
Toelichting algemeen verslag bestuurszaken  
 
 
1. Activiteitencommissie  
In 2019/2020 heeft de activiteitencommissie de volgende acties / activiteiten georganiseerd: 

- Eindfeest seizoen 2018/2019. 
- Jeugdkamp 2019. 
- Inzamelactie statiegeldflessen.  
- Clubfundactie i.s.m. Plus Eland. 

 
Door het corinavirus is het helaas niet mogelijk om verdere activiteiten te organiseren. Momenteel 
proberen we alternatieve activiteiten te verzinnen die we online kunnen organiseren om zo toch in 
contact te blijven met team- en verenigingsgenoten. 
 
 
2. Festival & Events  
In 2019 geholpen bij: Zwarte Cross, Manana Manana, Food Truck Festival Braamt, Lake Side Horror 
en feestavond voetbalvereniging Terborg. Dank allemaal! 
 
In 2020 waren er geen evenementen i.v.m. corona.  
Hopelijk kunnen we in 2021 weer knallen tijdens alle festivals! 
 
Linda Momberg heeft het stokje overgenomen van Suzan.  
 
 
3. Jubileum 2021  
50 jarig jubileum DVO in 2021! 
Jubileum commissie: Tom Kreunen, Jet Bergervoet, Natasja Langwerden, Stephan Geurtsen. Zij zijn 
inmiddels een aantal keer bij elkaar geweest om het e.e.a. voor te bereiden. Tevens heeft Diny 
Hilferink al veel foto’s en verhalen verzameld.  
 
 
4. Leden & vrijwilligers  
Ledenontwikkeling seizoen 2019 – 2020. Peildatum 01-01-2020: 285 leden. 

- 80 jeugdleden (8 jongens, 72 meisjes). 
- 205 senioren & recreanten (81 heren, 124 dames). 

 
In de loop van 2020 is het aantal leden terug gelopen. Peildatum 01-11-2020: 256 leden. 
Afgemeld; 5 jeugd leden, 8 recreanten, 16 senioren. Dit had diverse redenen.  
 
We hebben 99 vrijwilligers die binnen onze vereniging actief zijn. 
 
Openstaande vacatures: 

- Voorzitter. 
- Algemeen bestuurslid. 
- Commissielid sponsorcommissie.  
- Scheidsrechters. 

 
 
  



5. PR & Social Media  
Op dit moment hebben we 430 vind ik leuks op onze Facebook pagina! 
Marieke Sloot beheerd de website en onze Facebook pagina. 
Heb je input? Mail dit dan naar webmaster@dvohengelo.nl  
 
 
6. Beachvolleybal  
In 2020 hebben we helaas geen Enzerink dvobeachtoernooi kunnen organiseren. De editie van 2019 
was een groot succes en we wilden in 2020 de vijfde editie van het toernooi vieren.  
 
Hopelijk kunnen we 2021 een mooi vijfde toernooi organiseren!  
 
En zoals bij alle evenementen hebben we vooral handjes nodig. Dus mocht je het leuk vinden om als 
vrijwilliger te helpen, neem dan contact op met één van de commissie leden. 
 
 
7. Recreanten  
Input dames  

- Vorig jaar goed gescoord met het Recreantentoernooi. Helaas hebben we het niet kunnen 
afmaken.  

- Erg leerzaam voor ons nu de trainingen worden verzorgd door dames 1. 
- Vorig jaar was er bij de dames teams sprake van een wachtlijst echter is er nu wel weer 

ruimte voor een aantal nieuwe leden.  
- Sanne Beunk is gestopt bij DVO en daarmee ook als contactpersoon recreanten. 

 
Input heren Keijenborg 
We hebben deelgenomen aan de regiocompetitie Nevobo voor recreanten. Na enkele rondes in de D 
poule werd rond de jaarwisseling van 2020 een flinke stap naar de B poule gezet. Daarna werd alles 
anders. De afsluitende ronde in maart vielweg door de Corona pandemie. In september waren de 
regels versoepeld en speelden we in de sporthal in Aalten vol met stickers en regels onze wedstrijden 
in de B-poule. We werden 3e, waarbij 1 ploeg er niet was. Achteraf een bijzondere ambiance,een tijd 
waarin we nog konden spelen, je van week naar week keek wat er wel en niet kon. Naar later bleek 
te veel wellicht waardoor we nu toch weer in een volleybalpauze zitten. De gehele C poule heeft ook 
afgemeld, dus hoe het nu verder gaat is onduidelijk.  
 
