
‘20 /   ‘21nr.1 DVVPost

betrokken, ambitieus & sportief

vv DVV                       DUIVEN

Beste sportvrienden,

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de DVV 

Post in het tot nu meest bizarre voetbalseizoen 

aller tijden: 2020-2021. Na de plotselinge 

afbraak van de vorige competitie zitten we op het 

moment van schrijven al weer in een sportieve 

toeschouwerslockdown. Hopelijk gaat dit bij het ter 

perse gaan van dit blad veranderen.

We hebben overwogen om de Coronaregels van 

DVV in dit blad te publiceren, maar gezien het 

feit dat dit over drie weken weer anders kan zijn, 

hebben we dit nagelaten en raden we iedereen 

aan om de website van DVV voor de meest actuele 

ontwikkelingen te raadplegen. Niets is meer 

vanzelfsprekend in deze tijd, zelfs ons clubblad 

niet. We vragen jullie om het artikel “Toekomst 
van de DVV Post” door te lezen en snel te 

reageren. Hieronder vinden jullie de data van de 

DVV Post van dit jaar, echter onder voorbehoud 

van de verdere ontwikkelingen van de DVV Post 

èn van de Coronacrisis. Tot slot delen we jullie 

mede dat Jasper en Kevin Harmsen besloten 

hebben om geen deel meer uit te maken van de 

redactie. Jammer, maar we bedanken hen voor 

de jarenlange inzet en de komische noot tijdens 

de redactievergaderingen. Dit houdt echter ook  in 

dat de redactie momenteel uit 4 personen bestaat 

(Geert, Werner, Sven, John) en dat is een beetje 

“mager”. Dus…

Wij wensen jullie binnen de mogelijkheden van 

deze tijd een sportief en succesvol seizoen toe.

Verdere data clubblad DVV Post 2020-2021 (onder dubbel voorbehoud!)
Bladnummer Deadline  Redactievergaderingen Verschijnt in weekend van
1. Kick off  

2. Kerstnummer 1 december 2 december en 6 januari 2021 19/20 december 2020

3. Winterstop 23 februari 24 februari en 17 maart 13/14 maart 2021

4. Themanummer 13 april  14 april en 12 mei  1/2 mei 2021

5. Kampioenen 8 juni  9 juni en 30  juni  26/27 juni 2021

Van de 

redactie

Door: John van der Meer

dvvduiven.nl
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DVV Post is een uitgave van voetbalvereniging DVV “Door Vriendschap 
Vooruit”. DVV Post verschijnt 5 maal per jaar.

Hoofdredactie: John van der Meer  0316 26 39 90

Eindredactie: Geert Roelofs  0316 26 62 91

  Sven Meijer  06 50 83 85 88

 Werner de Geest 0316 26 75 87

E-mail:  clubblad@dvvduiven.nl  of   dvvpost@hotmail.com

Druk: JP Offset, Duiven • www.jp.nl

Vormgeving: Sven Meijer

Oplage:  1050 exemplaren

Dat we een mooi clubblad hebben, daarmee is iedereen het eens, 
zowel van binnen als buiten DVV. Het clubblad wordt al meer dan 40 
jaar door leden en bestuur voorzien van prachtige inhoud en door 
redactieleden gerealiseerd. 

Maar.. is dit nog wel de juiste manier van communiceren)? Een hoop 

exemplaren worden volgens ons niet (of nauwelijks) gelezen en 

weggegooid, hartstikke zonde natuurlijk, zeker als je kijkt naar drukkosten 

en het milieu. We hebben jou dan ook nodig om erachter te komen wat we 

moeten doen met ons clubblad. 

Dus, wat zou jij graag willen lezen en zien in het clubblad? Of blijf je 

veel liever op de hoogte via Facebook of Instagram en moet de DVV Post 

ophouden met bestaan?

Help ons door een van deze 

antwoorden uiterlijk 31 oktober te 

mailen naar clubblad@dvvduiven.nl

De DVV Post moet...
A. ... blijven zoals deze nu is

B.  ...   alleen worden verstuurd aan diegene die dit willen, zo voorkomen we 

papierverspilling en onnodige kosten (leden moeten zich dan hiervoor 

opgeven)

C.  ...   opnieuw worden uitgevonden, dus bijv. per kwartaal met wat meer 

diepte, een aangepaste vorm  en gelimiteerde oplage,  met een 

maximaal aantal pagina’s voor lagere kosten.

D.  ...  niet meer bestaan en DVV moet uitsluitend de website en social 

media als communicatiemiddel inzetten

E. ... anders, namelijk...

Geef in de mail even aan dat het om deze enquête gaat en noem: 
 • je naam (optioneel) 

 • elftal/vrijwilliger/club van 100/anders, nl…………………. 

 • keuze A B C D of E 

Bedankt alvast namens de redactie.

Toekomst van de DVV Post

ARAG certificaat voor DVV

Jubileumactiviteiten
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hoofdsponsor dvv

Control & Audit

Van Loon Finance

subsponsor dvv

HEEFT HET 

CLUBBLAD DVV 

POST TOEKOMST 

EN ZO JA…

HOE DAN?
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Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

ALLSPORTSWEAR.NL

Opzet 1

Opzet 2

Opzet 3

Opzet 4
(extra)

Sportkledingleverancier DVV

VOOR ELKE KLUS NAAR MAASSEN DUS!

Maassen
doe het zelf

VOOR EEN PROFESSIONELE AANPAK

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

Elektra
IJzerwaren
Hout
Plaatmateriaal 
Vakverf
Handgereedschap

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

WIJ HEBBEN ALLES 
VOOR DOE-HET-ZELVER EN PROFESSIONAL

Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

Het is zaterdag 19 september jl. als ik weer 

even naar onze fraaie complex rij om de club 

in beweging te zien en de start van een nieuw 

(competitie) seizoen te proeven. Maar het gevoel 

is anders, immers het coronavirus bevindt zich 

nog steeds onder ons en dat geeft een grote 

weerslag op ons doen en laten, zeker ook 

binnen onze vereniging. Omlijst door een scala 

van coronamaatregelen en richtlijnen is ons 

complex zoveel mogelijk “corona proof” gemaakt 

en samen proberen we het virus buiten onze 

vereniging te houden, dat valt niet mee, de mens 

laat zich moeilijk sturen en de vaste gewoontes 

zijn zo vanzelfsprekend. Toch blijven we vragen 

om discipline en solidariteit naar elkaar! 

