met respectievelijk 4-0 en 

14-2 gewonnen, waardoor de competitie dus uiteindelijk 

met 36 punten uit 12 wedstrijden werd afgesloten. Beter 

kan niet :-) 

Na deze succesvolle najaarscompetitie mochten de 

jongens gaan overwinteren in de zaal. Daar stond ze 

een kleine zaalcompetitie te wachten, verdeeld over 2 

zaterdagen. De jongens namen de goede vibe vanaf het 

veld mee en speelden goed in de zaal. De ene na de 

andere wedstrijd werd gewonnen. De laatste wedstrijd 

ging om het kampioenschap tegen Groessen JO12-1. 

Zij hadden al een wedstrijd gelijkgespeeld en moesten 

dus winnen om kampioen te worden; onze jongens 

hadden aan een gelijkspel genoeg. Al snel vloog de bal 

op miraculeuze wijze via een eigen speler in ons doel….. 

0-1 achter dus. Oeps. Onze oranje mannen gingen vol in 

de aanval, maar de tijd tikte door en Groessen “parkeerde 

de bus” zoals dat zo mooi heet voor het eigen doel. Er 

was nagenoeg geen doorkomen aan. Gelukkig werd deze 

defensieve tactiek niet beloond, want met nog maar een 

paar minuten op de klok werd een zoveelste oranje aanval 

wel afgerond met een doelpunt: 1-1! 

Hier bleef het bij, 
dus is JO12-1 ook 
zaalkampioen!!
Daarna kon het vizier weer op buiten gericht worden. 

De indeling voor de voorjaarscompetitie werd bekend, 

maar eerst mochten de boys zich gaan focussen op de 

bekerwedstrijd tegen Be Quick JO12-1 uit Zutphen. 

Woensdagavond 22 januari was het zover. Het was vies 

koud die avond, hopelijk zou het spel de supporters 

warm kunnen houden? Nou, echt wel! Vanaf het eerste 

fluitsignaal was duidelijk dat we hier met 2 aanvallend 

ingestelde ploegen te maken hadden die met niets minder 

dan de winst genoegen zouden nemen. De eerste 10 

minuten had de tegenstander het beste van het spel en 

moest onze keeper een paar keer redding brengen. Maar 

daarna kwamen onze jongens wat beter in hun ritme en 

kantelde de wedstrijd wat. Helemaal toen de keeper van 

Be Quick een foutje maakte dat door onze spits meteen 

werd afgestraft: 1-0! Daarna bleef de wedstrijd heen en 

weer golven, met echt prachtig voetbal van beide kanten. 

In de laatste minuten van de eerste helft zagen we een 

drietal super-flitsende aanvallen van onze jongens, die 

alle drie werden beloond met een doelpunt: ruststand 4-0. 

Zou de tegenstander hier nog van terug kunnen komen? In 

de tweede helft werd het al snel 5-0 en was de wedstrijd 

wel gespeeld. De concentratie aan beide kanten werd 

logischerwijs wat minder, waardoor er na het eindsignaal 

een overduidelijk 9-3 op het scorebord stond. En daarmee 

heeft de JO12-1 de kwartfinale van de beker gehaald! 

Zaterdag 1 februari startte de hoofdklasse 

voorjaarscompetitie (in totaal 12 teams) met een 

thuiswedstrijd. Zo goed als het spel anderhalve week 

geleden in de bekerwedstrijd was, zo stroef liep het 

nu. Passes kwamen net niet aan, doelpogingen gingen 

nèt naast en heel ongelukkig kregen de jongens een 

tegendoelpunt te verwerken. Soms heb je van die dagen, 

zag je de supporters al denken. Maar de JO12-1 heeft een 

echte “doorga-mentaliteit” en dat is precies wat ze nu ook 

deden. Ook al liep het niet naar wens, een tandje bijzetten 

en doorgaan is het devies. En in het laatste kwartier werd 

deze mentaliteit beloond: de bevrijdende 1-1 viel. En zoals 

zo vaak zie je dat het dan ineens wel gaat lopen, want 

binnen een paar minuten vielen ook de 2-1 en de 3-1. 

Pfffff…. geen super begin, maar wel de eerste 

competitiewedstrijd gewonnen.

In de weken daarna werden jammer genoeg een paar 

competitiewedstrijden verplaatst, waardoor de maand 

februari plotseling een hele saaie bijna-voetballoze 

maand werd. Op de laatste februari-dag stond dan 

eindelijk de volgende wedstrijd op de agenda, en wàt 

voor één.... de kwartfinale beker tegen Robur et Velocitas 

JO12-1 uit Apeldoorn. Uiteraard hadden de jongens er 

reikhalzend naar uit gezien, maar hoe zou het zijn met 

het wedstrijdritme? Nou, dat bleek nog wel goed te zitten, 

DVV JO12-1 2019-2020

JO12-1
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want vanaf het begin zaten onze jongens er bovenop. De 

boys begonnen fel en knokten voor iedere bal. Binnen 

10 minuten viel de 1-0, waarna het nog beter ging lopen 

bij de JO12-1. Er werd weer prachtig combinatievoetbal 

gespeeld, waar de tegenstander niet echt een antwoord op 

had. Er werd nog 2 keer gescoord, waarna onze jongens 

met een verdiende 3-0 voorsprong de rust in gingen. 

De tweede helft was amper begonnen of de 4e bal lag 

al achter de Apeldoornse keeper. En niet lang daarna 

konden de DVV supporters binnen een paar minuten 3 

keer juichen bij 3 prachtig uitgespeelde doelpunten: 7-0. 

Met een wanhopig offensief probeerde de Apeldoornse 

ploeg het tij nog te keren en wisten 2 keer te scoren, 

maar verder kwamen ze niet. In de slotfase scoorden onze 

jongens ook nog 2 keer; eindstand: 9-2!

De JO12-1 staat nu in de halve finale van de beker!! 

De eerste weken van het nieuwe kalenderjaar waren dus 

zeer succesvol voor de JO12-1 met het kampioenschap in 

de zaal en het bereiken van de halve finale van de beker. 

En de voorjaarscompetitie is goed begonnen met een 

overwinning. 

Oftewel: DVV JO12-1 is het nieuwe kalenderjaar weer 

goed van start gegaan!!!

JO13-1 
Door: Sandy Malesevic

En daar gingen ze weer….

Na de winterstop en zaalvoetbal werden de kicksen 

opgesnord en de trainingen hervat. De trainers  hebben 

wederom de erkentelijke taak om de jongelingen 

dynamiek, vermogen en vaardigheid bij te brengen. Geen 

lichtvoetige opgave… de jongens stuiteren en snateren 

soms en met enige regelmaat is er tegendraadsheid. Niet 

eigenwijs, maar gewoon op een eigen wijze.

De eigenaardigheden van de individuele spelers geven 

schwung aan het team - onstuimig voorwaarts.

Plaisanterie, plezier, pret, schik en sjeu. De jongens 

hebben onderling vaak lol; bulderend brullen, zo hard 

lachen dat zelfs de baard in de keel in een lach te horen 

is. Maakt het dan uit dat er soms verloren wordt?! Tuurlijk 

is zegevieren aangenamer dan verslagen worden. 

De competitie Hoofdklasse-04  bestaat uit veertien teams; 

DVV JO13-1 staat op het moment van schrijven op de 

achtste plek. De eerste wedstrijd werd al vroeg gespeeld 

in Groesbeek. De Treffers dachten dat zij in eigen huis 

superieur waren, maar de DVV-ers zorgden er gelukkig 

ook eenmaal voor dat de bal achter de doellijn kwam.

Een week later verliep de thuiswedstrijd tegen SKV 

voorspoediger. De Wageningse club scoorde weliswaar 

twee keer, maar de jongens van DVV schoten de bal twee 

maal vaker in het net.

Bij de uitwedstrijd in Putten was de teleurstelling groot 

nadat er één punt werd behaald. De gasten uit Duiven 

waren beter, maar de voetbalwreedheid sloeg toe.

In Harderwijk, onder zware weersomstandigheden, kwam 

DVV snel op voorsprong. De eerste vijftien minuten waren 

de Duivenaren het sterkere en betere team, maar de 

voetballogica heeft zich weer bewezen. Als je zelf de vele 

kansen niet benut, dan zal de tegenstander je straffen; en 

zo geschiede. 

Frustrerend, 
maar leerzaam. 

Nog tien wedstrijden te gaan, nog tien 

wedstrijden emotie, nog tien keer de kans 

om als winnaar de wedstrijd af te sluiten, 

nog tien keer bezwete tenues, nog tien 

keer gejuich en gemopper….

