
Toelichting algemeen verslag bestuurszaken  
 
1. Activiteitencommissie  
Wij bekijken op dit moment een mogelijkheid om een spelprogramma geleid door een externe 
spelleider te organiseren voor de senioren. Daarnaast gaan wij voor de jeugdleden een online foute 
bingo organiseren. Er zal binnenkort een mail worden gestuurd naar alle jeugdleden. 
 
Tevens vindt er op 6 mei een sportinstuif plaats op sportpark ’t Elderink (VV. Pax). Dit wordt 
georganiseerd door studenten van de opleiding Sport & Bewegen, zij lopen stage bij de Gemeente 
Bronckhorst. Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen hier aan mee doen. DVO zal hier ook bij aanwezig 
zijn.  
 
Groetjes Dewi, Lieke, Esmee, Thijs, Vanessa en Miranda.  
 
2. 50 jarig Jubileum DVO 2021  
Momenteel zijn wij als commissie voor het 50-jarig bestaan bezig om, ondanks de corona, op een 
creatieve wijze toch het jubileum te kunnen vieren. Dit doen wij door maandelijks een berichtje op 
Facebook en op de website te plaatsen. In deze berichten blikken we terug op de afgelopen 50 jaar 
van DVO. Zo hebben we een bericht geplaatst met een korte geschiedenis over de oprichting en een 
bericht met verschillende, oude teamfoto's. Hier werd zeer positief op gereageerd! 
 
Wij hopen dat we in de zomer of het najaar fysieke activiteiten kunnen organiseren. De heren van 
Orion willen een clinic organiseren voor de jeugdleden. Daarnaast zijn we druk aan het brainstormen 
over een feestavond, zodat we daadwerkelijk kunnen proosten op 50 jaar DVO!  
 
Mochten er vanuit de andere leden nog leuke, creatieve ideeën zijn om dit jubileum te vieren, 
kunnen jullie dit mailen naar 50jaardvo@dvohengelo.nl of terecht bij één van de commissieleden 
(Natasja Langwerden, Tom Kreunen, Stefan Geurtsen of Jet Bergervoet).  
 
Hopelijk tot op de feestavond!  
 
Groetjes Natasja, Tom, Stefan en Jet 
 
3. Festival & Events  
Namens de events valt er eigenlijk niets te zeggen. Er zijn het afgelopen jaar geen festivals geweest 
helaas ivm Covid’19.  
 
Dit jaar is de ZC (van juli naar sept) en Manana (van juni naar sept) verplaatst in de hoop dat er dan 
weer mogelijkheden zijn. 
 
We vergeten onze vrijwilligers niet en laten zeker van ons horen zodra er weer wat mag!  
 
Groetjes Anouk en Linda 
 
4. Leden & vrijwilligers  
Ledenontwikkeling seizoen 2020 – 2021. Peildatum 01-01-2021: 259 leden. 

- 70 jeugdleden (6 jongens, 64 meisjes). 
- 189 senioren & recreanten (83 heren, 106 dames). 

 
Door de coronaperikelen hebben diverse leden hun lidmaatschap aan het begin van 2021 opgezegd, 
wat betekent dat we zowel bij de dames als heren een aantal teams minder zullen hebben.  



 
We hebben ongeveer 95 vrijwilligers die binnen onze vereniging actief zijn. 
 
Openstaande vacatures: 

- Voorzitter. 
- Webmaster.  
- Commissielid sponsorcommissie.  
- Vertrouwens contactpersoon. 
- Scheidsrechters. 

 
Groetjes Esther 
 
5. PR & Social Media  
Het aantal volgers is gegroeid naar 458 personen! 
 
DVO heeft dit jaar wat te vieren, daarom ook een speciaal 50 jarig jubileum logo (zie bijlage).  
Tom Kreunen neemt namens de jubileum commissie de communicatie via Facebook voor zijn 
rekening. Sabine verzorgd namens het bestuur het 'posten' van berichten op Facebook.  
 
We zijn op zoek naar een nieuwe webmaster die onze website en social media wil beheren! Heb je 
interesse? Laat het ons weten! 
 
Groetjes Marieke 
 
6. Beachvolleybal  
Dit jaar helaas geen beachtoernooi. Er zijn te veel onzekerheden, en als het weer mag, verwachten 
we veel activiteiten waar mee geconcurreerd moet worden. Daarom zetten we in op 2022, om daar 
groots uit te pakken. 
 
Groetjes Richard, Fons, Bo & Marije 
 
7. Recreanten  
Input dames  
Vanuit de recreanten commissie geen input.  
 
Helaas hebben we sinds de vorige vergadering misschien 3x met 4 personen kunnen trainen en dat 

was het weer voor dit seizoen. 
 
We kunnen voor onze groep wel wat nieuwe leden gebruiken. 
 
Groetjes Nienke 
 
Input heren Keijenborg 
Over de activiteiten van de Recreanten Keijenborg kunnen we heel kort zijn helaas. Er is helemaal 
niks gebeurd, geen training of welke activiteit dan ook. Van de eerste versoepeling richting training 
per 4-tallen is destijds geen gebruikgemaakt. Daarna volgde de volledige lock-down. 
 
Groetjes Erik 
 
Input heren Hengelo Gld 



Wat de recreanten betreft kan ik geen nieuws melden. Wij hebben afgelopen jaar elkaar maar zelden 
kunnen ontmoeten en vanaf oktober ligt de bal stil. Hopelijk kunnen we vanaf september aan een 
nieuw seizoen beginnen en elkaar weer ontmoeten. 
 