Gelukkig rolt de bal weer (helaas even zonder 

toeschouwers en zonder geopend clubhuis…) en 

kunnen we hopelijk samen lang gaan genieten 

van een nieuw seizoen ! Laten we als club sterk 

zijn en het virus te lijf blijven gaan! Blijf op 1,5 

meter van elkaar, en respecteer alle instructies 

(met name in en rondom de kleedkamers)!

15 september 2020 was een bijzondere datum, 

de dag waarop onze voetbalvereniging maar 

liefst 75 jaar bestond! Een mijlpaal! Met slechts 

49 leden in 1945 begonnen en anno 2020 

meer dan 1000 actieve leden en zijn er maar 

liefst 67 teams gestart aan de competities 

van de KNVB. Helaas is het feestweekend 

doorgeschoven naar 2021 maar we hebben toch 

wat aandacht besteed aan ons jubileum : een 

heuse ‘ludieke’ video met veel oude cracks van 

weleer in de hoofdrol en de uitreiking van het 

jubileumvest aan de “organisatie+” van DVV. 

De clubavond op donderdag 17 september jl. 

extra omlijst met lekkere hapjes. De selectie 

van ons vlaggenschip DVV 1 is versterkt met 

‘Duuvense’ jongens, Pepijn Lansbergen en 

Niels Mattijssen,  en is medio augustus aan 

een hopelijk succesvol seizoen begonnen! De 

bekerwedstrijden werden allemaal gewonnen 

en er werden enkele nuttige oefenpotjes 

gespeeld. De eerste competitiewedstrijd in 

Rheden was gelijk een pittige maar werd vlak 

voor tijd beslist in Duivens voordeel 0-1! Ook 

de eerste wedstrijd thuis leverde hetzelfde 

resultaat op, een prima start dus! Laten we 

hopen dat de mannen van Ron Olyslager een 

mooi seizoen gaan doormaken en een rol van 

betekenis kunnen spelen in de derde klasse C! 

(Inmiddels is ook de tweede wedstrijd tegen 

Lochem gewonnen met 1-0, red.)

Met de gemeente Duiven is DVV permanent in 

overleg, natuurlijk staan we samen met alle 

buitensportverenigingen stil bij de gevolgen 

van het coronavirus (o.a. drie maanden geen 

huurverplichting) maar daarnaast is het 

capaciteits- en kwaliteitsprobleem van onze 

grasvelden (en dan in bijzonder de trainingsvelden) 

een onderwerp waar gelukkig de afgelopen tijd 

gehoor aan gegeven is : een onderzoek is gedaan, 

kengetallen met ons uitgewisseld en een plan 

van aanpak  wordt opgesteld. We zitten er als 

Bestuur bovenop, immers het contrast tussen 

ons prachtige kunstgrasveld en de slechte staat 

van de trainingsvelden is veel te groot.. Hopelijk 

krijgt het een structureel vervolg voor onze club. 

Vanuit het opgestelde meerjarenplan in het 

verlengde van het nieuwe stimuleringsbeleid 

van de Gemeente hebben we de stand van 

zaken gerapporteerd. DVV is maatschappelijk 

betrokken, het schoolsportarrangement is weer 

van start gegaan, Walking football ontwikkelt 

zich positief en we geven invulling aan duurzame 

projecten. De geplaatste zonnepanelen brengen 

hun meerwaarde op en ook de warmtepomp 

is nu volledig operationeel. (mooie projecten in 

samenwerking met de Businessclub, grote dank 

daarvoor!) We nemen deel aan de uitvoering van 

het BOSS akkoord en zetten ook de deur open voor 

eenieder die zich eenzaam voelt en in wil stappen 

in o.a. ‘de maandagmorgenploeg’. Het clubhuis 

ziet er prachtig uit, en alle corona maatregelen 

zijn getroffen en we hebben de capaciteit, 

noodgedwongen, vergroot door het plaatsen van 

tenten op het terras. Het nieuwe kernteam is 

volop in beweging en o.a. in samenwerking met 

het Bestuur wordt de introductie van de ‘digitale 

clubcard’ voorbereid! (vervanger van de blauwe 

en witte kaart) Helaas heeft Riet noodgedwongen 

een stapje terug moeten doen door de ziekte van 

onze geweldige clubman Herman. Wij wensen de 

familie Budel alle sterkte toe in deze moeilijke 

periode. De nieuwe scheidsrechters kleding 

(zie elders in dit nummer) is uitgereikt in 

combinatie met het ARAG certificaat door de 

KNVB en DVV dankt uiteraard de Club van 100 

voor de financiële ondersteuning hierin! DVV 

kan alleen bestaan bij de inzet van vrijwilligers.. 

daarom breng ik toch maar weer twee essentiële 

vacatures onder de aandacht: SECRETARIS en 

LEDENADMINISTRATEUR!! Kom het (dagelijks) 

Bestuur versterken of ga samen met Jos van 

Huet kijken of de ledenadministratie verzorgen 

van DVV een leuke uitdaging is. Meld je aan voor 

een oriënterend gesprek! 

Beste leden, vrijwilligers, ouders, begeleiders, 

supporters, bezoekers en iedereen die DVV een 

warm hart toedraagt: maak er een mooi sportief 

seizoen van, pas goed op jezelf maar zeker ook 

op de ander en respecteer de corona richtlijnen! 

NOTE: OP VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020 
VINDT DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING PLAATS, AANVANG 20.00 
UUR  (uiteraard onder voorbehoud van de op 
dat moment geldende  corona-maatregelen)!

“MAANDAG-

MORGEN(GROEN(

PLOEG DVV” ZOEKT 

VERSTERKING !!!

“Niemand hoeft alleen thuis te zitten” 
“Eenzaam of alleen?? Pensionado?”
“Kom erbij en schuif bij ons aan!“
Onder het genot van een kopje koffie 

en tussen de middag  een snackje of 

broodje wordt iedere maandag door de 

“groenploeg van voetbalvereniging DVV 

“ stilgestaan bij en gezellig bijgepraat 

over  het afgelopen weekend en de laatste 

nieuwsfeiten gedeeld, maar ook wordt er 

samen gewerkt en onderhoud gepleegd 

aan het fraaie sportcomplex  van DVV : de 

grasmat(ten) herstellen, snoeien, knippen, 

schoffelen, vegen, klein onderhoud enz. 

enz. En dat allemaal om de uitstraling 

van DVV  te vergroten maar ook om even 

samen te zijn en sociaal contact te hebben 

en te onderhouden.De maandagmorgen 

mannen zoeken versterking en daarom 

deze oproep niet alleen naar de DVV leden 

maar ook naar de inwoners van Duiven. 