Tien wedstrijden dus! De competitie is 

robuust, maar samen hard ploeteren en 

plezieren is toch wel één van de fijnste 

momenten van het weekend!
JO13-1 in de opblaashal Talent op de bank...

Teamvorming JO13-1 Warming up
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DVV JO17-2 najaarskampioen

Door: Frank van Huet

Oranje rook en kampioensbloemen voor ongeslagen DVV O17-2! Zaterdag 25 januari stond voor DVV 017-2 de 

inhaalwedstrijd uit de najaarscompetitie tegen Arnhemse Boys O17-2 op het programma. En dat was niet zo maar een 

wedstrijd, want in deze wedstrijd kon het kampioenschap worden behaald. De jonge oranjehemden hadden niets aan 

het toeval overgelaten, wat na een korte winterpauze hervatte het team al op 4 januari de training. En niet voor niets: 

de Duivenaren tikte haar Arnhemse opponent compleet van de mat en won met maar liefst 11-0. Top gedaan jongens! 

JO19-1 
Door: Remco Singeling

De eerste competitiehelft van seizoen 2019/2020 zit er 

op. Tijd om tussentijds de balans op te maken. Maar hoe 

omschrijven we de prestaties van JO19-1? 

De doelstelling van de mannen van Robbert Rutten en 

assistent Hans van Kleef was de promotiepoule. Een 

lastige, maar zeker geen onmogelijke opgave. 

Tijdens de eerste wedstrijden was er niet veel aan de hand. 

Er werd gewonnen, het scoren ging het team makkelijk af. 

Na 3 wedstrijden waren er 9 punten binnengehaald, was 

er 17x gescoord en kregen we 8 tegendoelpunten. De 4e 

wedstrijd was een echte derby tegen OBW uit Zevenaar. 

Een weerzien met enkele jongens die het seizoen ervoor 

nog deel uitmaakte van DVV JO19-1. Dit was misschien 

wel de beste wedstrijd van de 1e seizoenshelft, OBW 

kwam er totaal niet aan te pas. 

DVV domineerde de wedstrijd van begin tot eind, dit 

resulteerde dan ook in een keurige 3-0 overwinning! Na 

4 overwinningen op rij en de koppositie op de ranglijst zat 

de stemming er goed in. 

De wedstrijd tegen de Bataven is min of meer een keerpunt 

van de eerste competitiehelft. Vanaf dat punt kreeg DVV te 

maken met de eerste verliespunten en diverse blessure 

gevallen. 

Na een verlies tegen de Bataven en 2 gelijk spelen 

volgende weer een klinkende overwinning tegen ESA, een 

ploeg waar DVV het vaak lastig mee heeft. 

DVV 017-2 2019-2020

017-2
DVV JO19-1 2019-2020

Foto: LIN VI Fotografie JO19-1
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Tegen het laag geklasseerde FC Bergh werden de 

punten vrije eenvoudig veiliggesteld. De  concurrenten 

verspeelden her en der ook punten en daardoor kon 

DVV zich bij winst op VIOD verzekeren van een plek in 

de kampioenspoule. Dit werd een lastige wedstrijd met 

weinig kansen, een scheidsrechter die voor een hoop 

commotie zorgde, omdat hij niet wist dat er 5x gewisseld 

moest worden. Door een vrije trap die via de rug van 

een tegenstander zo in het doel rolde kwam DVV op 

achterstand. Een offensief werd er nog uitgeperst, maar 

door een counter kwam DVV op een onoverbrugbare 2-0 

achterstand. Het moest in de laatste wedstrijd thuis tegen 

Concordia-Wehl dan maar gebeuren. En het gebeurde! De 

1-0 eindstand stond na 90 minuten, met niet altijd al te 

best voetbal, op het bord. Het doel, de kampioenspoule, 

was bereikt! 

Gedurende het eerste deel van het seizoen heeft DVV 

JO19-1 te maken gekregen met veel blessures. In het 

begin van het seizoen telde de selectie nog 16 man, aan 

het eind moest er op enkele spelers van JO19-02 een 

beroep worden gedaan. 

De goede prestaties van enkele spelers zijn niet 

onopgemerkt gebleven. Veelvuldig zijn talenten uit JO19-

1 te bewonderen in heren 1 en/of heren 2, een goed teken 

voor de toekomst van DVV! 

Het is niet de vraag óf deze spelers DVV naar een hoger 

niveau kunnen tillen, het is gewoon een kwestie van tijd 

wanneer deze mannen hun talenten in het 1e en 2e elftal 

mogen etaleren. DVV JO19-1 de kweekvijver voor heren 

1 en heren 2!

Remco Singeling, Teammanager JO19-1

Tienerdisco in het 

teken van Carnaval

De activiteiten commissie heeft voor dit jaar de bingo 

avond voor de jeugd vervangen door een tienerdisco dat 

in het kader stond van Carnaval.

Ruim 50 kinderen van  8 t/m 12 jaar hebben genoten 

van deze avond Dennis Werner zorgde voor de muzikale 

omlijsting.
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De JO15-2 van DVV is 

een vriendenteam.

We zijn in de 3e klasse begonnen door leuk en intensief 

te trainen, terwijl de trainingsvelden eigenlijk niet 

bespeelbaar waren. Klasse dat de jongens kampioen 

zijn geworden. Nu spelen we 2e klasse, doelstelling 

eindigen bij de eerste drie. We maken er een leuke 

voorjaarscompetitie van. Aan inzet geen gebrek. Bedank 

ouders voor het grenzen en supporteren.

Patrick Sieders en Harold Donderwinkel

Geen scheidsrechters 

meer bij thuis-

wedstrijden van DVV

Door: Scheidsrechterscommisie DVV

Dit is een schrikbeeld voor iedere speler, ouder, leider en 

trainer. Hoe moeten we dit nu weer oplossen voor onze 

wedstrijd?

Gelukkig is dat nu nog niet (altijd) het geval bij DVV en 

kunnen we het grootste deel van de wedstrijden nog 

voorzien van scheidsrechters. We komen echter wel 

steeds dichterbij het punt dat er te weinig scheidsrechters 

zijn voor het aantal wedstrijden bij DVV. Een aantal vaste 

scheidsrechters heeft aangeven, na vele jaren fluiten, na 

dit seizoen of volgend seizoen te gaan stoppen met fluiten 

vanwege fysieke klachten en/of leeftijd. De noodzaak voor 

nieuwe scheidsrechters is dus groot. We kunnen dit niet 

alleen opvangen door jeugd die gaat fluiten omdat juist bij 

de oudere junioren en senioren scheidsrechters nodig zijn. 

We zijn, naast jeugdige scheidsrechters, dringend op zoek 

naar mensen die bij de oudere jeugd en senioren willen 

fluiten.  Scheidsrechter zijn is een combinatie van plezier, 

sportief bezig zijn (een scheidsrechter loopt 7 tot 10 km 

per wedstrijd) en leidinggeven. Als scheidsrechter zorg je 

ervoor dat 2 teams hun hobby kunnen doen.

Veelgestelde vragen:

Moet ik elke weekend fluiten? 
Dat zou mooi zijn, maar 1x per twee weken zou al 

fantastisch zijn.

Kan ik de tijden voor beschikbaarheid zelf bepalen?
Ja, je krijgt tijdig per mail de wedstrijden bij DVV 

toegestuurd en dan kun je zelf aangeven welke wedstrijd 

je wilt fluiten.

Wat kost de opleiding verenigingsscheidsrechter?
De opleiding wordt door DVV betaald, maar daar 

verwachten we wel voor terug dat je bij DVV gaat fluiten.

Hoeveel tijd kost de opleiding?
De opleiding is nu 4 avonden en 4 stagewedstrijden bij 

DVV. De opleiding gaat veranderen en wordt compacter en 

meer flexibel en interactiever

Moet ik zelf een scheidsrechterstenue aanschaffen?
Nee, je krijgt van DVV een scheidsrechterstenue. 

Na afloop van een gefloten wedstrijd ontvang je 2 

consumptiemunten.

Is er begeleiding binnen DVV?
Ja, er zijn begeleiders binnen DVV aanwezig. De 

scheidsrechters die hebben aangegeven te gaan stoppen 

willen jullie graag begeleiden.

Moet ik lid zijn van de KNVB?
Ja, als je ook voetbalt ben je de al automatisch lid. Voetbal 

je niet dan zorgt DVV ervoor dat je niet-spelend lid (je 

betaald dan geen contributie) wordt.

