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Het succesverhaal van de
DuReVo dames in Pannerden
DuReVo is vorig jaar in de onderste klasse begonnen,
vanzelfsprekend de juiste plek voor een beginnend team. Waar
het in 2007 nog niet echt lukte is 2008 een succesverhaal
geworden. Met Beppie, Hanneke, Monique, Inge, Jolanda,
Marian, Marije en Helga in een steeds wisselende samenstelling
werd steeds beter gepresteerd.
In de F poule leek het meer op handbal, of beter gezegd op alle
andere in de wereld bekende sporten dan op het volleybal dat
ze probeerden te spelen. Maar goed het eerste toernooi in
2008 was al direct een succes. Er werd gepromoveerd naar de
E poule. De dames hebben dit uitbundig gevierd, zo uitbundig
dat Beppie bij het wegrijden de uitlaat van haar auto in
Pannerden achterliet en de dames in de kou dienden te wachten
op vervangend vervoer en de ANWB.
De eerste keer in de E poule werd zo goed gespeeld dat
iedereen er van overtuigd was dat promotie naar de D poule
plaats zou gaan vinden. Er werd maar één wedstrijd gelijk
gespeeld, maar die onderlinge wedstrijd was in het DuReVo
voordeel en dus zouden ze eerste zijn.
Vol verwachting werd gewacht op de prijsuitreiking. Bier, Vieux
en het bord met frites werd alvast besteld.
Toen kwam de teleurstelling, DuReVo was 2e geworden, want
niet de onderlinge wedstrijd was bepalend, maar het
puntensaldo. Wat oneerlijk. Maar goed, niet getreurd, de
dames kwamen ondanks alles toch weer diep in de nacht thuis.
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Na de zomervakantie had DuReVo de organisatie in handen en
deed Pim de wedstrijdleiding en een poging tot coachen. Het
liep goed, het liep lekker en Pim verheugde zich al op de
prijsuitreiking waarbij hij de damesteams kon zoenen….
Eerste werd DuReVo, ondanks of dankzij een 10 punten telfout
door de dames van Volti. Het zoenen ging niet door… enveloppe
aanpakken en aftaaien, dat deden de dames zelfs de
aanvoerder van DuReVo….. Maar toch maar weer de frites
besteld.
De laatste wedstrijd in 2008 gingen de dames maar weer alleen
naar Pannerden, ze hadden coaching niet nodig in de D poule.
Terwijl de heren na een speelavond in Duiven in de Spelleward
wat zaten te borrelen, kwamen de SMS’jes van de dames
binnen. Eerst met “het gaat goed”, toen met “we zijn eerste”.
Dat werd natuurlijk door niemand geloofd en er werd snel heen
en weer geesemesd naar alle speelsters.
Ik dacht we wachten wel op het bewijs van de Bond waarin
staat dat ze in januari in de C poule gaan spelen. En ja hoor het
speelschema van 14 januari kwam binnen en daar stond DuReVo
nog gewoon in de D poule. Dus ze hebben gelogen en ons voor de
gek gehouden. Was ook al wel flink onvoorstelbaar, direct weer
promoveren… Maar bij de C poule stond DuReVo ook zou het
dan toch waar zijn…
Ja, het is waar. De dames spelen inmiddels in de C poule en gaan
strak naar de A poule. Helaas is het niet gelukt, ondanks
diverse pogingen daartoe, een foto van dit succesvolle
damesteam te maken. We zullen kijken of in 2009 er een
geschikt moment is waarop we dit alsnog kunnen rechtzetten..
Lees verder in dit blad het succesverhaal van de heren…..
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Verslag ledenvergadering van
6 februari 2008
Aanwezig: Pim(voorzitter), Ronald, Martin(notulen), Monique,
Oswald, Helga, Chris, Hanneke, Beppie, Simon, Louis, Jan, Henk,
Bert, Marian, Theo, Inge, Peter(aspirant lid) en later Edwin.
Afwezig met kennisgeving: Marije
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom.