Heb je behoefte aan contact of ken je 

een familielid, vriend of kennis die graag 

een paar uurtjes buiten is en mensen 

ontmoeten  wil, neem dan contact op met 

de personen van DVV die de regie hebben 

over deze activiteit!

Samen sterk is ons motto en DVV wil graag 

middenin de maatschappij staan! Uiteraard 

houden wij rekening met de maatregelen 

als gevolg van de coronacrisis.

We zien elkaar graag op het Horsterpark 

op maandagmorgen! Meer info:  

Jan Willemsen (manager accommodatie) 

06 – 81130208 of kom op maandag 

gerust een keer naar DVV toe!  (mailen 

naar bestuur@dvvduiven.nl  mag ook) 

Bestuur DVV  
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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...

uitnodiging

Algemene 

Ledenvergadering

VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020 in de KANTINE 

van CLUBHUIS DVV. Aanvang 20.00 uur.

Notulen ledenvergadering 2019 in DVV Post 3 2019-2020Notulen ledenvergadering 2019 in DVV Post 3 2019-2020

( uiteraard onder voorbehoud i.v.m. corona-maatregelen)( uiteraard onder voorbehoud i.v.m. corona-maatregelen)

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

DVV-Meiden O17-1
Door: Sandra Rietbergen

Ons team kent in vergelijking met vorig jaar drie 

nieuwe talenten namelijk Lieve, Migal en Sanne. 

Tijdens de oefenwedstrijd waren wij nog niet 

helemaal goed op elkaar ingespeeld ondanks 

de goede inzet hebben wij die wedstrijd helaas 

verloren met 4-1. 

De weken erna hebben wij hard getraind en zijn 

gaan werken aan onze conditie met als gevolg 

mooie overwinningen. We hebben namelijk drie 

bekerwedstrijden gehad en alle drie gewonnen.

Yeahhhh: wij als jong team, waarvan meer dan 

de helft nog niet eens 14 jaar is, zijn door in de 

bekerwedstrijden.

Een resultaat om trots op te zijn!

Hopelijk kunnen wij deze lijn door trekken en 

zetten wij in de competitie ook mooie resultaten 

neer.

Wat is het geheim en het succes van de MO 

17-1??

•  Wij hebben de hele zomer door getraind;

•  Nienke is onze steun en toeverlaat op goal;

• Bente, Lieve, Sara en Aniek maken het de 

achterhoede van de tegenstander moeilijk;

•  Madelief, Nikki, Aimy, Eva en Migal zijn het 

ijzersterke middenveld;

•  Sanne, Lucie, Floor, Romee en Noa staan hun 

vrouw achterin;

•  Trainer Mark niet om goed voetbal geeft, 

hij namelijk fan is van de superboeren uit 

Doetinchem, hij toch heel vaak niet serieus 

genomen kan worden daardoor;

•  Doran ons de techniek bij brengt op dinsdag;

•  Pim op zaterdag hard door het veld rent om 

ons te verzorgen;

•  Sandra die tijdens de wedstrijden in de dug-

out de peptalks geeft aan de meiden;

•  Sander die zich rot rent met de vlag langs het 

veld;

•  Bob die tijdens het nemen van een penalty 

roept “klappen, klappen doelpunt”…

Naast dat we serieus trainen en gaan voor het 

resultaat “winnen” hebben we ook heel veel 

plezier en lol met elkaar. 

DVV MO17-1 2020-2021

MO17-1
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www.dianakapsalons.nl

Boeketterie ‘t Hoekje: 

         een schot in de roos!

Present Art 

Uw adres voor horloges, sieraden, 

accessoires. Ook voor reparaties, 

batterijen en horlogebanden.

Elshofpassage 41 Duiven

DVV JO19-2 is 

klaar voor het 

seizoen 2020-

2021

Door: Frank van Huet

Met een mengeling van 1e-jaars o.19 en 

2e-jaars o.17 spelers is DVV o.19-2 het nieuwe 

seizoen gestart. 

Zoals het een echte VTON-club betaamt, gaan 

ontwikkeling en plezier hand in hand! 

Naast de reguliere trainingen en wedstrijden 

gaat het team daarom ook diverse clinics volgen 

bij sportschool Aerofitt. De jongens hebben 

immers een leeftijd waarbij extra aandacht aan 

fysieke en mentale ontwikkeling  besteed mag 

worden. Al gelijk aan het begin van het seizoen 

stond een pittige bootcamp op het programma.  

De tenues voor DVV JO19-2 zijn ook dit seizoen 

weer beschikbaar gesteld door Rijschool Frans 

Reijnier uit Duiven.

Staand van links naar rechts: Sponsor en trainer/coach Frans Reijnier, Daniël Faber, Bas Sluman, Sander 
Bomhof, Mick Verhaaf, Alwin Hermsen, David Davdjan, Lars Elbersen, Marijn v/d Laan, trainer/coach Frank van 
Huet.

Gehurkt van links naar rechts: Indy Aleven, Wanchai Srimongkhol, Koen van Huet, Jeroen vd Wielen, Rick van 
Helden en Mads van Vlaanderen. 

DVV JO19-2 2020-2021

JO19-2
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

De helden van de 

JO14-2 seizoen 

2020/2021

Door een heldenkenner:

De JO14-2, het opleidingsteam voor de 

toekomstige kelderklasse helden, alhoewel… 

zo nu en dan stroomt er ook iemand door 

naar de selectie, zoals Cas die dit seizoen de 

stap heeft gemaakt naar de JO14-1. Maar 

het nieuwe JO14-2 team blijft een team met 

helden. Het team bestaat in de kern uit het 

JO13-2 team van vorig seizoen aangevuld met 

een drietal nieuwe versterkingen. Om maar 

eens met deze nieuwe helden te beginnen:

De 3 nieuwe aanwinsten verwelkomd door 
trainer/coach Dennis:
Bram: Als je een transfer maakt vanuit het 

hockey dan ben je al een echte held! Bram 

heeft in clubverband nog niet eerder gevoetbald, 

maar hij speelt met de JO14-2 alsof hij al 

jaren meedraait. Bram heeft inmiddels zijn 

basisplaats als linksback verovert. 

