
Notulen ledenvergadering 17 november 2020 
Aantal leden en ouders van leden aanwezig: 36. 
 

1. Opening 
De voorzitter heet de leden welkom. Dit jaar is de algemene ledenvergadering digitaal via Microsoft 
Teams, i.v.m. het huidige corona virus. De ALV is dit jaar verschoven van april naar november.  
 
De impact voor DVO naar aanleiding van het corona virus is groot op het gebied van inkomsten, 
trainingen en wedstrijden. Ondanks dat is en blijft DVO een gezonde vereniging. Het bestuur, de 
jeugd TC en senioren TC hebben dit jaar extra vergaderingen gehad. De voorzitter bedankt hen voor 
de extra inzet.  
 
Omtrent de ontwikkelingen van de sporthallen geeft de voorzitter aan dat de sporthal in Hengelo 
niet uitgebreidt wordt. In de Keijenborg komt een extra zaal beschikbaar.  
 
We zijn door de Nevobo en de gemeente Bronckhorst benaderd om het volleybal beter op de kaart 
te zetten. De Gemeente Bronckhorst wil graag meehelpen aan het profesionaliseren van het 
volleybal, hiervoor komt subsidie beschikbaar. De plannen worden verder uitgewerkt.    
 

2. Vaststellen van de agenda Algemene Ledenvergadering  
Agenda is vastgesteld.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
In verband met het corona virus zijn de trainingen- en wedstrijden in maart 2020 stil gelegd. In 
augustus en september hebben we weer getraind en zijn er enkele wedstrijden gespeeld. Begin 
oktober is alles weer stil gelegd. Binnenkort gaat de senioren TC bekijken of de trainingen voor de 
senioren weer hervat kunnen worden. 
 

4. Notulen 2019 
Op de ledenvergadering van 2 april 2019 is een mandaat gegegeven door de leden omtrent het 
verhogen van de contributie. Dit contributievoorstel wordt in de ALV van 17 november 2020 niet 
behandeld. Deze wordt doorgeschoven naar de ALV van 2021. 
 

5. Financieel verslag 
De laatste jaren zijn onze kosten iets meer dan de opbrengsten, ook dit jaar is dit het geval. Gelukkig 
is DVO nog een gezonde vereniging.   
De begroting voor 2020 is dit jaar herzien, i.v.m. het huidige corona virus.  
 
Marieke Kolstee en Inge Niesink hebben als kascommissie akkoord gegeven voor de boekhouding.  
Jessica Tesselaar meldt zich aan voor de kascommissie. Zij zal volgend jaar samen met Inge Niesink de 
kascommissie invulling geven.  
 

6. Algemeen verslag bestuurszaken 
Alle commissies zijn succesvol en actief, zij helpen om DVO een financieel gezonde vereniging te 
houden en zorgen voor veel plezier voor-, na- en tijdens de wedstrijden en trainingen.  
 
Bijzonderheden die door de commissies zijn benoemd: 

- Suzan is gestopt als commissielid bij Festival & Events. Linda Momberg is haar vervanger. 
- Er is een jubilieumcommissie opgesteld voor het 50-jarig jubileum van DVO in 2021. Deze 

commissie is inmiddels een aantal keer bij elkaar geweest.  
- Het ledenaantal is in de loop van 2020 met 29 personen afgenomen. 



- Inge Niesink & Wilke Steenkamp zijn gestopt als commissielid van het beachtoernooi. Bo 
Simmelink is nieuw commissielid. De beachvolleybal commissie is tevens op zoek naar 
vrijwilligers tijdens de organisatie van het Beachtoernooi. 

- Bij de recreanten dames is Sanne Beunk gestopt en daardoor geen contactpersoon meer. 
Nienke Blankestijn blijft contactpersoon. 

- Het stratenvolleybaltoernooi wat normaliter start in november is dit jaar uitgesteld. 
- Bij de jeugd hebben we twee nieuwe trainers: Elsemiek en Loïs.  
- Samen met Dash Vorden hebben we een jongensteam opgezet.  
- Diny Hilferink heeft 45 jaar commissiewerk voor onze vereniging verricht. We willen haar 

daarvoor hartelijk bedanken.  
- Bij de senioren TC hebben we twee nieuwe TC leden: Esmee Regelink en Manon Geurts. 
- Tijdens de corona crisis hebben we geen sponsoren verloren. Dat is hartstikke fijn. Edwin 

Doenbeek is gestopt als commissielid sponsoring. We zijn op zoek naar een nieuw 
commissielid.  

 
7. Verslag vertrouwenscontactpersoon 

Geen punten te vermelden door de vertrouwenscontactpersoon.  
 

8. Bestuur & bestuursfuncties 
Er heeft een wisseling binnen het bestuur plaatsgevonden. Sabine Zweverink is momenteel 
penningmeester. Esther Hermsen-Luesink is momenteel secretaris. 
 
Hans Horstink & Cees Tesselaar gaan stoppen. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en 
algemeen bestuurslid.  
Zijn er leden van onze vereniging die een bestuursfunctie ambiëren of willen helpen bij het zoeken 
naar een nieuwe voorzitter of algemeen bestuurslid, dan kunnen zij zich melden bij één van de 
bestuursleden.  
 

9. Rondvraag  
Waarom deed DVO niet mee aan de Rabo Clubsupport? 
We hadden geen concreet doel.  
 

 

Bijlage:  
- Verslag diverse commissies.  