2. Mededelingen
Geen.
3. Verslag secretaris
A. ledenvergadering 7 maart 2007
B. ledenvergadering 7 november 2007
C. Jaarverslag 2007
Alle verslagen worden zonder aanpassingen goedgekeurd.
4. Verslag penningmeester
A. balans en verlies en winstrekening
Geen opmerkingen
B. verslag kascommissie
De kascommissie adviseert het bestuur de post
administratiekosten te splitsen, dat is overzichtelijker.
Bijvoorbeeld een post webhosting, KvK ed.
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C. Begroting 2008
De begroting wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
D. Vaststelling contributie 2008
De contributie blijft in ieder geval voor dit jaar gelijk
7. Bestuursverkiezing
De secretaris aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegen
kandidaten en Martin wordt voor 2 jaar herkozen.
8. Activiteiten 2008
- Andere teams uitnodigen
- Eigen toernooi organiseren
- Toernooi in Millingen
- Seizoensafsluiting of start
- Meedoen aan Duuve te gek (nog niet zeker, moet nog
beslist worden)
9. Website
We hebben het aanbod gehad van de man van Jolanda om
onze site te beheren.
We spreken af om de site voorlopig “slapend”te houden en
de site alleen te gebruiken als infosite voor nieuwe of
geïnteresseerde leden.
10. Bedankjes
Er wordt geloot tussen iedereen die een sponsor heeft
aangebracht. Dat waren Henk, Chris, Ronald en Carel. En
de winnaar is… Henk. Edwin wordt bedankt voor zijn inzet
bij Duuve te gek, natuurlijk ook alle anderen, maar Edwin
specifiek voor de levering van de verkeersregelwagen en
de borden. Jolanda wordt bedankt voor haar ontwerp van
ons nieuwe logo. Alle drie hebben een kadobon ontvangen.
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11.

Sponsoren 2008
Helga heeft de Praxis aangebracht als sponsor.
We willen het aantal sponsors uitbreiden en op zoek gaan
naar een shirtsponsor. Alle sponsors van het afgelopen
jaar krijgen een bedankbriefje met een aangepast
jaarboekje en het verzoek ons te blijven sponseren.

12. Shirts stand van zaken
We blijven bezig een shirtsponsor te vinden.
13. Rondvraag
We staan niet in de gemeentegids??? Dat klopt er is “iets”
misgegaan in de communicatie tussen de drukker en de
gemeente. We zullen het voor volgend jaar zelf in de gaten
houden en de drukker ook zelf benaderen.
Er wordt voorgesteld de vergoeding van de trainer te
verhogen. Na enige discussie wordt besloten, mede op
verzoek van Pim zelf, de vergoeding niet aan te passen en
de beide andere bestuursleden aan het eind van het jaar
de contributie terug te geven.
Louis bedankt iedereen voor de kaarten mailtjes en andere
aandacht tijdens zijn ziekenhuisopname en de tijd daarna.
14. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering en
bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
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DuReVo in 2008 in de krant:
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Secretarieel jaarverslag
Sponsoren:
We hebben contact proberen te leggen met enkele sponsoren.
Dit is tot aller tevredenheid gelukt met van Aken Telecom. Dit
bedrijf is met ingang van 2008 onze shirtsponsor en heeft 25
sponsorshirtjes geregeld met ons logo en dat van Van Aken.
Daarnaast hebben we nog enkele ballensponsors voor 50 euro
per jaar.
Bestuur:
Het bestuur is 5 keer bij elkaar geweest om de lopende zaken
af te handelen, tevens hebben we 1 algemene jaarvergadering
gehouden.
Activiteiten.
We hebben met een herenteam 3 keer gespeeld tegen een
team uit Zevenaar, 2 keer in Zevenaar, 1 keer in Duiven.
Tevens hebben we ons eigen toornooi georganiseerd, wat een
groot succes was.
We hebben meegedaan aan Toon’s toernooi in Westervoort en
we hebben een mannenteam uit Hoenderloo op bezoek gehad en
de dames van Volti 2 keer toen de heren in Pannerden waren. In
oktober is er een team van TNT-post geweest waarmee we een
mini-toernooi hebben georganiseerd.
Na de zomervakantie hebben we op een zonovergoten zaterdag
een beachvolleybal toernooi georganiseerd voor onze eigen
leden met aanhang en dit afgesloten met een BBQ bij Hanneke
in de tuin, ook dit was zeer goed verzorgd.
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Ook werd voor de Duivense jeugd (zo’n 140 kinderen) in de
vakantie een dag georganiseerd waarbij ze hebben kunnen
volleyballen in het kader van de Duivense Sportactiviteiten.
Vanaf het najaar 2008 is met een steeds wisselend team
meegedaan aan het wijkvolleybaltoernooi in Duiven, en doen we
met 2 teams mee in Pannerden.
Ook is het bestuur naar een bijeenkomst geweest “meer geld,
meer leden”van de NeVoBo over activiteiten om meer leden te
werven en om meer aan naamsbekendheid te doen.
Eind november zouden we als bestuur nog een avond naar
Zevenaar gaan waar we de beginselen van het trainersvak
aangeleerd zouden krijgen, zodat Ronald of Martin bij
afwezigheid van Pim de training over kan nemen. Maar helaas
waren er te weinig aanmeldingen zodat het voorlopig niet door
gaat. We denken erover de cursus bij DuReVo in huis te
organiseren.
Ook heeft het bestuur 2 informatieavonden over de nieuwe
sporthal in Duiven bezocht. Tot slot is nog te vermelden dat we
per 1-1-2008 voor alle leden van DuReVo een ongevallenen
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten
Ledenbestand.
We hebben in 2008 van twee leden afscheid genomen, te weten
Edwin en Louis. Ook hebben we 5 nieuwe leden kunnen
verwelkomen, namelijk Simon , Mirella , Jens , Roy en Marjolein.
Het ledenaantal bedraagt op 1 januari 2009: 23.
Prijsuitreiking eigen
toernooi 23 april 2008
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Verslag Beachvolleybal
Net na de zomer hebben we met een aantal leden in een grote
zandbak gebald. Zo’n dag is erg afhankelijk van het weer en de
weergoden waren met ons het was heerlijk weer niet te warm
of te koud en droog met niet teveel wind.
Pim had de materialen gehuurd en bij het afhalen ging het al
mis, ze konden de papieren niet vinden, die erover gaat was al
weg enz., enz. Het was van de gemeente Arnhem, wat moet je
daar nu van zeggen.
Alle spullen naar boven sjouwen, bultje, en tweekeer lopen.
Plaats bepalen en de netten neerzetten, komt het volgende
probleem, de palen waren niet compleet, wat nu maar 1 veldje?
Nu met improvisatie hebben we
toch twee velden opgebouwd.
Met wat leden en vrouw of man
en kinderen hebben leuke potjes
wat zand lopen happen. De bal
ging alle kanten op behalve de
goede en ook de bal was niet te
sturen zodat we aardig vaak de
bal van een eind weg moesten ophalen. Het zal de wind geweest
zijn. Maar hoe dan ook een ieder had zich prima vermaakt,
vermoeid maar voldaan hebben we met z’n allen helpen opruimen
en naar de auto sjouwen. Thuis even lekker onder
de douche het zand weg spoelen om daarna naar
Hanneke te gaan. Want ‘s avonds hadden we een
BBQ bij Hanneke thuis en daar hebben we lekker
gegeten en zijn sommigen ook nog even doorgezakt.
Het was een zeer geslaagde dag, vond ik tenminste.
Voor herhaling vatbaar? Ik denk van wel. Ronald
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KASCONTROLE
Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit Hanneke
Frouws en Inge Rietvink, dat de kascontrole op 13 februari
2009 heeft plaatsgevonden.
De kascommissie heeft geen op- en/of aanmerkingen omtrent
de financiële zaken en verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen.