Bram

Kubilay: De straatvoetbalheld die de boel 

achterin letterlijk en figuurlijk samen met 

Osama op slot zet. Kubilay heeft ook nooit 

eerder in clubverband gevoetbald, maar ook 

daar merk je helemaal niks van, een JO14-2 

teamheld vanaf de eerste training.

Kubilay

Nobin: Een echte doorzetter en effectief op 

het middenveld, als controleur maar ook 

aanvallend. Nobin speelde vorig seizoen in de 

JO14-3, echter hij heeft  een bewuste keuze 

gemaakt om voor de JO14-2 te gaan voetballen. 

Ja, wie wil nou niet voor dit gezellige team 

spelen, op basis van deze keuze al een echte 

held!

Nobin

    

Yadon: De JO14-2 kent een nieuwe held onder 

de lat, Yadon a.k.a. Kip. Yadon doet zijn ding 

goed op het veld maar heeft sinds dit seizoen 

een nieuwe passie gevonden. De voetballende 

keeper heeft inmiddels een heldenstatus onder 

de lat, alsof hij al jaren kipt eeeh…keept.

Rick: De vaste rechtsbackheld, degene die de 

flankspelers tegen moet houden. Rick doet dat 

met passie en inzet. Volgas en alles voor het 

team ook al een keer gescoord met een kopbal!

Osama: De held die samen met Kubilay het 

centrale duo achterin vormt. Wil je een sliding, 

bel Osama! Heeft de tegenstander de bal, dan 

zit Osama er goed tussen. Vol met passie komt 

Osama achter je aan.

Luca: De oud-keeper van het team en heeft 

zich omgetoverd tot multi-functionele held. 

“Trainer, waar heb je me nodig, ik sta er!” Luca 

is overal inzetbaar en hij zet zich dan ook met 

passie en inzet in! Moet ik verdedigen? Ik houd 

de tegenstander dan wel even in de gaten…

Djem: De multi-functionele middenvelder, 

een held met Fortnite, maar ook een held 

op het middenveld! Vaak op de rechtshalf te 

bewonderen, maar kan eigenlijk wel overal op 

het middenveld spelen en pikt zo nu en dan ook 

een doelpuntje mee.

Sam: Nog zo’n multi-functionele held. Kan ook 

op veel posities uit de voeten maar voelt zich 

goed bij een rol als (aanvallende) middenvelder, 

pikt ook zijn doelpuntjes mee.

Lasse: Zijn favoriete plek dit seizoen, linkshalf! 

Lasse is nu al de cultheld van de JO14-2, 

de toekomstige zondag-10 held heeft in de 

voorbereiding tegen de MO13-1 zijn eerste 

hattrick gemaakt. Lasse zet zich vol in voor het 

team en maakt het menig rechtshalf lastig.

Daan: Naast stuntsteppen is een andere passie 

van Daan om te scoren vanaf de tweede lijn. 

Daan is vaak als schaduwspits terug te vinden 

op het veld en dus ook een held van de tweede 

lijn.

Keyan: Speel je een balletje diep, dan gaat 

deze snelheidsheld als een ware rechtsbuiten 

er achteraan. Gericht op de goal om het team 

proberen te voorzien van goals en dat lukt ook 

vaak!

Brayden: Als het gaat om een vrije trap, een 

zuivere pass of een balletje diep met inzicht 

dan hebben we het over Brayden. Deze held 

met een scherpte aan de voet speelt vaak als 

schaduwspits om vanuit overzicht kansen te 

creëren of ze te benutten.

Djevlin: De linksbuiten die zorgt voor de 

steekpasses, en zo nu dan zijn doelpunten 

meepikt en weet waar hij moet staan. De held 

die tevens zorgt voor teamspirit en gezelligheid!

De technische staf wordt verder ingevuld door 

de helden Bas, Roy en Dennis. Het team prijs 

zich gelukkig met de vlaggende held John als 

vaste grensrechter van het team

Op moment van schrijven heeft de JO14-2 

de poulefase van de bekertoernooi doorstaan 

en gaat het team naar de volgende ronde. 

Inmiddels is de competitie in de uitdagende 3e 

klasse ook gestart. Doelstelling is om mee te 

draaien in de TOP 5. Het team hoopt verder op 

een gezond (coronavrij) jaar dat hopelijk in zijn 

volledigheid gespeeld kan worden!

Strekken en er bij blijven...  

Volgende pagina meer...



s
e
iz

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

U I T  D E  J E U G D C O R N E R  P A G I N A  1 3

DVV JO14-2 2020-2021

JO14-2
Bovenste rij (van links naar rechts): Brayden, Lasse, Yadon (keeper), Nobin, Rick, Luca & Kubilay
Onderste rij (van links naar rechts): Osama, Daan, Sam, Djevlin, Bram, Keyan en Djem Individuele coronaproofbidons

DVV J013-1 voor 

het eerst op het 

grote veld

Door: Jarno Pietersen

Het volgende hoofdstuk voor de jongens van 

J013-1 staat eind augustus te beginnen. De 

JO12-1 van het vorige seizoen, aangevuld met 

5 “nieuwe” jongens, gaan beginnen aan hun 

avontuur op het grote veld. 

De technische staf heeft weer voor een jaar 

bijgetekend na een ongeslagen seizoen en zijn 

er helemaal klaar voor.

Thiago heeft de zaag ingeruild voor een paar 

keepershandschoenen en neemt dit seizoen 

plaats onder de lat. 

Zaterdag 29 augustus had de eerste 

bekerwedstrijd bij RKHVV moeten plaats vinden, 

maar helaas gooide Corona roet in het eten 

en werd de kick-off van het seizoen nog even 

uitgesteld, maar even later is er toch nog een 

mogelijkheid om te voetballen, tegen onze eigen 

JO14-1. Dit soort dingen zullen we dit seizoen 

wellicht nog wel meer tegen gaan komen. 

Zaterdag 5 september staan onze jongens dan 

voor het eerst aan de aftrap van een officiële 

(beker) wedstrijd en is DVOV de tegenstander 

op Sportpark Horsterpark. 