Hoeveel tijd kost het me per wedstrijd?
Je wordt een half uur voor aanvang van de wedstrijd 

verwacht bij DVV en dan de duur van de wedstrijd

Kunnen meisje/vrouwen ook scheidsrechter worden?
Jazeker, het meidenvoetbal groeit enorm maar het aantal 

vrouwelijke scheidsrechters blijft achter. Binnen de KNVB 

is er sinds kort een dame aangesteld die zich speciaal 

gaat bezig houden met arbitrage voor vrouwen. Binnen 

DVV hebben we 2 vrouwelijke scheidsrechters die nu voor 

de KNVB fluiten.

Mocht je interesse hebben of als je meer informatie wil 

over scheidsrechter worden stuur dan een mail naar 

scheidsrechters@dvvduiven.nl of neem contact op met 

Erwin van Veghel, Ed Elsing of Wilco Berends

Scheidsrechters-

avond DVV 

Op vrijdag 27 maart organiseert de scheidsrechters-

commissie van DVV een scheidsrechtersavond.

Deze avond is bedoeld voor: 

•  Alle scheidsrechters die actief zijn bij DVV.

•  Iedereen die graag meer wil weten over de hobby 

“Scheidsrechter” , zoals voetballers die, na een carrière 

als speler, toch willen blijven bewegen (7 tot 10 km per 

wedstrijd), of ouders die graag betrokken willen zijn bij DVV.

•  Jeugd, die droomt om net als Shona Shukrula of Bas 

Nijhuis op de nationale of internationale velden, tussen 

de wereldsterren op het veld te lopen en ze te mogen 

fluiten.

PROGRAMMA
19:00 – 20:00:  pupillenscheidsrechters en jeugd die wil 

gaan fluiten

20:15 – 21:30:  junioren - seniorenscheidsrechters en een 

ieder die deze categorie wil gaan fluiten.

We gaan deze avond aan de slag met de 17 spelregels die 

het voetbalspelletje heeft en natuurlijk samen over onze 

hobby praten.

Scheidsrechterscommissie DVV

DVV JO15-2 2019-2020

Foto: Fotografie Devlin JO15-2
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Van de sponsorcommissie

Door: Jacques le Comte (Bestuurslid Commerciële Zaken) 
 

Zoals jullie wellicht hebben vernomen is Buitensport Four 

Seasons per 01.01.2020 overgegaan in Intersport Megastore 

Four Seasons. De huidige eigenaar, Dhr. Van den Broek, heeft 

reeds vier Intersport vestigingen in Valkenswaard, Veldhoven en 

twee in Eindhoven. Duiven is voor hem nummer vijf.

Voor alle DVV-ers blijft de 10% 
korting van kracht zoals jullie 
kunnen zien in de advertentie op 
de achterkant van deze DVV Post.

Het bestuur is verheugd met de continuering van de samenwerking 

en dankt John en Paul Faber voor de samenwerking in de 

afgelopen jaren.

Balsponsoren

Op 8 december 2019 werd de wedstrijdbal in de wedstrijd DVV 1 – Lochem SP1 gesponsord door Ronald Gerressen B.V.

In de wedstrijd DVV 1 – OBW 1 sponsorde Auto Vreman de wedstrijdbal.

Reclameborden

Inmiddels hangen de borden van Ordelman Installatietechniek en verwelkomen wij Auto Vreman ook als nieuwe 

bordsponsor. De sponsorcommissie dankt de sponsoren voor hun steun.

Bal sponsor  DVV – OBW Harry Goorman 
biedt de bal aan namens Auto Vreman
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DVV Dames 1
Door: Kader Dames 1

Er is veel gebeurd vanaf juni 2019 tot nu bij Dames. 

Het leek ons wel tijd om u even bij te praten over de 

gebeurtenissen van de eerste seizoenshelft. 

•  In het begin van het seizoen hadden we slechts 6 

speelsters en geen trainers.

• Inmiddels hebben we 18 speelsters

•  Bij ons staat plezier in het voetbal en gezelligheid hoog 

in het vaandel. 

•  Na het vertrek van Doede, hebben Marco en Gertjan het 

stokje overgenomen en verzorgen elke week weer een 

training voor de Dames

•  Wij posten na elke wedstrijd een leuk verslagje op onze 

Facebookpagina.

•  Er is een mooie foto gemaakt met onze sponsor: Grand 

Cafe Rutgers. Deze foto is te vinden in het restaurant.

•  De eerste rode kaart is gepakt door de coach, Gertjan. 

Voetbal is emotie, zullen we maar zeggen…

•  We doen leuk mee in de competitie en staan 6e, op naar 

de tweede seizoenshelft waar we weer punten willen 

pakken. 

•  Als afsluiting van de eerste seizoenshelft hebben we 

gegeten bij de sponsor!

•  Je bent altijd welkom om mee te trainen!

Landelijke 

Donorsportdag 6 

juni 2020 bij DVV !

Nederlands Transplantatie Voetbalteam speelt tegen FC de 

Rebellen in het kader van 75 jaar DVV!

Door: Frans van Diek en Bob Rietbergen

DVV bestaat dit jaar 75 jaar en heeft tal van evenementen 

op het programma staan. Zo is de vereniging gastheer 

6 juni a.s. van een TransFit Donorsportdag , met als 

hoofdprogramma een voetbalwedstrijd van het Nederlands 

Transplantatie team tegen FC de Rebellen. Het team van 

bekende oud profs zoals Glenn Helder en Sonny Silooy, 

maar ook andere bekende Nederlanders als Noah Zeeuw 

en Tim Douwsma!

Frans van Diek en Bob Rietbergen organiseren deze dag en 

willen daarbij orgaandonatie onder de aandacht brengen. 

Op 1 juli 2020 treedt in Nederland de Donorwet in werking. 

Daarbij moeten alle Nederlanders van 18 en ouder een 

keuze maken of zij orgaandonor willen worden of niet. 

Indien geen keuze wordt gemaakt worden zij geregistreerd 

als ‘geen bezwaar’. Bob is actief lid als speler bij 35+ en 

trainer/ coach bij JO8-1. Tevens is Bob initiatiefnemer en 

speler van het Nederlands Transplantatie Voetbalteam. Dat 

team bestaat uit spelers met een donornier, -hart, lever 

of longen. Zij trainen maandelijks op locaties door heel 

Nederland en spelen promotiewedstrijden. Zij vertellen 

daarbij hun succesverhalen om mensen te inspireren om 

ook te gaan bewegen en vragen aandacht voor het belang 

van donor- en stamcelregistratie. 

Bob: “Ik ben in 2014 ziek geworden en daarbij was er 

geen andere oplossing dan een orgaantransplantatie. 

In verband met de urgentie ben ik direct bovenaan 

de wachtlijst gekomen en na 4 maanden, heb ik een 

nieuwe lever ontvangen van een anonieme donor. Dat 

waren verschrikkelijke maanden met veel onzekerheid, 

maar voor mij kwam de donor op tijd. Er is echter een 

groot tekort aan donoren, waardoor het belangrijk is dan 

mensen nadenken en met elkaar praten over donorschap. 

Het kan namelijk iedereen overkomen dat je zelf of 

één van de familieleden of vrienden ziek wordt en een 

orgaan van een ander nodig hebt om verder te kunnen 

leven! Mijn advies is om samen met elkaar te praten over 

orgaandonatie. De vraag komt meestal aan de orde op 

het moment dat er een ongeluk is gebeurd of iemand op 

een andere manier onverwachts komt te overlijden en dan 

is het een vervelende tijd om er dan over na te denken. 

Als je er vooraf over spreekt, dan is er op zo’n moment 

duidelijkheid.

Ik heb er begrip voor dat mensen het spannend of eng 

vinden, maar vaak komt dat door onwetendheid. 

Ook bij DVV is er veel jeugd (maar ook senioren), die dit 

jaar een keuze moet gaan maken en is dit zeer actueel 

maatschappelijk onderwerp. Op 6 juni kun je alles 

te weten komen over orgaandonorschap als DVV als 

gastheer het Nederland Transplantatie team ontvangt. 

De dag begint om 15.00 uur waarbij diverse stands 

met informatie aanwezig is en wordt gestart met de 

demonstratie van diverse sporten, waarvoor kinderen uit 

transplantatie centra zijn uitgenodigd. Om 18.00 uur is de 

wedstrijd tegen FC de Rebellen. Vanaf 19.30 uur start de 

feestavond.

Maatschappelijke 
betrokkenheid DVV

Frans: “Dit alles is mogelijk gemaakt door de inbreng van 

de voorzitter van DVV, die in diverse gesprekken ons heeft 

ondersteund met het verwezenlijken van deze dag. Dit 

omdat DVV dit jaar 75 jaar bestaat en dit extra event ook 

de maatschappelijke betrokkenheid van DVV weergeeft. 