Rectificatie:
Zoals bijna wel iedereen naar aanleiding van het jaarboekje
2007 heeft aangegeven stond er een storende fout in dat
boekje. Bij onderstaande foto stond abusievelijk de naam van
Bert vernoemd maar dat moest dus zijn Theo. Hier de
rectificatie:

Theo knielt en Jol kijkt toe.
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Verslag stichting sportactiviteiten duiven
In het kader van de sportvakantieweek die de gemeente Duiven
twee keer per jaar organiseert, heeft DuReVo op verzoek van
de gemeente een dag gevuld met volleybalclinics voor de jeugd
van Duiven.
Op 15 augustus
hebben we met een
aantal vrijwilligers
van de club 4 keer
1,5 uur kinderen in
de leeftijd van 8-14
jaar de grondbeginselen van het
volleybalspelletje
bijgebracht.
Het was niet onze
insteek om alleen
maar met het
volleybal zelf bezig
te zijn, want met tot wel 30 kinderen per keer loopt dat aardig
uit de hand. Daarom zijn we begonnen met een uitgebreide
warming-up met diverse spelletjes daarin verwerkt. Je merkte
bij de oudere jeugd dat die dit gauw zat waren en die wilden
eigenlijk alleen maar wedstrijdje spelen.
We hadden de Spelleward in 3 velden opgedeeld en zijn vol
enthousiasme begonnen. Uit de reacties bleek dat de kinderen
een leuke 1,5 uur hebben gehad want ik werd zelfs na een week
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nog bij de AH herkend door een deelnemertje (ik leg het maar
positief uit).
Het is denk ik
goed geweest
naar de
gemeente toe
dat we hebben
meegedaan,
want we zijn
gelijk weer
gevraagd voor
volgend jaar.
Hiermee
kweek je een
stukje
goodwill.
Of we volgend jaar weer meedoen, hangt af of we als bestuur
de meerwaarde inzien,
alhoewel de jeugd van
Duiven het wel als leuk
heeft ervaren en dat is ook
wat waard.
Al met al een leuke dag die
misschien wel voor herhaling
vatbaar is.
Pim, Martin, Ronald, Marije,
Lucie, Mike, Monique en
Henk bedankt voor jullie
hulp.
Jurjo hagen met de wethouder in gesprek
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CERTIFICAAT
Je hebt deelgenomen aan de volleybalclinic van DuReVo
Naam: ______________________
Datum: 15 augustus 2008
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Uitnodiging ledenvergadering
Datum: woensdagavond 11 maart 2009
Aanvangstijdstip: 20:00 uur zaal 2 (andere ingang)
Locatie: Candea Eltensestraat (in onze sporthal zaal 2)
Agenda:
1.
2.
3.
4.