Onze jongens worden er gelijk aan herinnerd 

wat het ook alweer is om te verliezen. Ondanks 

een goede comeback van een 0-2 achterstand 

tot 2-2, nemen de bezoekers de punten toch 

mee naar Velp door vlak voor tijd de 2-3 te 

scoren. Al met al helemaal niet slecht gespeeld, 

maar het is wel even wennen. Een week later 

reizen we af naar Velp om tegen VVO aan te 

treden en 3 punten zijn nodig om nog een kans 

te maken op de volgende ronde. VVO speelt al 

een jaartje langer op groot veld en dat was in 

eerste instantie ook wel terug te zien, maar met 

een goede dosis inzet en goed voetbal zetten 

onze jongens daar meer dan genoeg tegen over 

om een 0-2 overwinning uit het vuur te slepen. 

Helaas wint DVOV ook hun 2e wedstrijd en 

plaatsen zij zich voor de volgende ronde. 

Woensdag 16 september kunnen we uiteindelijk 

de wedstrijd tegen RKHVV spelen en laat DVV 

zien dat ze steeds beter gewend raken aan 

de nieuwe setting en wordt er na een wat 

rommelige start een prima 2-4 overwinning 

behaald, waarbij de score nog wel een stukje 

hoger had kunnen zijn in het voordeel van DVV. 

Een prima start van het nieuwe seizoen dus. We 

mogen weer trots op onze Orange army!  

To be continued …

DVV JO13-1 2020-2021

JO13-1
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DVV succesvol 

in het verlengen 

van het KNVB 

ARAG certificaat.

Op donderdag 17 september jl.. heeft Ellen 

ter Avest, vanuit de KNVB, opnieuw het ARAG 

certificaat, uitgereikt aan DVV. Het is de tweede 

keer dat DVV dit certificaat krijgt uitgereikt en is 

een van de weinige clubs die dit heeft weten te 

prolongeren. Slechts 90 clubs in Nederland zijn 

in het bezit van dit Fair-Play ARAG certificaat. 

Het ARAG certificaat werd overhandigd aan de 

manager van de scheidsrechterscommissie 

van DVV, Erwin van Veghel ten overstaan van 

de uitgenodigde scheidsrechters van DVV. 

Om in het bezit te komen van dit certificaat 

dient de voetbalclub, op het gebied van 

arbitrage, aan strenge eisen te voldoen. 

Deze eisen waarborgen op vele gebieden de 

kwaliteit en de kwantiteit van de arbitrage 

bij DVV. Slechts enkele minuten voordat dit 

certificaat werd uitgereikt overhandigde de 

voorzitter van de Club van 100 (Theo Jansen) 

de nieuwe scheidsrechters tenues. De club 

van 100 sponsort voor de tweede maal de 

scheidsrechters van DVV. Dit maal werden 

alle scheidsrechters van DVV voorzien van het 

nieuwste KNVB scheidsrechters tenue van 

Nike voorzien van KNVB en ARAG logo. In deze 

eigentijdse kleur zullen de scheidsrechter te 

zien zijn bij alle thuiswedstrijden van DVV. 

Mochten er nog gegadigden zijn die het leuk 

vinden om scheidsrechter te worden is dat altijd 

mogelijk, DVV kan nog steeds scheidsrechters 

gebruiken. Wij zullen zorgdragen dat ook u dan 

wordt voorzien van dit nieuwe scheidsrechters 

tenue alsmede een gedegen begeleidingstraject.

Nieuwe kledingsponsor voor de 

JO17-1

Staand v.l.n.r. Martijn Helmers, Yanick Stark, Nick Hoonakker, David Campman, Giedo Warris, Argjend Hoti, Kas 
Gudden, shirtsponsor Gerwin Warris, Jan Vermeer.

Knielend v.l.n.r. Stijn Geurts, Thijmen Heling, Chris van Loon, Sem Hoogerdijk, Ruben Venneman, Dogukan 
Akdemir, Tristan den Hartog. Op de foto ontbreekt Mikali Belgrave. 

Het selectie-elftal van JO17-1 heeft met INFIDE Financieel Advies een nieuwe shirtsponsor. Naast 

shirtsponsor hebben de spelers nieuwe inloopshirts gekregen, zijn de trainers voorzien van nieuwe 

jassen en is het team voorzien van nieuwe bidons, beschikbaar gesteld door INFIDE Financieel Advies. 

Eigenaar Gerwin Warris zegt het volgende hierover: Laat ik voorop stellen dat ik het gewoon 

hartstikke leuk vind om dit te doen. De jongens spelen op een hoog niveau en daar hoort 

gewoon een goed en uniform outfit bij! INFIDE staat voor inzicht als het gaat om hypotheek- en 

pensioenadvies. Alleen op basis hiervan kun je goede financiële keuzes maken. Eigenlijk hetzelfde 

als bij voetbal: ook hier begint het met inzicht en overzicht om uiteindelijk de tegenstander met 

lege handen te laten vertrekken. Yanick, Nick, David, Giedo, Argjend, Kas, Stijn, Thijmen, Chris, Sem, 

Ruben, Dogukan, Tristan, Mikali en trainers Martijn en Jan, maak er een mooi seizoen van met mooie 

wedstrijden en natuurlijk een goed resultaat!

Hypotheek- & pensioenadvies 
Gerwin Warris, 06-82058704, www.gerwinwarris.nl

V A N  D E  S C H E I D S R E C H T E R S  P A G I N A  1 4

Trotse DVV scheidsrechters in het nieuw

Ellen ter Avest namens de KNVB en Erwin namens de scheidsrechters

En nu nog wat scheidsrechters 
er bij...

Om trots op te zijn...Erwin 
ondertekent namens DVV het 

certificaatTheo Jansen overhandigt de nieuwe tenues namens de Club van 100

Teamfoto met sponsor 

2020-2021 JO17-1

Een bloemetje van Martijn voor sponsor Gerwin Warris

Beste DVV’ers,

Zaterdag 19 september is de grote 

clubaktie van start gegaan. In dit 

weekend zijn door 42 team de boekjes 

direct opgehaald. Dank hiervoor.

Het team van Vrouwen Zaterdag 1 heeft 

zelfs een leuk filmpje opgenomen en dit 

op social media verspreid ter promotie 

van de verkoop. Erg origineel en leuk. 

Dames, super bedankt!!

Dit alles is al een goed begin. Zoals 

eerder vermeld hebben van de hulp 

éénieder binnen de club keihard nodig.  

Nog even een toelichting: 

Het generen van inkomsten zijn voor 

onze club en zeker nu essentieel. Het 

Corona-virus heeft een dusdanige 

weerslag op de financiën gehad waarbij 

we het afgelopen seizoen aanzienlijke 

“rode cijfers” hebben geschreven. Dit 

willen we natuurlijk voor komend seizoen 

niet opnieuw. Het Corona-spook waart 

nog steeds rond en het zal  wederom 

spannend worden om dit seizoen geen 

verlies te draaien.   