Verder was er deelname met een delegatie aan het oliebollentoernooi van DVO op 30 december en 
het afsluitende recreantentoernooi van Dirk Hiddink kon helaas niet doorgaan. De groep sluit het 
seizoen altijd in de zomer gezellig af in éénvan lokale horeca-gelegenheden maar dit werd gewijzigd 
in een opening van het nieuwe seizoen in september. 
 
Dit seizoen hebben we wederom een gemêleerd gezelschap van 16 selectiespelers die op woensdag 
van 20.30-22.00 trainen in Keijenborg. In januari hadden we zowaar een heuse storm van maar liefst 
8 proefleden, maar deze vriendengroep besloot toch niet in te stappen en voor andere sport te 
kiezen. We hebben geen vaste trainer, maar na een goede warming-up spelen we onderling leuke 
wedstrijden. De recreantengroep kijk net als iedereen na de korte opstart in september uit naar het 
moment dat de mogelijkhedenvoor sportbeoefening weer toenemen. Maar gezondheid gaat voor. 
Blijf gezond allemaal. 
 
Input heren Hengelo Gld 
Mijn’ (Dirk Hiddink) herengroep begon het vorige seizoen met een klein groepje keerls en één dame. 
Marijke Berendsen is van de competitiedames naar onze herengroep gekomen. Daarmee waren we 
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nog elke week met te weinig om af en toe eens 6 tegen 6 te spelen, dat had ook te maken met veel 
geblesseerden waarvan een paar (zeer) langdurig.  
 
In de loop van het seizoen zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen waardoor het totaal aantal teamleden 
op 18 is gekomen. Zo konden we  in het vroege voorjaar toch nog leuk trainen en spelen. 
 
Helaas werd half maart het seizoen abrupt afgebroken door de corona. 
 
Hopelijk kunnen we in 2021 weer spoedig aan de bal. 
 
 
8. Scheidsrechters- en wedstrijdzaken  
Er is een wisseling van bezetting geweest binnen de scheidsrechters- en wedstrijdzaken. Anouk gaat 
zich volledig richten op de festivals. Hierdoor hebben we in Marije een goede opvolger gevonden om 
naast Martine deze functie te bekleden.  
 
Anouk, enorm bedankt voor jouw inzet en input!  
 
Marije, wat fijn dat je komt helpen.  
 
Het afgelopen seizoen was een gek seizoen. Allereerst willen we iedereen enorm bedanken voor de 
inzet. Zonder jullie… 
 
Nou ja, daarop weten jullie het antwoord wel. Zonder jullie zou de vereniging niet draaien. Hierbij 
willen we wel meteen de kanttekening plaatsen dat het belangrijk is om binnen je team een aantal 
personen te hebben die een paar wedstrijdenper seizoen fluiten. We zien dat er in een aantal teams 
meer scheidsrechters zijn dan in een ander team. We streven ernaar dat een scheidsrechter 
ongeveer twee wedstrijden per seizoenshelft fluit. Dit is vooral mogelijk als er genoeg mensen 
fluiten. 
 
Tot slot willen we graag onze complimenten doorgeven aan de teams die de zaalwacht hebben 
gedraaid tijdens de Coronaperiode. FANTASTISCH GEDAAN!!! Wij denken dat het bij ons goed 
geregeld was en dit komt vooral door hoe de teams het ophebben gepakt. Chapeau! 
 
 
9. Stratenvolleybal  
Verenigingsjaar 1 april 2019 – 31 maart 2020 
Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Marjan Lubbers, Kim Lichtenberg, Martine 
Wolsink, Martin Jacobs en Marko Versteegen. Meestal bestaat de commissie uit zes personen, en we 
hebben ook wel getracht een passend persoon erbij te vinden, maar dat is helaas nog niet gelukt. Bij 
het vinden van een nieuw lid van de commissie houden we nadrukkelijk het diversiteitsbeginsel 
vooral op leeftijd en geslacht in de gaten. Maar ook met vijf personen in de commissie is een goed 
toernooi draaien mogelijk.  
 
De commissie is in het voorjaar 2019 begonnen om het 43e Jentha Fysiotherapie DVO 
Stratenvolleybaltoernooi te organiseren. We hebben hoofdsponsor en naamgever van het toernooi 
bereid gevonden het contract met nog één jaar te verlengen, dit gaf ons nog tijd voor de zoektocht 
naar de nieuwe sponsor.  
 