5.

Opening
Mededelingen
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
a. balans en verlies en winstrekening 2008
b. verslag kascommissie
c. begroting 2009
d. vaststelling contributie 2009
Bestuursverkiezing.
Verkiezing penningmeester (Ronald Warbroek stelt zich
herkiesbaar)
Verkiezing voorzitter (Pim Stoopendaal stelt zich
herkiesbaar)
Kandidaten voor deze functie kunnen door vijf stemgerechtigde leden samen, worden
voorgedragen. Opgave van een door leden voor te dragen kandidaat moet
schriftelijk bij de secretaris worden gedaan, uiterlijk een week voor de algemene
ledenvergadering.

6.
7.
8.
9.

Commissies (beroep en kas)
Activiteiten 2009
Sponsoren 2009
Rondvraag
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De heren van DuReVo in
Pannerden
was mijn bal
shit
zijn we begonnen
jij moet serveren Oswald…
was dat een setup-achterover
sorry
zal hem de volgende keer pakken
mag je geen 4 keer spelen?
scheids, fluiten voor technische fout?
Kut
Ach, we kunnen niet degraderen
Voor wie is de tweede bal
Wie hoort er achter het blok?
Met Pim erbij maakt ook geen zak uit
Toch 2 sets weten te winnen vanavond
Zullen we met 2 man blokken
Zullen we überhaupt blokken
Druk met de service
Tering
Niet coachen Ronald
Volgende duik ik
Spelen we op 2.43cm?
Oops
Kom niet meer van de
grond
- Kunnen we geen dames
meenemen?
-
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De sponsoren van 2008
bedankt!
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Nawoord:
Hier een kort stukje van mij, over DuReVo in 2008, het tweede
jaar sinds de oprichting.
We zijn als bestuur nog druk geweest om zaken te regelen en
te organiseren. We hebben een verzekering afgesloten voor de
leden en het bestuur. Ook is nu de automatische incasso
geregeld met de bank zodat er wat meer eenheid inzit. Het is
prettig, dat we veel voor onze leden kunnen doen zonder
hiervoor extra kosten te hoeven berekenen.
Enkele dingen zijn: Nevobo contributie, wedstrijdjes, toernooi
in Westervoort, 2 teams Pannerden, wijkvolleybal,
beachvolleybal, kleine presentjes.
We zijn op dit moment een gezonde vereniging met een
gezellige club mensen. Ook is het leuk dat verschillende leden
de vereniging uit nodigen voor een speciale verjaardag of een
BB bij hun thuis.
Ik ga elke week met heel veel zin naar de sporthal om even
lekker te ballen en wat bij te leren.
Toch moeten we streven naar wat meer leden zodat we
permanent twee zalen kunnen gebruiken. Financieel gaat het
goed dank zij de sponsors en de subsidie.
Met het vooruitzicht dat er een nieuwe sporthal wordt
gebouwd, zodat ook wij in de toekomst in een echte sporthal
kunnen spelen, zie ik voor DuReVo en haar leden de toekomst
rooskleurig in. Volgend jaar gaan we weer verder met leuke
dingen doen voor de leden. Ik wens een ieder nog heel veel
speelplezier toe zonder blessures. Ik denk hierbij aan Beppie
die door een enkelbreukje bijna 9 maanden niet heeft kunnen
ballen.
Ronald.
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Diverse foto’s 2008
Dat was
mijn bal

Kijk uit/in
het boekje

zzzzz

Taai
hè
Is er al
gefloten

Eigen toernooi 23 april
2008

Gezelligheid op de
beachdag

Helaas niet
op de foto in
2008:
Beppie, Jens,
Mirella, Roy
en Marjolein
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Ik imiteer een
living statue

