
Notulen ledenvergadering 20 april 2021 
Aantal leden en ouders van leden aanwezig: 35. 
 

1. Opening 
De voorzitter heet de leden welkom. Ook dit jaar is de algemene ledenvergadering digitaal via 
Microsoft Teams, i.v.m. het huidige corona virus.  
 

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

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Corona update 
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, echter 
werd kort daarna alles weer stil gelegd. In het begin van 2021 hebben diverse leden hun 
lidmaatschap, mede door de corona perikelen, opgezegd.  
 
Sportakkoord 
Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De Gemeente Bronckhorst wil ook 
dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Dit is de reden dat er een lokaal sportakkoord en een 
sportagenda is opgesteld. Inmiddels hebben we één vergadering met de Gemeente gehad waarin we 
onze input konden aanleveren. Dit wordt nu door de Gemeente Bronckhorst verder uitgewerkt.  
 
Bouw sporthal Keijenborg 
In Hengelo komt er geen nieuwe sporthal, deze zal gebouwd worden in de Keijenborg. DVO wordt 
uitgenodigd om mee te denken over de faciliteiten in deze nieuwe sportzaal. Er zullen 2 
volleybalvelden komen. 
 
Beachvelden 
In samenwerking met de Gemeente wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor 
beachvolleybalvelden binnen de Gemeente. Dit punt is nog in ontwikkeling. De locatie wordt wellicht 
het terrein van voetbalvereniging PAX.  
 
Steintjesweide 
Sinds afgelopen week wordt er getraind op de velden bij ijsvereniging Steintjesweide. Er zijn 4 velden 
beschikbaar voor onze leden.  
 
Samenwerking Dash 
DVO is door Dash benaderd om te kijken of we in de herenlijn kunnen gaan samenwerken. De 
meerderheid van de leden in de ALV stemt voor het oprichten van 1 of meer gezamenlijke teams met 
andere verenigingen.  
 

4. Notulen ALV 2020 
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 17-11-2020 en 20-04-2021 
niet behandeld, i.v.m. de huidige omstandigheden.  
 

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 2021 is dit jaar herzien, i.v.m. het huidige corona virus.  
 
De meerderheid van de leden is het eens met het gevoerde financiële beleid en het niet innen van de 
contributie voor periode Q4.  
 
Inge Niesink en Jessica Tesselaar hebben als kascommissie akkoord gegeven voor de boekhouding.  
Renate Garritsen meldt zich aan voor de kascommissie. Zij zal volgend jaar samen met Jessica 
Tesselaar 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 diverse commissies zijn benoemd: 

- DVO bestaat dit jaar 50 jaar. De jubileumcommissie is bezig om op creatieve wijze, ondanks 
corona, het jubileum te vieren. Zo zijn er maandelijks updates op Facebook en de website. 
Hopelijk kunnen we eind dit jaar een feestavond organiseren. 

- Het beachvolleybal toernooi heeft in 2020 niet plaatsgevonden en zal ook in 2021 geen 
doorgang hebben. We hopen groots uit te kunnen pakken op het toernooi in 2022! 

- Ook het stratenvolleybal toernooi is dit jaar niet doorgegaan. Wel is er een nieuwe 
hoofdsponsor: Plus Eland. We hopen dat we in november het 44e toernooi kunnen gaan 
organiseren.  

- 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 voor de sponsorcommissie. 

 
7. Verslag vertrouwenscontactpersoon 

Er zijn geen meldingen geweest bij de vertrouwenscontactpersoon. Wel zijn we op zoek naar een 
nieuwe vertrouwenscontactpersoon. Wie meldt zich? 
 

8. Bestuur & bestuursfuncties 
Er is een nieuw algemeen bestuurslid: Anouk Nieuwenhuis.  
 
Tevens zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter, i.v.m. het aftreden van Hans Horstink.  
Zijn er leden van onze vereniging die het voorzitterschap ambiëren, dan kunnen zij zich melden bij 
één van de bestuursleden.  
 
Tevens zijn we op zoek naar: een lid voor de sponsorcommissie, een lid voor de beach commissie, 
Webmaster en een vertrouwenscontactpersoon. 
 

9. Rondvraag  
Input van onze leden: 

- Zodra het weer kan weer evenementen organiseren, zodat we ook meer contact hebben met 
de andere teams. 

- Rabo Club Support: bijvoorbeeld besteden aan nieuwe volleyballen.  
 

Bijlage:  
- Verslag diverse commissies.  