Wat houdt de grote clubaktie in?
De grote clubaktie maakt het mogelijk 

om op een vrij eenvoudige manier 

inkomsten te kunnen genereren. Door 

middel van de verkoop van loten 

genereer je geld voor de vereniging. Elk 

lot kost € 3,= en per verkocht lot levert 

dit DVV € 2,40 op. Met aankoop van deze 

loten maak je kans op het winnen van 

mooie prijzen zoals: fietsen, mini-cruises, 

diverse cadeaubonnen, een auto en als 

hoofdprijs € 100.000,=.

In voorgaande jaren hebben met name 

jeugdspelers loten verkocht. Dit jaar 

willen een beroep op alle leden doen om 

zich in te zetten. DVV kent op dit moment 

zo’n 1.000 spelende leden. Verkoop van 

1 lot per speler levert de club dus direct 

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

€ 2.400,= op.  Natuurlijk hopen we dat er 

zoveel mogelijk loten worden verkocht. 

Toch is gebleken dat dit vaak als lastig 

en “geleur langs de deur” wordt ervaren. 

Onder het motto: “vele handen maken 

licht werk” vragen we van éénieder een 

kleine inspanning met een grote opbrengst 

als gevolg. Natuurlijk kunnen en willen we 

niets opleggen maar het zou prachtig zijn 

als ieder lid minimaal 3 loten zou kunnen 

verkopen. Dit komt overeen met ongeveer 

1 lotenboekje per team. Ook is het voor 

de jeugd dan een kleine inspanning in 

een tijd waar al zoveel wordt gevraagd. 

Een opa-oma, vader-moeder of buurman-

buurvrouw, vriend-vriendin is snel 

gevonden. We willen er verder niet echt 

een competitie van maken maar onder de 

top-3 verkopers zullen mooie prijzen te 

verdelen zijn.  

Kortom er valt voor alle partijen veel te 

winnen en zeker voor ons aller DVV. 

Inleveren verkochte loten:
Alle verkochte loten kunnen tot en met 

31 oktober 2020 ingeleverd worden in 

het postvak van Commerciële Zaken 

in de hal van ons clubhuis. Dit vak is 

eveneens voorzien van het logo van de 

grote clubaktie. We hopen op eenieders 

medewerking en inzet, dit brengt ons veel 

want in alle opzichten:

“De club zijn we 

niet alleen, maar 

samen: samen 

sterk!!”

Alvast dank en met vriendelijke groet,

Het bestuur, namens deze, Jacques le 
Comte

Business Club Ondernemen(DVV 

levert belangrijke bijdrage 

in de verdere verduurzaming 

van ons complex

Zoals vermeld in de voorgaande editie van de DVV Post zijn er met ondersteuning van de Business 

Club Ondernemen(D)VV meer dan 200 panelen op onze kleedaccommodatie geplaatst. De club van 

bevriende ondernemers draagt DVV al jaren een warm hart toe in de realisatie van projecten die ten 

goede komen aan het het algemene belang van DVV. Naast de installatie van de warmtepomp en 

het aanbrengen van LED verlichting in onze gebouwen is dit weer een volgende stap op weg naar 

een duurzame toekomst voor onze club. Hiermee zijn wij in staat onze energie grotendeels zelf op te 

wekken. Het bestuur dankt de Business Club voor haar financiële steun en expertise in de realisatie 

van dit project. 

Nieuws van de sponsor commissie

De sponsorcommissie verwelkom per dit seizoen de volgende nieuwe sponsoren:

Als nieuwe shirtsponsors verwelkomen wij:

Sponsor JO-7

Infide Sponsor JO17-1 JO-7

Nieuwe sponsor Pola
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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.

Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd   1Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd   1 10/9/2005   10:44:21 PM10/9/2005   10:44:21 PM

CNL mouthmasks 

voorziet DVV van 

mondkapjes!!

In samenwerking met de dames van CNL mouthmasks zijn 

alle elftallen zijn voorzien van mondkapjes. “We weten dat 

het gebruik tijdens wedstrijden niet verplicht is. Tegelijkertijd 

willen we onze elftallen graag faciliteren mocht het kader 

zichzelf willen beschermen” aldus het Bestuur.

DVV vond bij de dames Mattijssen en Van Essen een partner. 

“Door onze familie dragen wij DVV een warm hart toe. 

Hoe leuk is het dan om DVV te kunnen helpen toen zij met 

de vraag kwamen” aldus Charlotte Mattijssen (midden), 

geflankeerd door Nathalie Mattijssen (links) en Liz van Essen 

(rechts).

Ook mondkapjes nodig? 
We helpen u graag.

CNL mouthmasks  @: cnlmouthmasks@gmail.com  

Of tel: 06-518 590 88

COMPETITIE DVV 1 - 2020-2021

Datum Tijd   Plaats
9/20/2020 14:00 SC Rheden  DVV  Rheden 

9/27/2020 14:00 DVV SP Lochem  Duiven

10/4/2020 14:00 Witkampers DVV  Laren Gld

10/11/2020 14:00 DVV FC Trias Duiven

10/18/2020 14:00 Gendringen DVV  Ulft

10/25/2020 14:00 DVV Montferland Duiven

11/1/2020 14:00 Ruurlo DVV  Ruurlo

11/8/2020 14:00 DVV Doetinchem Duiven

11/22/2020 14:30 OBW DVV  Zevenaar

11/29/2020 14:00 DVV VVO Duiven

12/6/2020 14:00 HC’03  DVV  Drempt

12/13/2020 14:00 SML DVV  Arnhem 

1/17/2021 14:00 DVV PAX Duiven 

1/24/2021 14:00 Doetinchem DVV  Doetinchem 

1/31/2021 14:00 DVV Witkampers Duiven

2/7/2021 14:00 FC Trias DVV  Winterswijk

2/28/2021 14:00 DVV Ruurlo Duiven

3/7/2021 14:30 VVO DVV  Rozendaal

3/14/2021 14:00 DVV  OBW  Duiven

3/21/2021 14:00 DVV Sc Rheden  Duiven 

3/28/2021 14:00 PAX DVV  Hengelo Gld.