Inmiddels hebben wij landelijke bekendheid gekregen en 

zijn wij uitgenodigd om in de 2de kamer met Pia Dijkstra 

te komen praten. Tevens kan ik vertellen dat Minister 

Bruins van Medische Zorg en Sport heeft aangegeven 

achter het initiatief van de Donorsportdag te staan en de 

organisatie daarin ondersteunt en is de gemeente Duiven 

ook aangehaakt en kijken zij samen met ons hoe dit 

verder vorm te geven. 

Graag nemen wij ook het moment om de sponsors van het 

éérste uur te benoemen, Stichting Sport en Transplantatie, 

WACO groenvoorzieningen, Liemers fietsen en New York 

Pizza. Door hun inbreng is de basis gelegd voor dit event, 

natuurlijk zijn sponsors nog van harte welkom en dit horen 

wij dan graag. 

Het gaat een bijzondere dag worden, waarbij je veel 

informatie kan krijgen en een mooie wedstrijd kan komen 

bekijken. Kom dus op 6 juni langs bij DVV.

Frans en Bob

Voor eventuele informatie kunt u zich wenden tot de 

volgende email adressen:

bob@rbg-bv.nl of fransvandiek@upcmail.nl

DVV dames 1 dames 1

I N G E Z O N D E N  S T U K K E N
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Opmars DVV4 zondag 

gaat voort...... 

Door: Dennis Kooij, speler/trainer

Afgelopen seizoen zijn wij met het 4e kampioen geworden 

in de 6e klasse. 

Met nagenoeg dezelfde selectie (op Barry Aartsen 40+ en 

Marco Kleintjes geblesseerd na) zijn we vol goede moed 

het nieuwe seizoen ingegaan.

Met 2 nieuwkomers (keeper Dani van het 2e en Sam 

Nijssen) en onze 2 vaste leenspelers (Rick Janssen 

en Ide te Winkel) begonnen we de voorbereiding niet 

echt optimaal. Echter: de start in de 5e klasse was 

voortvarend. Snel kwamen de automatismen weer in het 

elftal en gingen we de winterstop in als nr. 1 met 3 puntjes 

voorsprong op de nr 2. 

Na een korte mini-break stond er de oliebollencup op 

het programma, die we voor de 2e keer op rij wisten te 

winnen. 

De 1ste wedstrijd na de winterstop uit bij GVA was 

natuurlijk meteen cruciaal. Hoe komen we de winterstop 

uit??? Met bakken water op een veld waar je eigenlijk niet 

op kon voetballen, werd er een keurige 0-5 zege geboekt. 

Met nog 7 wedstrijden te gaan, met een fantastische 

selectie, gaan we vol vertrouwen de komende wedstrijden 

tegemoet.... onderweg richting het kampioenschap 19/20. 

Allemaal een mooi en sportief 2e seizoenshelft!

DVV 2 op weg naar… 
Door Dennis van Aken namens spelers en staf DVV 2

De rapportcijfers liegen er niet om: 12 gespeeld en 30 

punten! 10 wedstrijden werden gewonnen en 2 verloren. 

DVV 2 is toe aan een stap omhoog. Het team strijdt al 3 

seizoenen mee om een promotieplaats naar de 2e klas. 

Helaas werden de afgelopen seizoenen in het zicht van de 

haven het doel van promotie net niet bereikt. Dit seizoen 

stonden op voetbal.nl overwinningen van 1-10 zoals dit 

seizoen bij EDS. Daar wordt het team niet beter van. Ook 

de ruime overwinningen op Westervoort  5-0 en OBW 7-1 

(met de oud DVV spelers Roel en Kjeld als tegenstander) 

spreken voor zich. Ook GSV werd met 7-0 terug richting 

Giesbeek gestuurd. Groessen werd met een 3-0 nederlaag 

teruggestuurd naar de andere kant van Duiven en na deze 

overwinning kon de 1e periodetitel worden gevierd. (zie foto)

In het begin van het seizoen zag het er allerminst goed 

uit. Rheden trakteerde de oranjehemden op een 4-1 

nederlaag en legde de kwetsbaarheid in de verdediging 

bloot. Maar gelukkig bleek dat een incident te zijn en heeft 

het team de goede balans gevonden. Met Timo, Joey en 

Max staat het middenveld naar behoren. 

Helaas is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. 

DVV 2 zag Remco met een kruisbandblessure uitvallen 

in de topper tegen VVG 2. Gelegenheidsspits Jordi nam 

zijn plaats over en bombardeerde zich binnen een aantal 

weken tot topscorer van het elftal. 

Ook vervelend nieuws voor Tom. Hij hield een botkneuzing 

over aan de laatste wedstrijd van vorig seizoen en wacht 

nog op zijn eerste speelminuten.  De spelersgroep is dun 

met een selectie van 11. 

Daarom is  DVV 2 grote dank verschuldigd aan de 

ondersteuning die het kreeg van 019-1. Jordy, Lucas, Stijn, 

Sam en Erik waren allemaal al belangrijk in wedstrijden. 

Ook spelers van DVV 1 waren waardevol. Jesse, Luuk en 

Boyd lieten het elftal beter spelen. Klasse mannen!!   

Het elftal zal vermoedelijk met VVG 2 gaan uitmaken wie 

uiteindelijk aan het einde van het seizoen de champagne 

flessen mag ontkurken. 

Benieuwd naar de verrichtingen van DVV 2? U bent van 

harte welkom!

DVV 4 wint de Oliebollencup 

2019-2020, voor 2e maal in successie DVV 4
De eerste periodetitel voor 

DVV 2 in the pocket DVV 2

Jong en oud fier in DVV Vier
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Bijscholing 

sportverzorgers

Door: Hans Huuskes

Na de decemberfeestdagen en een stuk winterstop was 

het op 8 januari jl. weer zover en stond er een workshop 

op het programma. 

Gemiddeld 2x per jaar verzorgt “Fysiopraktijk Henk 

Scholing” uit Westervoort een bijscholingsavond voor alle 

sportmasseurs en hersteltrainers uit onze regio.

Het initiatief is destijds ontstaan vanuit een samenwerking 

van de verschillende clubs met de praktijk van Henk 

Scholing op Het Vergun 5 in Westervoort. Bovendien biedt 

sportschool Cardiogym naast de praktijk van Henk ook 

veel revalidatie aan na sportblessures.

De bijscholingen hebben allemaal een relatie met de 

voetbalsport waar de verzorgers van AVW ’66, sportclub 

Westervoort, sportvereniging Loo, sportclub Groessen, en 

o.a. OBW in de praktijk veel mee te maken hebben.

Er zijn veel ervaringen uitgewisseld en is er constructief 

over blessures gesproken. Tijdens de avond is ook de 

EHBSO (Eerste Hulp bij SportOngevallen) opgefrist.

Wij zijn die avond ook naar de bovengenoemde sportschool 

geweest. Daar hebben wij veel praktijkvoorbeelden 

gehoord en oefeningen besproken voor het revalideren na 

een enkel- of knieblessure. Kortom een leerzame avond!

Met onze ploeg bestaand uit Rob, Rene, Nikki en Anne 

(onze stagiaire) en ondergetekende waren wij weer 

uitstekend vertegenwoordigd. Margriet was helaas 

verhinderd deze avond.

Via deze weg willen wij Henk Scholing, Arjen Krouwel, 

Glen Lemein en Roxanne van Rhee bedanken voor de 

fijne samenwerking. Wij kijken uit naar de volgende 

bijeenkomst.

DVV KNAPT MEDISCHE 

RUIMTES OP

Door: Hans Huuskes

De meeste voetballers / voetbalsters zien onderstaande 

ruimtes niet veel of graag van binnen, en dat vinden ze ook 

niet zo erg, denken wij. Helaas leert de praktijk ons dat beide 

ruimtes redelijk gevuld zijn op verschillende avonden in de 

week door ons team van sportmasseurs en hersteltrainer[s] 

en natuurlijk spelers met diverse blessures.

Daarnaast gebeurt er in het weekend ook het een en ander, 

waar zo ook een team van EHBO’ers hun functie vervullen. 

Zij verlenen eerste hulp daar waar nodig en waar mogelijk 

zijn zij ook een belangrijke schakel voor het team van 

sportmasseurs. Helaas zijn zij ook een belangrijke schakel 

bij ernstige zaken als er richting ambulance en ziekenhuis 

wat moet gebeuren.

De ruimtes waren dringend aan een opknapbeurt toe, 

mede doordat er waterlekkage was opgetreden en het niet 

verantwoord was om daar nog behandelingen te verrichten.

De waterlekkage is verholpen, de ventilatie is geregeld en 

de wanden hebben een fris kleurtje gekregen. Bovendien 

is er een prachtige PVC vloer gelegd, zoals jullie kunnen 

zien op de foto’s. 