Tijdens het voorjaar en de zomer liep de voorbereiding van het 43e toernooi als gebruikelijk. De 
inschrijving was weer prima. In totaal schreven zich 83 teams in. (28 dames teams en 65 heren 



teams). Gelukkig dit jaar ook weer een paar nieuwe jonge teams en ook een paar teams die om 
uiteenlopende redenen niet meer meededen.  
 
Nadat de inschrijving definitief was begon één van de meest intensieve klussen van de organisatie: 
het “bouwen” van het toernooi en de competitie opzet en het plannen van alle 317 wedstrijden en 
vervolgens het toewijzen van scheidsrechters en wedstrijdleiding aan al deze wedstrijden. 
Alle sponsoren, groot of klein worden in deze periode ook persoonlijk benaderd. 
Het toernooi zelf verliep zonder noemenswaardige incidenten, de EHBO was aanwezig voor 
eventuele blessures, maar ook zware blessures tijdens dit toernooi zijn uitgebleven.  
Er was door Sportcafé de Kamp een Apres ski DJ ingehuurd voor de finale avond op 25 januari 2020. 
Na sportieve en spannende finales in de zaal werd er door deelnemers, medewerkers Sportcafé de 
Kamp maar vooral door DJ Marcel een super feest neergezet. Dit werd door velen beaamd. 
 
Nog meer goed nieuws: tegen het einde van het toernooi zijn de contacten met Plus Eland 
intensiever geworden en uiteindelijk heeft Hans Eland zich bereid verklaard om voor drie jaar 
hoofdsponsor en naamgever te worden van het mooiste volleybaltoernooi van de Achterhoek. Hij 
was ook persoonlijk aanwezig tijdens de finales om samen met de huidige sponsor Ton van Walstijn 
van Jentha het glas te heffen op deze nieuwe samenwerking. Uiteraard is de commissie grote dank 
verschuldigd aan Ton van Walstijn voor zijn trouwe sponsoring gedurende vijf toernooien. 
 
Tot slot kunnen we helaas niet voorbij gaan aan het feit dat relatief kort na de finale avond, ons land 
in de greep kwam van het Corona virus. Het toernooi kon veilig worden afgesloten. Maar in de loop 
van 2020 kwamen de twijfels of we er wel verstandig aan deden om het 44e toernooi te organiseren 
vanaf november 2020. Uiteindelijk heeft de commissie, na zeer zorgvuldige besluitvorming 
waaronder ook een enquête onder alle teams, besloten om het 44e toernooi een jaar uit te stellen. 
Dit betekent een verenigingsjaar zonder Stratenvolleybal. Een zware beslissing te breken met een 
traditie van 43 jaar, maar naar later bleek, de enige juiste. 
 
Met sportieve groeten, 
De Stratenvolleybalcommissie 
 
 
10. Jeugd TC  
Het seizoen 2019/2020 zijn we gestart met 1 A-team, 2 B-teams, een JMix team en 2 C-teams. 
 
Daarnaast 5 mini teams, later in het seizoen gegroeid naar 6 teams. 
 
Het seizoen kende wisselende resultaten, MB1 is gepromoveerd naar de hoofdklasse. 
 
MA, Jmix, MB2 speelden niet onverdienstelijk in hun klasse. 
 
Bij MC1 werd een externe trainer aangesteld. Helaas verliep die samenwerking niet goed waardoor 
we hebben moeten besluiten om begin 2020 de samenwerking te beëindigen. Dick Harbers was 
bereid om de trainingen over te nemen waardoor de meiden weer het plezier terugvonden.  
 
Bij MC2 was de minimale bezetting het gehele seizoen een probleem waardoor regelmatig mini 
speelsters bijgesprongen hebben. 
 
De miniteams hebben goed gepresteerd, op alle niveau's. 
 
Zoals bekend zijn de trainingen in maart gestopt vanwege het coronavirus. 
 



Op het moment dat het toegestaan werd, hebben wij in overleg met de gemeente en ijsvereniging 
Steintjesweide de trainingen hervat voor de jeugd. Dit was een groot succes. Inmiddels hadden wij 
Frans Jordens vastgelegd om een groot deel van de cmv jeugd te trainen, samen met Rianne. Deze 
samenwerking verloopt nog steeds heel goed. 
 
Helaas ging het met de gezondheid van Dick Harbers niet goed en hebben wij net voor de start van 
het nieuwe seizoen een trainer voor de MC moeten vinden. Gelukkig hadden we vrij snel resultaat 
door het aanstellen van Elsemiek en Loïs. Echt top! 
 