4/11/2021 14:00 DVV Gendringen Duiven

4/18/2021 14:00 SP Lochem  DVV  Lochem 

4/25/2021 14:00 DVV HC’03 Duiven 

5/9/2021 14:00 DVV  SML  Duiven 

5/16/2021 14:00 Montferland DVV  Zeddam

Monkapjes DVV-CNL

Mark van Loon van Van Loon Finance Control & Audit 
balsponsor bij DVV-Lochem. Een ernstig kijkende Mark zag 

een oppermachtig DVV met 1-0 winnen.

V A N  H E T  E E R S T E
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

JUBILEUMVEST  

75 JAAR DVV 

UITGEREIKT

Op 15 september 1945 werd met een 

ledental van 49 (!) en onder regie van de 

eerste voorzitter (de heer Wouters van den 

Oudenweijer de voetbalvereniging DVV “Door 

Vriendschap Vooruit” opgericht! De eerste 

wedstrijd werd gespeeld op een terrein bij de 

boerderij Eltingerhof van Gerrit Jansen aan de 

Droostraat. DVV kon beginnen in de afdeling 

Gelderland van de KNVB. Nu 75 jaar (en 14 

voorzitters)  later is de vereniging doorgegroeid  

tot een grote regionale voetbalvereniging met 

meer dan 1000 leden. Dit seizoen nemen maar 

liefst 67 elftallen deel aan de KNVB competities!  

“Met plezier presteren” en “maatschappelijk 

betrokken” zijn de uitgangspunten van de 

beleidskaders.  Zo’n grote club, dat vraagt 

iedere dag, week of maand een heuse 

organisatie om alles in goede banen te leiden. 

Zonder o.a. deze mannen en vrouwen gaat dat 

niet, samen moeten we het doen en zijn we de 

vereniging. Naast alle vrijwilligers zijn deze DVV 

mannen en vrouwen een vast onderdeel van die 

organisatie en als dank heeft het Bestuur hen 

een jubileumvest aangeboden, een symbolisch 

cadeau ter gelegenheid van 75 jaar DVV. Laat 

het een collectors item worden! Dank nogmaals 

voor de inzet, hopelijk ook de komende jaren en 

draag het vest bij gelegenheid met trots! Deze 

tekst sprak voorzitter Frank Dellemann namens 

het Bestuur van DVV op zaterdag 12 september 

jl. voorafgaand aan de uitreiking tot een groot 

deel van de DVV mannen en vrouwen op die 

dag aanwezig.

Op de tribune een uniform gezelschap vrijwilligers

Een cadeautje voor jarig DVVDe voorzitter spreekt een tribune met vrijwilligers toe

Frank deelt de vesten uit Namens de kledingcommissie een jubileumbord voor de club
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Oud DVV in 

training voor 

wedstrijd tegen 

BVO (zie facebook 

voor video!)
Door: de sluitpost

Om het uitgestelde jubileumfeest (wegens 

Corona naar september 2021) extra luister bij 

te zetten hebben Frank Dellemann en Frank 

van Loon besloten om oude cracks van weleer 

bijeen te roepen en  in training te laten gaan om 

in het nieuwe jubileumweekend aan te treden 

tegen een heuse BVO. Op 12 september vond 

de eerste training plaats onder de bezielende 

leiding van hoofdtrainer Ron Olyslager. Na 

een fotosessie en een inleidende speech 

van de trainer werden de cracks van weleer, 

aangevuld met eerste elftalspelers Jordi en 

Stein, afgeknepen. Sjoerd Geurts (Geurtsmedia) 

heeft een video-impressie van het gebeuren 

gemaakt, die op de Facebookpagina van DVV te 

bewonderen is.

Op de foto van links naar rechts: Frank van 

Huet, John van der Meer, Rob Stevens, Peter 

Bosman, Jan Kemper, Berry Toonen-Dekkers, 

Jordi Lammertink, Hans Bisseling, Ben Janssen, 

Stein Janssen, Mark van Loon, Paul Faber, Dik 

Toonen, Henk Wieleman, Piet Daams, Ruud 

Timmer en Harry Schaars.

Uiteraard werden allerlei anekdotes van 

vroeger weer naar boven gehaald en de nodige 

kwinkslagen uitgedeeld, maar daarna ging het 

er serieus aan toe. De trainer was na afloop 

tevreden over dit eerste resultaat en ziet de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. 

TOT 10, 11 EN 12 SEPTEMBER 2021!

Aan alles was gedacht, zelfs aan een charmante interviewster

De crew maakt zich klaar voor de opnames

Sjoerd, videoproducent DVV 75

Henk Wieleman luistert zijn rentree op met 
een interview Trainer Ron Olyslager wordt geïnterviewd

De matadoren maken zich gereed

Als de dag van gisteren...

DVV-ers van weleer...
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Meer info: 0316-524351 of duurzaam@pola.nl

10 zonnepanelen 325Wp
Verwachte jaaropwekking 2.925 kWh op zuid

- 10x JA-Solar 325Wp mono full black
- 1x Goodwe GW3000D-NS
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 3.800,-
BTW voordeel  €    580,-
Restantbedrag  € 3.220,-

Actiecode: #DVV 2020-2021

EHBO afdeling 

DVV zoekt 

versterking

Door: Hans Huuskes

Coördinator medische zaken DVV

De medische afdeling van DVV is ambitieus en 

is nog steeds op zoek naar versterking.

Zoals jullie weten hebben wij in de vorige 

uitgaven gesproken over ons team 

sportmasseurs / hersteltrainers, die zich 

wekelijks met blessures bezig houden van de 

DVV voetballers .

Er is een onderdeel binnen de club dat 

wekelijks ook erg actief bezig is. En dan 

voornamelijk in een voortraject. De  EHBO-er, 

het is erg belangrijk dat nieuwe gekwalificeerde 

mensen ons team komen versterken .

Als je op een doorsnee zaterdag of zondag op 

ons sportpark rondloopt dan weet je als geen 

dat er veel mensen op de DVV velden rondlopen. 

Een terrein vol met spelers / speelsters / 

toeschouwers / vrijwilligers, dan gaat er wel 

eens wat mis qua ongelukjes, uiteraard zowel 

op het speelveld maar ook daar buiten. Er zijn 

altijd wel mensen die veel roepen of denken 

dingen te weten, maar niets is beter of fijner 

dan een gediplomeerde EHBO-er. Hij of zij kan 

je bijstaan, helpen en adviseren wat te doen.

DVV heeft gelukkig al 11 vrijwilligers die per 

toerbeurt inzetbaar zijn voor de EHBO diensten, 

maar wij  kunnen absoluut nog wel versterking 

gebruiken .