Namens ons medisch team willen wij Hans Slag en Jan 

Willemsen dank zeggen voor de coördinatie van dit geheel 

en uiteraard aan een flink team van vrijwilligers. 

Namens het medisch team DVV: Mannen bedankt voor 

jullie inzet en uitvoering, het ziet er weer top uit!

P.S.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken, om 

aandacht te vragen voor de vacatures als EHBO’ers 

bij DVV. Gelukkig beschikken wij over een hecht team 

mensen, maar wij kunnen altijd nog hulp gebruiken. DVV 

kan een interne cursus verzorgen.

Voor meer informatie kun je bij Margriet Sterkenberg 

terecht, mobiel via 06 44044066 of via de mail mabe.39@
kpnmail.nl

Dat ziet er (medisch) verzorgd uitDe inrichting volgt nog

Vooraankondiging 

Uitje Club van 100! 

Datum: vrijdag 22 mei

Bestemming: Den Haag

Bezoek: 

Louwman Museum

Rondvaart

Jenevermuseum

 

Verdere details volgen en dit alles onder 

voorbehoud, wegens te maken reserveringen.
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Notulen algemene 

ledenvergadering van 

voetbalvereniging DVV 

Datum: 22 november 2019

Aanwezig: Frank Dellemann (Voorzitter), Annelies van den 

Oord (Secretaris), Gerald Reuling (Penningmeester), Frank 

van Loon (Bestuurslid Voetbal Technische zaken), Jacques 

Le Comte ( Bestuurslid Commerciële zaken), Hans Slag 

(Bestuurslid Facilitaire zaken)

Overige leden:  44

Afwezig met kennisgeving: Hugo Boschker, Doke en 

Peter Steens, Herman en Riet Budel, Silvia Jansen, Nicole 

Holdijk, Dennis van Aken, Rene Nijhuis, Bob Rutjes.

1. Opening en mededeling voorzitter.
Frank Dellemann opent de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom.

2. Vaststelling notulen ledenvergadering 23 november 
2018
Dit verslag (reeds gepubliceerd in de DVV post nummer 

3 2018/2019)De notulen worden blad voor blad 

doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen op de 

notulen en daarmee definitief vastgesteld. 

3. Jaarverslag secretaris. 
Frank neemt het verslag blad voor blad door. Er zijn geen 

op- of aanmerkingen.  De verslaglegging over het seizoen 

2018/2019 is hiermee vastgesteld!

4. Verslag Penningmeester
Afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat 

van € 1.933,- . De penningmeester loopt even kort door 

de inkomsten en uitgaven heen en geeft waar nodig 

toelichting. De contributie inkomsten zijn wat hoger 

net zoals in de afgelopen jaren , dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door nieuwe leden in het loop van het seizoen.

De laatste contributieverhoging was in 2014.

In de sponsorinkomsten zit een stijgende lijn die ook in 

2018-2019 is voortgezet.

In 2018-2019 is meer subsidie ontvangen dan was 

begroot , dit komt voornamelijk  door de subsidie die is 

ontvangen voor het  schoolsport - arrangement.

De kantine inkomsten zijn een stuk hoger dan begroot, 

dit komt mede door een betere bezetting van de bar 

en keuken. De uitgaven voor personeelskosten en 

vrijwilligersvergoeding zijn nagenoeg gelijk aan de 

begroting.

De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot dit komt 

doordat er meer klein onderhoud aan de gebouwen en 

installaties nodig was.

Bureaukosten zijn wat hoger doordat er eenmalig 

meer drukwerk is besteld. De accommodatie kosten, 

wedstrijdkosten, bestuur en commissiekosten en de 

clubbladkosten zijn allemaal conform begroting.

Kosten clubhuis zijn hoger. Dit komt voornamelijk 

door meer inkopen, wat logisch bij een hogere omzet. 

Daarnaast zitten in deze kosten ook de aanschaf van 

nieuwe pinapparatuur en vervanging van een diepvries.

Afschrijving is conform begroting en de voorzieningen zijn 

€ 6.000,- hoger dan begroot, dit komt enerzijds door de 

verwachte van de kosten aan de gebouwen in de toekomst 

en ook omdat het resultaat voldoende was om deze extra 

toevoeging te doen. Alles bij elkaar resulteert dit in een 

positief resultaat van € 1.933,-.

De balans per 30 juni 2019 geeft aan dat DVV een 

financieel gezonde vereniging is. De liquide middelen zijn 

ruim voldoende om de kortlopende schulden te voldoen en 

ook om, de voorzieningen die zijn getroffen zoals bv voor 

het jubileum feest van volgend jaar, te betalen.

Overzicht kledingfonds. In het overzicht van de uitgaven 

2018 -2019 staat dat er ruim € 78.000,- is uitgegeven aan 

kleding. Dit betrof de vervanging van alle wedstrijdkleding 

en presentatiepakken van alle spelende leden. Zoals het 

verloop voor de komende jaren aangeeft is over 2 jaar de 

borg en het geld van het kledingfonds aan elkaar gelijk en 

kan dan weer een nieuwe aanschaffing  worden gedaan.

Het contract met de huidige leverancier loopt dan af.s
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5. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestaande uit Bob Rutjes, Rene Nijhuis 

en Ronald Korfage zijn tot de conclusie gekomen dat 

de financiële situatie van de vereniging gezond mag 

worden genoemd. De kascommissie adviseert het bestuur 

aandacht te houden voor de teruglopende contributie 

inkomsten door daling van de leden. De penningmeester 

treedt op als een integer Bestuurslid en goed huisvader 

voor onze vereniging.. De kascommissie stelt voor het 

Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

beleid 2017-2018. 

6. Verkiezing kascontrolecommissie. 
Jeroen Saalmink en Bob Rutjes worden gekozen. Rob 

Bansberg wordt als reserve gekozen.

7. Begroting 2018/2019.
De contributies inkomsten zullen lager zijn door terug 

lopende ledenaantallen. Daarnaast zullen ook de diverse 

baten minder worden dit komt onder meer doordat het 

schoolsport arrangement alleen nog in 2e en 3ekw bij DVV 

zal zijn. De inkomsten uit het clubhuis zijn lager in geschat 

dan 2018-2019 mede omdat het leden aantal terugloopt 

en ook om ons niet rijk te rekenen.

Aan de uitgaven kant zijn de meeste kosten begroot op het 

niveau van 2018-2019. De huisvestingskosten zijn lager 

opgenomen omdat de verwachting is dat de energiekosten 

lager zullen zijn door de led verlichting binnen en op het 

kustgrasveld.

De voorziening is aangehouden op € 14.000,- waar 

dan € 5.000 voor het jubileum is en € 9.000,- voor het 

onderhoud aan de gebouwen. 

8. DVV 75 jaar 2020
In 2020 bestaat DVV 75 jaar, hiervoor is een jubileum 

commissie c.q werkgroep opgezet met o.a. Willy Visser 

die een update geeft van de te organiseren festiviteiten 

die per 1 januari 2020 zullen worden gerealiseerd. 

In het weekend van 11-12 en 13 september zullen 

diverse festiviteiten worden georganiseerd, vrijdag 11 

september zal voorbehouden worden voor een receptie 

diverse genodigden. Zaterdag 12 september wordt o.a. 

gereserveerd voor de jeugd en ‘s avonds een feest in een 

tent voor de kantine. Zondag worden diverse toernooien 

georganiseerd. Willy vraagt aan de leden om foto’s, 

gadgets, boeken etc. te verzamelen en in te leveren voor 

een heus DVV museum. Daarnaast is het maken van een 

jubileum boek 75 jaar DVV een optie maar nog niet reëel. 

 

9. Huishoudelijk Reglement herzien na 2003. 
Het huishoudelijk reglement is herzien en opvraagbaar 

bij de secretaris. Een aantal ex bestuursleden waaronder 

Hugo Boschker en Jon van Benthem hebben zich naast 

het Bestuur hier over gebogen en aangepast. 

Het huishoudelijk 
reglement 2019 
wordt door de ALV 
goedgekeurd!
10. Opstalrecht
Het gaat hier om dat DVV het recht van opstal krijgt voor 

de kantine en kleedkamers gegeven door de gemeente 

Duiven. Met het recht van opstal krijgen wij de toestemming 

om op de ondergrond van de gemeente een kantine en 

kleedkamers te bouwen. Bij het overleg over een nieuwe 

gebruikersovereenkomst is gebleken dat DVV geen recht 

van opstal heeft. Dat zou betekenen dat de gemeente Duiven 

als eigenaar van de grond door natrekking ook eigenaar van 

de kantine en kleedkamers is. Dit is een situatie die niet 

gewenst is en daarom wordt er nu alsnog een akte met 

recht van opstal gemaakt door de notaris. De notaris moet 

hiervoor een besluit van de ALV hebben om dit te kunnen 

doen. Daarom wordt de vraag aan de ALV voorgelegd of die 

akkoord gaat met het vestigingen van het recht van opstal 

voor de gebouwen van DVV. De situatie veranderd hierdoor 

niet maar is dan juridisch vastgelegd. De ledenvergadering 

gaat hiermee akkoord. De overeenkomst zal op korte termijn 

worden getekend door dagelijks Bestuur bij de notaris.