Groetjes Dirk 
 
8. Scheidsrechters- en wedstrijdzaken  

- Corona en zaalwacht 
- Scheidsrechters gezocht 

 
Groetjes Marije en Martine 
 
9. Stratenvolleybal  
Over deze periode is helaas niet bijzonder veel te melden. Het einde van het 43e toernooi eind 

januari 2020 was een groot succes met een DJ op het eindfeest die rechtstreeks uit een 

wintersportgebied kwam. Gelukkig heeft dat helemaal aan het begin van de pandemie geen 

problemen veroorzaakt.  

 

Tegen het einde van dit toernooi is ook een nieuwe hoofdsponsor en naamgever van het toernooi 

gevonden: de komende jaren zal het toernooi heten: Plus Eland DVO Stratenvolleybaltoernooi. 

De commissie dacht eerst dat de timing van het toernooi ideaal zou zijn en dat de pandemie in de 

herfst en winter wel weer over zou zijn. Maar achteraf bezien heeft de commissie op tijd besloten 

voordat er veel dingen in gang waren gezet om het toernooi af te lasten. We hebben hiervoor een 

spoed peiling gehouden onder alle deelnemende teams en ruim de helft gaf te kennen niet mee te 

willen doen om uiteenlopende redenen. 

 

Een jaar dus zonder Stratenvolleybal, na 43 jaar Stratenvolleybal moet een Hengelose traditie 

onderbroken worden. 

 

Met nieuwe energie zullen we proberen het 44e toernooi in november 2021 te gaan organiseren. 

Uiteraard alleen als het qua dan geldende maatregelen mogelijk is. Voor ons staat als een paal boven 

water dat het succes van Stratenvolleybal is een combinatie tussen volleyballen in de zaal en een 

nazit in de kantine van Sportcafé de Kamp.  

 

De Stratenvolleybalcommissie 

 

Kim Lichtenberg 

Martine Wolsink 

Marjan Lubbers 

Martin Jacobs 

Marko Versteegen   

 
10. Jeugd TC  
We zijn in januari weer begonnen met de buiten trainingen voor de CMV jeugd en meisjes C. Dit vind 
plaats bij het gemeentehuis in Hengelo. Dit wordt binnenkort uitgebreidt naar een vervolg op gras bij 
ijsvereninging Steintjesweide. De uren zullen dan ook weer uitgebreidt worden.  
 
Groetjes Jessica, Patrick, Emiel en Maureen 
 
 



11. Senioren TC  
Doordat we natuurlijk door de coronacrisis weinig tot niets hebben kunnen spelen is ons verslag 
betreffende de TC ook vrij kort.  
 
Vanaf 12 april starten we met buiten trainingen voor onze leden bij ijsvereniging Steintjesweide.  
 
In het vorig verslag hebben we al aangegeven dat we met een aantal nieuwe commissieleden aan de 
slag zijn gegaan om voor het seizoen 2020 – 2021 alle teams weer goed te formeren. Hieraan gaan de 
gebruikelijke bijeenkomsten aan vooraf om alles in goede banen te leiden. Helaas heeft tot nu toe 
het seizoen voor enkele teams maar 1 of 2 wedstrijden geduurd en een aantal teams hebben 
helemaal niet gespeeld.  
 
De Nevobo heeft in de loop van het seizoen alles geannuleerd en er vinden ook geen promotie- en 
degradatiewedstrijden plaats. Door de coronaperikelen hebben diverse leden hun lidmaatschap 
opgezegd en zoals het er nu naar uitziet hebben we voor het komende seizoen wel een paar teams 
minder, zowel aan de dames- als herenkant. 
 
Carlo gaf te kennen iets anders te willen trainen bij DVO dan heren 1 en 2 en stapt over naar de 
dameslijn. Ook Jurjen Geurts heeft aangegeven i.v.m. gewijzigde werktijden te willen stoppen aan 
het eind van dit seizoen. Dick Harbers herstelt goed en de belangstelling van de DVO-leden was 
overweldigend. 
 
Verder zijn we aan het onderzoeken en in gesprek met Dash of we in de nabije toekomst iets voor 
elkaar kunnen betekenen, denk daarbij aan de herenlijn. 
 
Uiteraard zijn we bezig voor aankomend seizoen alles rond te krijgen. 
 
Technische Commissie: 
Manon Geurts 
Esmee Regelink 
Esmee Meutstege 
Hans Horstink 
Cees Tesselaar 
 
12. Sponsorzaken  
EcoBright heeft helaas aangegeven te stoppen met de sponsoring van dames 7. Verder zijn we geen 
sponsors verloren door de Corona crisis! Voor volgend jaar zijn we nog op zoek naar een nieuwe 
sponsor voor de ABC jeugd. 
 
Verder hebben we gesprekken met Morgana over het vervolg van de hoofdsponsoring. 
 
Ook we zijn nog op zoek naar een commercieel talent die het leuk vindt om de sponsor commissie te 
versterken! 
 
Groetjes Maika en Menno 
 
13. Vertrouwenscontactpersoon  
Er zijn afgelopen seizoen geen meldingen gedaan bij de vertrouwenscontactpersoon.  
 
We zijn op zoek naar een nieuwe vertrouwenscontactpersoon, omdat Hanneke heeft aangegeven te 
stoppen. 
Groetjes Hanneke 