Voor het seizoen 2020/2021 zijn er een aantal veranderingen t.o.v. het vorige seizoen. 
 
Begin 2020 hebben we de samenwerking met Dash Vorden gezocht om zo een jongensteam te 
kunnen samenstellen. Door beide verenigingen is hier zeer actief aan meegedacht en gewerkt zodat 
er met ingang van het huidige seizoen een DVO/Dash team in de competitie speelt. Een trainer van 
Dash, trainer/coach van DVO, trainen in beide hallen, het loopt voorspoedig. 
 
MA en MB1 zijn geheel doorgestroomd naar de senioren zodat we in het huidige seizoen nog 1 MB 
en 1 MC team hebben. Wel 2 grote teams, ook mede doordat MC1 en MC2 van vorig seizoen 
samengevoegd zijn. Vanwege een aantal opzeggingen was het helaas niet mogelijk 2 teams te 
vormen. 
 
Bij de mini's is er aanwas bij de jongste jeugd, waar we ook hier binnenkort 3 teams kunnen vormen. 
Daarnaast spelen er 4 teams op niveau 4/5/6. 
 
 
11. Senioren TC  
Om nu een verslag van 1,5 jaar te doen en alles te omschrijven van wat er allemaal gebeurd is, is niet 
zo gemakkelijk. Zoals gebruikelijk hebben we diverse avonden als TC bij elkaar gezeten om de teams 
weer rond te krijgen en getracht om de trainingstijden naar ieders behoefte in te vullen.  
 
Helaas werd in maart van dit jaar de competitie afgebroken en daaruit voortvloeiend zijn er helaas 
geen kampioenen geweest, maar ook gelukkig geen enkel team is gedegradeerd. 
 
Ook voor deze huidig lopende competitie hebben we weer de uitdagingen gehad om alles weer goed 
op de rails te zetten. 
 
Allereerst werden wij geconfronteerd met het wegvallen van Dick Harbers, die al 35 jaar allerlei 
teams heeft getraind. In verband met ernstige gezondheidsproblemen zal hij voorlopig geen 
trainingen meer verzorgen en wij met ons allen, wensen wij hem van harte beterschap toe. 
 
Ook is er een wijziging in onze bezetting van de TC. 
Arne Notten gaf aan door verhuizing naar Bredevoort en zijn drukke baan, helaas geen tijd meer te 
hebben voor TC werk en Diny Hilferink gaf aan, dat het na 45 jaar in diverse commissies gezeten te 
hebben (van 1975 -1980 als penningmeester, daarna 25 jaar in de SVB commissie en dan 15 jaar in de 
TC.) wel genoeg is geweest en gaf het stokje over aan de nieuwe TC leden, Esmee Regelink en  
Manon Geurts. Deze wisseling vond al plaats in het voorjaar. 
 
Met de nieuwe TC zijn wij voor deze nieuwe competitie aan de slag gegaan om alles goed te laten 
verlopen. Zoals jullie weten kwam hier al na enkele weken voorlopig een einde aan de competitie en 
wanneer we verder kunnen…… 
Momenteel traint alleen de CMV – jeugd en jeugd onder de 18 jaar. 
 



Technische Commissie 
Manon Geurts 
Esmee Regelink 
Esmee Meutstege 
Hans Horstink 
Cees Tesselaar 
 
 
12. Sponsorzaken  
TIjdens de Corona crisis zijn we geen sponsoren verloren! Alle senioren spelen momenteel in 
sponsorkleding, voor volgend jaar zijn we op zoek naar een nieuwe sponsor voor de ABC jeugd. 
 
Seizoen 2020/2021:  

- Nieuwe sponsor / shirts voor dames 4: De Hoop Mengvoeders 
- Nieuwe trainingspakken voor dames 2 gesponsord door CAD2M en eind seizoen 2019/2020 

hebben ze nieuwe wedstrijdshirts gekregen van CAD2M. 
- Nieuwe trainingspakken heren 2. Sponsor is HCI.   

 
Oproep: Edwin is gestopt als commissielid, dus mocht iemand geïnteresseerd zijn om zich aan te 
sluiten bij de sponsorcommissie dan ben je meer dan welkom! 
 
Morgana is onze hoofdsponsore. Alle leden kunnen met korting shoppen.  
 
 
13. Vertrouwenscontactpersoon  
Als VCP heb ik gelukkig niets te melden.  
 
 