 

11. Terug en vooruitblik vanuit Bestuurlijke disciplines

Voorzitter Frank Dellemann
 *DVV heeft, mag ik wel uitspreken, op vele fronten een s
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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.



geslaagd  en vernieuwend verenigingsjaar achter de rug 

waar we met een goed gevoel allemaal op terug kunnen 

kijken. Financieel staan we er goed voor, de organisatie 

staat grotendeels , sportief liggen we op koers en hebben 

we ambities  en zeker  facilitair kijken we met tevredenheid 

naar de projecten binnen onze accommodatie.  Het 

ledenbestand van DVV maakt een ontwikkeling door,  met 

pakweg 15 seniorenteams en 7 damesteams  zijn we een 

grote regionale speler, maar het ledenverloop bij de jeugd 

is grillig en loopt terug. Met name de leeftijdscategorie 13-

17 jaar. Net als bij veel amateurverenigingen een tol van 

de huidige tijd. Als Bestuur buigen we ons hier ook over.

•  het Bestuur heeft afgelopen seizoen getracht DVV 

in goede banen te leiden en de vierwekelijkse 

bestuursvergaderingen vonden in een open sfeer en 

dialoog plaats op de donderdagavond ,de clubavond 

van DVV

•  tijdens de zomerstop hebben Annelies en ik meerdere 

keren gesproken over haar verschillende taken binnen 

DVV en vastgesteld dat de functie secretaris in 2020 

wordt losgelaten  en daarmee is er  een vacature voor 

een vitale functie binnen het Bestuur..

•  ook zijn in de zomerstop  plezierige gesprekken gevoerd 

met Joep Rhebergen over de functie Bestuurslid 

algemene zaken die al geruime tijd vacant was.

•  de prestatie-elftallen maken stappen met natuurlijk 

voorop het behaalde fraaie  kampioenschap van DVV 1 

in de vierde klasse D waar we als vereniging bijzonder 

blij mee waren en met een technisch beleidsplan 

(meerwaarde van Ron Olyslager en zijn mannen) als 

basis, vertrouwen we in een goede sportieve  toekomst. 

Frank zal dadelijk uiteraard nog wat  verder toelichten

•  de beleidsuitgangspunten afgelopen jaargang waren  

met plezier presteren, maatschappelijk betrokken en 

een goed financieel beleid.

Als een grote sportvereniging willen we maatschappelijk 

betrokken zijn in de gemeente Duiven. Het 

stimuleringsbeleid van de Gemeente en daaraan gekoppeld 

ons meerjarenplan is de basis en onze meerwaarde 

noemen we o.a. in : het schoolsport arrangement/

Candea college/Walking football/ambassadeur in lokaal 

sportakkoord/gastheer voor koningsspelen en het 

jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi!

Daarnaast is er natuurlijk veel overleg met Gemeente  over 

het genoemde maar ook het onderhoud van de velden, 

en  de projecten kunstgrasveld, LED verlichting e.d. Het 

seizoen kende de nodige evenementen: tweedaagse RABO 

jeugdtoernooi, Sinterklaasfeest, kersttoernooi, laatste 

trainingsavond, vriendentoernooi, vrijwilligersavond, 

nieuwjaarsreceptie: incl. huldiging jubilarissen! Voetballen 

is de basis maar tijd voor een gezellig samenzijn van de 

leden is essentieel binnen een vereniging!

Met de club van 100 constructief afstemming en overleg 

over financiële steun projecten en aanschaffingen. 

Met de Businessclub kijken we samen naar financiële 

ondersteuning bij  duurzaam projecten  : We zijn na het 

project LED verlichting   weer volop in gesprek !Hans zal 

kort een toelichting geven op het nieuwste project : de 

aanschaf van zonnepanelen bij DVV?

Fairplay commissie heeft de seizoensrapportage 

opgeleverd en we zijn blij met een daling van het 

aantal strafzaken , een AVG verklaring is afgegeven 

door de  KNVB n.a.v. een doorlopen stappenplan. De 

scheidsrechterscommissie heeft goed werk verricht  en 

we zijn blij dat Erwin van Veghel de functie van manager 

in de nieuwe jaargang op zich heeft genomen! Het rook-

en alcoholbeleid en zeker het gedrag van ouders langs de 

lijn stonden en staan permanent  centraal in ons beleid.

Last but not least zijn we blij als Bestuur met de redactie 

en uitgaven van de DVV post (een visitekaartje voor de 

vereniging) en de energie van velen in de uitingen over 

DVV naar buiten via onze website, facebook e.d.  TOT 

ZOVER EEN TERUGBLIK

DVV ONZE CLUB :  HOE KIJKEN WE NAAR HET NIEUWE  

VERENIGINGSJAAR  EN DE KOMENDE JAREN 

•  we gaan door op de ingeslagen weg met ons beleid, 

willen een gezonde open en plezierige vereniging zijn 

en blijven (met voor elk wat wils zowel prestatief als 

recreatief)

•  we zetten het huidige technische beleid door voor 

de prestatieteams, doorontwikkelen in een passend 

voetbalklimaat. Iedere dag beter worden en stappen 

maken..

•  maatschappelijk betrokken : ambassadeur bij BOSS 

akkoord dat per ultimo 2019 wordt getekend en 

bewegen, ontmoeten, sport & spel binnen onze s
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leefgemeente centraal zet !

•  we zullen permanent bezig zijn de accommodatie 

waar nodig te  verbeteren en kijken kritisch naar het 

groot onderhoud en de noodzakelijke vervangingen  de 

komende jaren .

•  veel energie en aandacht naar (nieuwe) vrijwilligers en 

blijvend aandacht voor invulling vacatures in al onze 

uitingen naar buiten 

•  groot aandachtspunt is de veranderende maatschappij 

in relatie tot goedwillende sportverengingen 

 -  individualisering en verharding uit zich in negatief 

gedrag: we bewaken onze kernwaarden en zullen 

waar nodig de gedragsregels aanscherpen. 

 -  DVV heeft een actieve rol in overleg tussen Liemerse 

verenigingen  in samenwerking met KNVB waarbij 

het gedrag, normen en waarden en agressie centraal 

staat qua plan van aanpak

 -  we bewaken het verloop binnen met name jeugd 

en de toekomst: analyses en acties, bijsturing en 

selectiebeleid.

•  RABO jeugdtoernooi maakt plaats voor eigen 

jeugdtoernooi in combinatie met het vorig jaar 

succesvolle  vriendentoernooi (i.s.m. KNVB 130 jaar)

•  DVV gaat op weg naar 75 jaar, het jubileumjaar breekt 

aan, 2020 wordt een bijzonder jaar.

•  Samen zijn we de club en samen maken we de 

vereniging tot een succes

Facilitaire zaken, Hans Slag

LED verlichting tribuneproject
Dit was een grote klus waar we hoogwerker voor in 

moesten huren en waar we m.b.v.  elektricien een hele 

dag mee bezig zijn geweest. Maar wel succesvol, nu is 

de tribune vol verlicht s’ avonds hetgeen goed is voor 

onze sponsors en we kijken niet meer in zo’n donker gat 

’s avonds.

Ook andere donkere plekken buiten zijn nu voorzien 

van verlichting om het terrein weer wat vriendelijker en 

toegankelijker te maken.

Inrichten ruimte tussen de 2 gebouwen, officieel Plein 
hiervan maken
•  Plaatsen van enige groenvoorzieningen.

•  Zoeken naar leuke naam voor plein

Dit project is helaas uit gesteld, probleem is dat we i.v.m 

kabels hier niet met machines willen graven.

Kunstgras veld vernieuwen
Belangrijke klus van 2019 was het voornemen van de 

gemeente om ons kunstgrasveld te vernieuwen in 2019. 

De huidige mat was afgeschreven en dient vervangen 

te worden. Verwachting is om begin juni te starten met 

deze werkzaamheden teneinde ruim op tijd voor nieuwe 

seizoen klaar te zijn. Dat is volledig gelukt en keurig op 

tijd opgeleverd.

Opknappen Clubhuis
Grote droom van ons was om het clubhuis een flinke 

upgrade te geven, in zijn geheel schilderen, muren 

stukadoren, vloer vernieuwen, bar enz.

