
Notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2022 
Aantal leden en ouders van leden aanwezig: 14. 
 

1. Opening 
De nieuwe voorzitter Sabine Zweverink heet de leden welkom.  
 

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

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
A. Bestuurssamenstelling:  
Hans Horstink en Cees Tesselaar zijn afgetreden in het bestuur. Sabine bedankt Hans en Cees voor 
hun jaren lange inzet bij DVO. Daarnaast hebben de leden tijdens de ledenvergadering akkoord 
gegeven voor het toetreden van Menno Wieggers en Maarten Mentink. Samen met Sabine, Martine, 
Anouk en Esther vormen zij het bestuur van onze volleybalvereniging.  
 
B. Evaluatie corona periode:  
De corona periode heeft impact gehad op onze volleybalvereniging. Zowel op de leden aantallen 
(diverse leden zijn gestopt), op de financiën (lagere opbrengsten) en ook op de beleving en het 
plezier in volleybal. We hopen dat we er volgend jaar weer een mooi seizoen van kunnen maken.  
 
C. Plan voor komende seizoenen:  
De komende seizoenen willen we ons richten op diverse punten: 

• Het beleidsplan.  
o Binden en boeien van (nieuwe) leden. Hoe kunnen we huidige leden behouden en 

nieuwe leden aantrekken?  
o Vrijwilligers en scheidsrechters. Hoe kunnen we dit leuk en waardevol inrichten voor 

onze leden. 

• WK-Volleybal (23 sept t/m 15 okt). 

• Er zijn diverse initiatieven vanuit De Gemeente Bronckhorst, Nevobo en de Provincie om het 
volleybal weer op de kaart te zetten. We gaan kijken hoe we hier op in kunnen spelen, 
bijvoorbeeld door middel van een schoolvolleybaltoernooi, clinics op scholen en 
samenwerkingen met lokale ondernemers.  

 
4. Notulen ALV 2021 

Geen openstaande acties. De notulen zijn goedgekeurd.  
 

5. Financieel verslag 
We zijn een leuke en gezonde vereniging, dat staat voorop!  
De kosten zijn redelijk gelijk gebleven, echter zijn de opbrengsten afgelopen seizoen veel lager 
uitgevallen. Dit komt met name doordat er geen Events en Stratenvolleybal georganiseerd konden 
worden.  
 
Doordat de opbrengsten afgelopen seizoen terug zijn genomen en omdat we een lage contributie 
hebben t.o.v. verenigingen in de buurt, is besloten (en akkoord gegeven door de ledenvergadering) 
om de contributie te gaan verhogen. De basiscontributie gaat aankomend seizoen met 20% omhoog 
en €5 extra voor een tweede training. Wellicht het seizoen daarna ook nog eens  met 20%. Dit blijven 
we monitoren. Hiermee kunnen we onze vereniging in de toekomst financieel gezond houden.  
 



Jessica Tesselaar en Renate Garritsen hebben als kascommissie akkoord gegeven voor de 
boekhouding. Kirsten Haarlink meldt zich aan voor de kascommissie. Zij zal volgend jaar samen met 
Renate Garritsen de kascommissie invulling geven.  
 

6. Algemeen verslag bestuurszaken 
De diverse commissies hebben verslag gedaan tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
Bijzonderheden die door de diverse commissies zijn benoemd: 

• De activiteitencommissie zit vol leuke ideeën. Zo is er dit jaar een Sinterklaasactiviteit 
georganiseerd, staat er een jeugddag gepland en is het DVO eindfeest op 21 mei!  

• Het beachvolleybaltoernooi is de afgelopen twee jaar niet geweest i.v.m. corona. Het plan is 
om aan het einde van de zomer een beachvolleybaltoernooi te organiseren. Meer informatie 
volgt! Tevens zoeken we versterking voor de beachcommissie. ‘ 

• We zijn blij dat er weer Events georganiseerd worden, waarbij ook wij een stee ntje aan 
kunnen bijdragen en daarmee onze clubkas kunnen spekken. Zowel mensen binnen als 
buiten onze vereniging kunnen helpen. Als tegenprestatie krijg je een vrijkaart voor een dag 
naar keuze. Meer informatie via events@dvohengelo.nl. Je kunt je nog opgeven voor: 
manana manana, Lago Lago en de Zwarte Cross.  

• We zijn op zoek naar scheidsrechters voor het komend seizoen, i.v.m. een aantal 
afmeldingen. Hoe meer scheidsrechters we hebben, hoe minder je hoeft te fluiten. Je kunt je 
ook aanmelden per team, zodat je maar enkele keren per seizoen hoeft te fluiten. Opgeven 
kan via: wedstrijdzaken@dvohengelo.nl.  

• Op dit moment hebben wij de volgende jeugdteams: 1x MA, 2x MB, 1x MC en 6x CMV. 
Recent zijn er weer aantal mini speelsters begonnen. Tevens is er versterking gevonden in de 
jeugd TC. Lise Middelkoop en Marcel Lukassen komen de Jeugd TC versterken, hartstikke fijn!   

• Leuke samenwerking bij heren 1 vanuit DVO en Dash. Dit loopt goed! Ook volgend jaar blijft 
dit combinatie team actief.  

• 16 april organiseert onze hoofdsponsor Morgana een gratis adviesdag om elke ochtend fit en 
uitgerust wakker te worden. Wees welkom vanaf 11:00 uur in Doetinchem.  

• Wouter Luimes is bezig met een nieuwe website. De website is nog in ontwikkeling. Een 
aantal ideeën voor de nieuwe website: aankomende (thuis)wedstrijden en recente uitslagen 
op de hoofdpagina, recente socials (Facebook en Instagram) berichten etc.  

• Binnen onze vereniging zijn 78 vrijwilligers actief. Toch zijn we nog op zoek naar een aantal 
vrijwilligers: 

o Commissielid activiteitencommissie.  
o 2x Commissielid beachvolleybal. 
o 3x Commissielid senioren TC.  
o Scheidsrechters.  

 
7. Verslag vertrouwenscontactpersoon 

Renate Garritsen is onze nieuwe vertrouwenscontactpersoon. Er zijn afgelopen seizoen geen 
meldingen geweest bij de vertrouwenscontactpersoon. Dat is hartstikke goed, maar toch is het 
belangrijk om aandacht te houden voor dit onderwerp. Dus, mochten er vragen zijn, speelt er wat 
anders of twijfel je of het iets voor mij als vertrouwenscontactpersoon, aarzel dan niet en neem 
contact op met Renate via vcp@dvohengelo.nl.  
 

8. Rondvraag  

• Vraag vanuit de activiteitencommissie: wie moeten we allemaal benaderen voor het einfeest 
op 21 mei. Esther zal de activiteitencommissie op de hoogte brengen. 

• Belangrijk punt om ons als vereniging zichtbaar naar buiten te maken.  
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