Wie zijn er welkom?
-  Mensen die andere mensen graag willen 

helpen.

-  Mensen met een behaalde EHBO diploma of 

-  Mensen met een BHV opleiding.

Wat hebben wij te bieden?
-  Een leuk team met vrijwilligers.

-  Interne opleidingsmogelijkheden bij DVV en 

met koffie en drankje tijdens de dienst.

-  Herkenbare werkkleding.

-  Een mooie opgeknapte 

werkruimte met 

behandeltafel. 

-  Een interne opleiding 

levensreddend handelen 

(reanimatie en gebruik AED)

Wat vragen we jullie?
-  Je draait in een sportseizoen 

enkele diensten op zaterdag / 

zondag of tijdens toernooien. 

Natuurlijk in alle redelijkheid en soms goed 

te combineren op dagdelen dat je al bij DVV 

aanwezig bent.

-  Je krijgt waardering voor jouw inzet voor 

DVV, je wilt toch niet van de zijlijn toekijken 

bij een incident bij DVV. In je dagelijkse 

werkzaamheden komt deze opleiding je 

natuurlijk ook van pas.

Hebben wij je interesse gewekt?
Ben je geïnteresseerd in een opleiding?

Wil jij meer informatie na het lezen van dit 

artikel?

Wil jij je al opgeven?
Neem dat contact op met Margriet Sterkenburg

Mail dan naar mabe.39@kpnmail.nl of bel 

naar 06 - 44044066 

Vragen en 

antwoorden 

over de Club 

van 100 van DVV

Wat is de club van 100?
De club van 100 is een groot aantal 

clubleden, (oud-)spelers, (oud-)vrijwilligers, 

ouders, bestuursleden, die DVV een warm 

hart toedragen. De Club van 100 is in 1986 

opgezet door enkele enthousiaste supporters 

van DVV. Ondertussen is de club uitgegroeid 

tot een ledenaantal van ongeveer 130.

Wat hebben deze mensen met elkaar 
gemeen?
Wat hen gelijkstemt is, dat zij vinden dat een 

in Duiven en de Liemers maatschappelijk zo 

belangrijke vereniging een extra steuntje in de 

rug nodig heeft, om de sportfaciliteiten op een 

zo goed mogelijk niveau aan de mensen in 

haar samenleving te kunnen blijven bieden.

Wat is de doelstelling van de club van 100?
De doelstelling van de Club van 100 is: het 

(mede) financieren van projecten die ten 

gunste komen van de DVV leden. 

Welke projecten zijn er tot nu toe o.a. 
(mede-)gefinancierd?
-  Overdekte tribune, inclusief stoeltjes;

-  Uitbreiding van de groenvoorziening op het 

sportpark;

-  Kassagebouw;

-  Realisering van spreekkamer annex 

opleidingslokaal;

Margriet Sterkenburg
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Gevraagd: bijdragen voor het jubileumboek DVV           jaar

De werkgroep die zich bezig houdt met 

het samenstellen van een jubileumboek, 

kan bijdragen van leden en ex-leden goed 

gebruiken.

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

kampioenschappen

•   Foto’s van individuen, accommodaties en 

elftallen

•  Anekdotes over gebeurtenissen en/of elftallen

•  Verhalen over roemruchte elftallen

•   Informatie over met name de oude 

accommodaties van na de Tweede 

Wereldoorlog

•  Bijzondere voorvallen

Neem contact op via ons mailadres 

jubileumboekDVV75@hotmail.com. 

Uiteraard ben je ook van harte welkom om je 

aan te sluiten bij de werkgroep.

Alvast dank 
voor jullie 
medewerking!

Geert, Werner, Jordy, Leonie, Mirjam, John.
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-  Inrichting wedstrijdsecretariaat computers en 

balie;

-  Omroepgebouw op de tribune;     

-  Modernisering van de keukenfaciliteiten;

-  Bijdrage in de modernisering van het 

clubgebouw;

-  Aanschaf van dug-outs langs de velden. 

Hoe komt de financiering van de projecten 
tot stand?
In samenspraak met het bestuur van DVV wordt 

jaarlijks een aantal projecten voorgedragen 

aan de algemene ledenvergadering van de 

club van 100. U kunt als lid dus meestemmen 

over welk(e) project(en) de club van 100, DVV 

gaat ondersteunen. Wanneer u lid wordt van de 

Club van 100 van DVV, neemt u actief deel aan 

de vereniging. Zo beslist u mee over nuttige 

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

gefinancierd gaan worden.

Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap 
voor de club van 100?

De kosten bedragen € 50,00 per jaar.

Wat betekent een lidmaatschap verder nog?
-  Een eervolle naamsvermelding op het “club 

van 100 bord”, in het clubhuis

-  Ontvangst van de DVV-post thuis

-  Vrij entree tijdens de wedstrijden

Wat organiseert de club van 100 voor haar 
leden?
Het bestuur van de Club van 100 organiseert 

jaarlijks een activiteit, bijv. een bezoek aan een 

bedrijf of een gerenommeerde voetbalclub. 

Voor deze activiteit kunt u zich tegen kostprijs 

inschrijven.

Ook zijn er informatieve bijeenkomsten 

georganiseerd: “Een kijkje achter de schermen 

van het betaald voetbal” door Freek Jansen 

(Hoofredacteur VI en AJAX-watcher) en “een 

avondje Superboeren”.

Wanneer is de eerstvolgende 
ledenvergadering?
De eerstvolgende ledenvergadering staat 

(onder voorbehoud, i.v.m. corona-maatregelen) 

gepland op: 20 november 2020 , aanvang 20.00 

uur in het clubgebouw van DVV. Informatie 

hierover kunt u vinden in de DVV Post èn op de 

lichtkrant in de kantine van het clubgebouw.

Wie zijn de huidige bestuursleden?

Theo Jansen-voorzitter

Wim Vierwind-penningmeester

Ton van Sprundel-secretaris

Ik wil DVV graag ondersteunen, maar hoe 
kan ik mij als lid opgeven voor deze club?
Opgave kan geschieden door een email te 

sturen, met het verzoek om lid te worden, naar:

Clubvan100@dvvduiven.nl

Met vermelding van:

Voornaam, Achternaam, Adres + postcode, 

Woonplaats, Telefoon, Emailadres

Er zal u dan zo spoedig mogelijk een 

inschrijfformulier worden toegezonden.