Zoals we allen hebben kunnen zien is dit project op een 

aantal punten na nu nagenoeg opgeleverd.

Punten die we nog willen opleveren is nog wat extra 

hanglampen waarmee het clubhuis verder willen 

aankleden en tevens verwachten wij hiervan de akoestiek 

te verbeteren. Ook een muziek computer staat nog op ons 

verlanglijstje.

De geplaatste prikborden zijn bedoeld om een foto collage 

op te maken en wij zoeken nog vrijwilligers met enige 

historische kennis van DVV om dit voor ons in te vullen.

Onderhoud en status van apparatuur/douches/etc. 
We beginnen steeds meer last van te krijgen van 

achterstallig onderhoud en einde levensduur van onze 

technische installaties.

Momenteel zijn er onderhoudafspraken gemaakt met een 

aantal bedrijven maar er moeten nog meer zaken geregeld 

worden , bijv. voor onderhoud warmtepomp installaties.

Douches en sommige warmwater voorzieningen zijn 

einde levensduur en plannen worden gemaakt deze te 

vervangen.
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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@dvvduiven.nl. 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.
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

Ook de dak bedekking van het clubhuis heeft reparatie 

nodig net als alle h w a afvoeren.

Vooruitblik facilitair 2020

Zonnepanelen
Met behulp van subsidies en sponsoring door de Business 

Club ligt er nu een concreet plan op tafel om op het dak 

van de kleedkamers zonnepanelen te leggen.

In totaal worden er meer dan 200 panelen gelegd hetgeen 

genoeg is voor pakweg de helft van onze energie behoefte.

Uiteraard moet het dak en dak constructie hier voor 

voldoende uitgerust zijn. Na rapportages over de te 

verwachtte levensduur van ons huidige dak kan dit plan 

uitgevoerd worden.

Medische ruimtes
Voor de fysio ruimte en de EHBO ruimte zijn er plannen 

om deze op te knappen. Een echte planning echter is hier 

nog niet voor.

We willen eerst het Clubhuis volledig afronden alvorens te 

beginnen aan andere grote klussen.

Clubhuis management
Peter van den Oord heeft aan gegeven te willen stoppen 

met zijn rol als clubhuis manager per einde van dit seizoen.

Peter is maar liefst 40 jaar werkzaam als DVV vrijwilliger, 

met o.a. ook nog als scheidsrechter etc., en van die 40 

jaar heeft hij vele jaren de taak op zich genomen van 

Clubhuis manager.

We zijn hem daar 
uiteraard zeer 
dankbaar voor. 
We moeten nu op zoek naar een nieuwe Clubhuis manager. 

Eventuele kandidaten krijgen natuurlijk een grote invloed 

op het invullen van deze rol en de organisatie er om heen 

.Hierover zullen we uitgebreid in gesprek gaan met hun.

Heb jij enige horeca en management ervaring meld je dan 

aan voor deze leuke interessante functie.

Geïnteresseerden vragen wij om z.s.m. met ons in gesprek 

te gaan, dat kan via Peter of via een van de bestuursleden.

De activiteiten en toernooi commissies
De toernooi commissie heeft aangegeven te willen 

stoppen en is inmiddels gestopt, Belangrijkste toernooi 

wat zij organiseerden was het Rabo jeugdtoernooi. Deze 

is nu vervangen door het Vrienden toernooi op 13 juni. 

Julia Vermeer heeft een team om zich heen verzameld en 

zij gaan deze kar nu trekken. Esther Stoker organiseert 

het Mixed Girls toernooi op 17 december. De activiteiten 

commissie wordt nu getrokken door Martha Beuting 

en Bert van der Veen. Voor ieder evenement worden zij 

ondersteund door diverse vrijwilligers. Julia, Esther, Martha 

en Bert (en overige vrijwilligers) zijn wij zeer dankbaar voor 

het organiseren van al die evenementen, Naast dat we een 

primair een voetbalclub zijn, maken al deze evenementen 

het extra leuk om lid te zijn van onze club.

Jubileum 2020
In 2020 is ons jubileum jaar en veel aandacht en werk zal 

daarin gaan zitten om dit met gepaste grandeur te vieren. 

Ook op facilitair gebied zullen er diverse en wellicht 

tijdelijke voorzieningen getroffen moeten worden.

Derhalve hebben wij geen plannen voor groot onderhoud 

e.d. op onze agenda gezet.

Vanaf 2021 pakken we weer de draad op en zullen we 

onze mooie park weer verder zien te verfraaien.

Voetbal technische zaken, Frank van Loon
Als bestuurslid terugkijkend op het afgelopen seizoen, 

dan is toch wel het kampioenschap van ons vlaggenschip, 

het 1e elftal, het sportieve hoogtepunt geweest. Onze 

voorzitter heeft daar al bij stilgestaan, maar kan wel 

vertellen dat het gehele technisch kader van DVV enorm 

opgelucht was, na de toch wel lange periode zonder 

sportieve hoogtepunten. 

De vereniging bestaat bij DVV gelukkig niet alleen uit een 

1e elftal. De afgelopen jaren hebben voor een groot deel in 

teken gestaan in het gezond maken van onze vereniging 

en dat geldt niet alleen voor de financiële kant, maar met 

name om het plezier en de gezelligheid terug te krijgen. Ik 

mag wel zeggen dat wij hierin geslaagd zijn. Vanwege de 

vergrijzing in Duiven hebben wij als vereniging te maken 

met een terugloop van het aantal jeugdleden. Gelukkig s
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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

blijft het ledenaantal op peil en dat heeft vooral te maken 

met een enorme groei van het aantal senioren. Eind 2014 

hadden wij 214 senioren. Dit aantal is gegroeid naar 317 

in 2019, een stijging van maar liefst 50%. Voor een deel 

verklaarbaar vanwege de introductie van 35+ en Walking 

voetbal, maar ook het aantal seniorenelftallen bij de heren 

is fors gegroeid, namelijk van 10 naar 14. 

Als bestuurslid ben ik verplicht om te besturen en dat is 

dus niet achterover zitten en afwachten wat er allemaal 

op ons afkomt. Nee, dat betekent vooruitzien en hier 

beleid voor ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft bij 

Voetbal Technische Zaken in het teken gestaan aan het 

opstellen van een volledig nieuw technisch beleidsplan. 

Dit plan is mede tot stand gekomen met de hulp van het 

technisch kader van de elftallen van DVV. In een aantal 

sessies hebben deze input geleverd, waardoor er een 

verenigingsbreed gedragen beleidsplan is opgesteld. Met 

name Ron Olyslager en Marc Schaefers hebben hier veel 

tijd aan besteed en als bestuur zijn wij hen zeer dankbaar 

voor hun bijdrage hierin.

Allemaal positieve berichten, maar toch zijn er enorm veel 

uitdagingen, die niet allemaal positief te noemen zijn. Zo 

verandert de maatschappij en iedereen kent wel ouders, 

die enorm begaan zijn met de prestaties van hun kind. 

Dit fenomeen gaat ook op bij DVV, waar ouders voor hun 

kind door het vuur gaan en dan bedoel ik dit niet positief. 

Alles wordt telkens met elkaar vergeleken, ook binnen het 

team. Als Jantje of Pietje minder is, willen ze dat die wordt 

vervangen, tenzij het om hun eigen zoon gaat. Verliest 

een elftal 3 keer, dan moet de trainer worden vervangen. 

Dat soort voorvallen hebben we constant.’’ Deze ouders 

snappen niet dat dit gaat ten koste gaat van het plezier 

van het kind. Het kind schaamt zich zelfs voor het gedrag 

van de ouders. Wij accepteren dit niet meer als DVV, want 

het plezier van de kinderen staat bij ons voorop. 

Alle ouders hebben aan het begin van dit seizoen 

de vernieuwde gedragsregels ontvangen, waarin wij 

aangeven, dat dit gedrag niet meer zal worden getolereerd. 

Helaas zijn er de afgelopen maanden al forse straffen 

opgelegd aan ouders, vanwege ernstig ongepast gedrag. 

Een andere zorg is het prestatievoetbal. Jongens/meiden 

stoppen op een steeds jongere leeftijd met prestatiesport 

en willen voetballen in een vriendenelftal. Dit begint al bij 

kinderen rond de 14 jaar oud. Wij zullen er als voetbaltak 

er alles aan moeten doen om jongens en/of meisjes te 

behouden voor prestatievoetbal. Het helpt helaas ook niet, 

dat er steeds meer verenigingen zijn, waar een suikeroom 

de geldbuidel trekt en er betaald wordt. Wij hebben 

regelmatig contact met jongens met een DVV achtergrond, 

maar het DVV hart blijkt dan toch minder belangrijk, dan de 

centen die maandelijks worden ontvangen. Dit moeten wij 

als vereniging accepteren en doorgaan op de ingeslagen 

weg. Zoals ik al aangaf, bestaat een vereniging niet allen 

uit een 1e elftal en al die seniorenleden zorgen er wel voor 

dat er een clubgevoel ontstaat. Het is gezellig bij DVV en 

dat is wat mij betreft veel belangrijker, dan een 1e elftal, 

dat bestaat uit gelukzoekers, die vooral voor het geld 

komen voetballen.  Laten wij er vooral voor zorgen dat het 

glas halfvol blijft en niet half leeg, want met een positieve 

instelling komen wij veel verder, dan met een negatieve. 

Ik ben enorm trots op al die vrijwilligers bij onze voetbaltak, 

die ervoor zorgen, dat onze voetballende leden wekelijks 

met plezier bij DVV komen voetballen en daarnaast ook 

nog eens een geweldige tijd hebben in onze vernieuwde 

clubhuis.

Commerciële zaken, Jacques Le Comte
Sponsor Zaken:

Binnen Commercie – inkomsten van DVV kennen we 3 

pijlers:

1. Club van 100

2. Business Club Ondernemend D(VV)

3. Sponsoren DVV

Ad 1.

Onlosmakelijke en belangrijk pijler voor DVV

Ondersteunt DVV financieel in eigen projecten en 

benodigdheden

Ad 2.

De contacten met de business club zijn als nog nooit 

tevoren. Sinds 2 jaar zijn contacten aangehaald en is 

samenwerking geïntensiveerd.

Ook dit jaar weer adviserende en financiële ondersteuning 

in de realisatie van duurzame projecten. Voor 2020 staat 

de realisatie van zonnepanelen centraal.s
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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!

Ad 3.

•  We hebben nu 111 sponsoren (d.d. 21-11-2019)

•  Omzet/inkomsten seizoen 2019/2020 ruim € 31.000 

(seizoen 2018/2019 ruim € 26.000).

•  Vanaf dit seizoen 7 nieuwe sponsoren voor reclamebord 

en/of shirts.

•  Nieuw dit seizoen: elke thuiswedstrijd een 

balsponsoring. Zowel bestaande sponsoren als ook 5 

nieuwe sponsoren. 

•  Er lopen nog paar afspraken met mogelijke nieuwe 

sponsoren. 

•  Nagenoeg alle contracten die verlopen waren zijn weer 

verlengd. Een enkel sponsor haakt af omdat er geen 

binding meer is met DVV.

•  We zetten ook social media in om actie van sponsor 

voor DVV-leden onder de aandacht te brengen.

Kledingcommissie:

Het project “nieuwe kleding” is afgerond en iedereen is 

in het nieuw.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Silva Janssen, 

Nicole Holdijk, Naomi Janssen, Holdijk,

Marco van de Born en Pim Adriaansen, welke allen hebben 

samengewerkt om alles voorspoedig te laten verlopen. 

Dit was toch een ongekend grote klus waar menig uurtje 

aan besteed is. Marco van de Born is als vast lid van de 

kledingcommissie toegetreden.

Zaken lopen nu zonder problemen waar nu gekeken zal 

moeten worden naar een grotere opslagruimte. Dit is een 

een mooie projekt voor Joep Rhebergen om te begeleiden 

nu hij  Algemene Zaken op zich neemt.

12. Verkiezing aftredende bestuursleden
Er zijn geen periodiek aftredende bestuursleden. 

De vacante functie “bestuurslid Algemene Zaken” 

wordt, na voordracht van Joep Rhebergen aan de 

ledenvergadering” , unaniem voor hem gekozen.

Annelies van den Oord treedt af als secretaris, er is nog 

geen vervanging voor handen. 

13. Rondvraag
Marc Schaefers: er is een duidelijk tekort aan ballen en 

goals, hij stelt voor een aparte begroting hiervoor op te 

stellen. Dit wordt bekeken door het bestuur. 

Geert Roelofs: is de functie P&O nog actief? Antwoord 

bestuur Ja. Wordt er aandacht besteedt indien mensen 

jaren actief zijn geweest middels een presentje? Ja 

hierover bestaat en protocol wat wordt bewaakt door 

Algemene Zaken. Worden er dit jaar ook weer kerststollen 

gegeven aan de vrijwilligers. Antwoord Ja, 

Wim Frits: kunnen de rookzones duidelijker worden 

aangegeven. Dit heeft de aandacht van het bestuur. 

(facilitair).

Geert Tijsen: Zaterdag 1 verkeert duidelijk in problemen 

qua invulling spelers, dit heeft inmiddels ook de aandacht 

van het bestuur. 

Karin te Winkel: ten aanzien nieuw meubilair graag meer 

overleg met de leden om een keuze te bepalen. Dit wordt 

zeker meegenomen door het bestuurslid facilitair Hans 

Slag. 

Patrick Sieders: twee trainingsvelden 5 en 6 zijn bijzonder 

slecht, ook dit heeft de aandacht van het bestuur. Het blijft 

lastig gezien de mollenplaag. 

Susan Riethorst: is het mogelijk dat de muziek in de 

kantine en op het terras wat meer entourage krijgt? Dit 

wordt bekeken door het bestuur. 

14. Sluiting
De voorzitter Frank Dellemann sluit de vergadering en 

dankt iedereen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor 

een drankje en een gezellige nababbel.

Genotuleerd: Annelies Van den Oord–Pouw d.d. 22 

november 2019.

s
e
iz

o
e
n
 
2
0
1
9
-
2
0
2
0
 
n
o
. 
3

V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L  P A G I N A  5 7



DVV Dames 1 afrap seizoen 2006-2007

DVV heren 2 aftrap seizoen 2006-2007

Herken je de namen op deze foto’s?
Laat het even weten aan de redactie van DVV Post!

clubblad@dvvduiven.nl of dvvpost@hotmail.com
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KORTING ALLEEN GELDIG OP VERTOON VAN JE LEDENPAS

O.A. MET TOPMERKEN ALS:

KORTING IS GELDIG OP DE GEHELE VOETBALCOLLECTIE 
KLEDING, ACCESSOIRES & SCHOENEN!

10% KORTING!
VOOR ALLE
LEDEN VAN DVV

Download de intersport 
VIP app en ervaar de 
extra voordelen.

WWW.INTERSPORTFOURSEASONS.NL

IEDERE ZONDAG GEOPEND!
12:00 - 17:00

KORTING ALLEEN GELDIG OP VERTOON VAN JE LEDENPAS

O.A. MET TOPMERKEN ALS:

KORTING IS GELDIG OP DE GEHELE VOETBALCOLLECTIE 
KLEDING, ACCESSOIRES & SCHOENEN!

10% KORTING!
VOOR ALLE
LEDEN VAN DVV

Download de intersport 
VIP app en ervaar de 
extra voordelen.

WWW.INTERSPORTFOURSEASONS.NL

IEDERE ZONDAG GEOPEND!
12:00 - 17:00

KORTING ALLEEN GELDIG OP VERTOON VAN JE LEDENPAS

O.A. MET TOPMERKEN ALS:

KORTING IS GELDIG OP DE GEHELE VOETBALCOLLECTIE 
KLEDING, ACCESSOIRES & SCHOENEN!

10% KORTING!
VOOR ALLE
LEDEN VAN DVV

Download de intersport 
VIP app en ervaar de 
extra voordelen.

WWW.INTERSPORTFOURSEASONS.NL

IEDERE ZONDAG GEOPEND!
12:00 - 17:00

KORTING ALLEEN GELDIG OP VERTOON VAN JE LEDENPAS

O.A. MET TOPMERKEN ALS:

KORTING IS GELDIG OP DE GEHELE VOETBALCOLLECTIE 
KLEDING, ACCESSOIRES & SCHOENEN!

10% KORTING!
VOOR ALLE
LEDEN VAN DVV

Download de intersport 
VIP app en ervaar de 
extra voordelen.

WWW.INTERSPORTFOURSEASONS.NL

IEDERE ZONDAG GEOPEND!
12:00 - 17:00

KORTING ALLEEN GELDIG OP VERTOON VAN JE LEDENPAS

O.A. MET TOPMERKEN ALS:

KORTING IS GELDIG OP DE GEHELE VOETBALCOLLECTIE 
KLEDING, ACCESSOIRES & SCHOENEN!

10% KORTING!
VOOR ALLE
LEDEN VAN DVV

Download de intersport 
VIP app en ervaar de 
extra voordelen.

WWW.INTERSPORTFOURSEASONS.NL

IEDERE ZONDAG GEOPEND!
12:00 - 17:00


