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Beste Whoemmm lezers, 

Van de voorzitter, namens het 
bestuur,

Bas, Huib, Raymond en Roydon

A s eerste wil ik, namens 
het Bestuur, iedereen 
een gelukkig, sportief 

en bovenal gezond nieuw 
jaar toewensen. Ik hoop dat 
we er met z’n allen een leuk 
en succesvol jaar van maken 
binnen DVO. De tweede 
seizoenshelft staat voor de 
deur. Sommige teams staan 
er goed voor of zijn kampioen, 
andere team staan er wat 
minder voor. Laten we zorgen, 
ongeacht het resultaat, dat 
iedereen er ook in het tweede 
seizoenshelft plezier in blijft 
houden en zich welkom voelt 
bij DVO. Met voldoende inzet 
en plezier moet dit zeker 
lukken.

Er zijn in de afgelopen eerste 
seizoenshelft op bestuurlijk 
vlak wat veranderingen 
geweest. Alphons (Voorzitter) 

en Jacqueline (Secretaris) 
hadden besloten hun taken 
neer te leggen. De functie 
van Voorzitter is opgevuld 
door mijzelf, helaas is de 
functie van Secretaris nog 
vacant. Daarnaast heeft 
Huib ook te kennen gegeven 
het liefst zo snel mogelijk 
opgevolgd te willen worden 
als Penningmeester. Het 
Bestuur spreekt haar hoop uit 
dat er zo snel mogelijk mensen 
opstaan om deze functies over 
te nemen. 

Het is goed te zien dat hier en 
daar verschillende mensen 
taken op-/overpakken. De inzet 
van vrijwilligers is fantastisch! 
Echter, vrijwilligers zijn er nooit 
genoeg. Er zijn bijvoorbeeld 
nog vrijwilligers nodig die het 
leuk vinden om de (belangrijke) 
Sponsorcommissie nieuw 

leven in de blazen. Bij deze 
de oproep: Als je iets wil 
betekenen als vrijwilliger 
voor de vereniging, laat het 
even weten!

Ik wens iedereen een leuk en 
sportief tweede seizoenshelft 
toe met respect naar elkaar en 
de tegenstander. 

Rest mij als laatste jullie te 
bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen als jullie 
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Nieuws uit het bestuur

In november jl. heeft de Algemene 
Ledenvergadering plaatsgevonden.
Zoals gebruikelijk was de omkomst helaas laag.  
Positief punt was de aanmelding van Roydon 
Filee, als nieuwe voorzitter. Hij zal komend half 
jaar door aftredend voorzitter Alphons vd Pol 
worden begeleid en het stokje dan definitief 
overnemen.

Jacqueline Dubbeld is tevens afgetreden als 
bestuurslid. Helaas heeft zich nog geen
opvolger gemeld.  De taken worden tijdelijk 
binnen het Bestuur overgenomen.
Voor de vacature Penningmeester heeft ook 
niemand zich gemeld.
Huib zal het huidige seizoen afronden en dan 
aftreden.

Wil jij plaatsnemen binnen het bestuur ? Neem 
dan contact met ons op !! Het is uiteraard ook 
mogelijk eerst es een tijdje mee te kijken wat 
er allemaal gebeurd. We hopen op nieuwe 
aanwas !  Ken jij iemand die je wel geschikt lijkt, 
motiveer diegene dan zich bij ons te melden 

Vacatures DVO
Binnen de vereniging zijn we nog op zoek naar 
onderstaande invullingen.  Sommige vacatures
kun je ook met z’n tweeën doen.  Vraag eens 
hoeveel tijd het nu echt kost.  Vaak valt het 
mee.

•	 Penningmeester		bestuur
•	 Secretaris	bestuur
•	 Leden	voor	sponsorcommissie	
•	 Leden	activiteitencommissie.
•	 Oproepkrachten	voor	enkele			 	
 evenementen
•	 Assistenten	bij	trainingen.	

Agenda
•	 Maart				 Klaverjasavond/		 	
 activiteitenavond jeugd
•	 25-27	mei		 Jeugdkamp
•	 9	juni		 	 Laningtoernooi
•	 Juli	 	 Pretpark	bezoek

Nieuwe procedure voor 
het ophangen van de 
Sponsordoeken

De sponsordoeken worden bij de 
thuiswedstrijden aan de klimrekken gehangen.
Tot voor kort gebeurde dat nog door het 
klimmen in deze rekken.  
Dit is al lange tijd een doorn in het oog van het 
bestuur omdat er risico’s aan verbonden zijn.   
Met een geslaagde test door het automatisch 
verlagen van de rekken, is dit nu verleden tijd.
 

Zoals je op de foto kunt zien,  
heb je de mogelijkheid (als de 
sleutel erop zit) om
de rekken fors te verlagen. 
Hierna kun je eenvoudig de 
doeken erop vastmaken en 

vervolgens
het rek weer terug tegen de muur plaatsen.
Let op dat je bij het verlagen eerst de klittenband 
los maakt en bij het terugplaatsen weer vast 
zet.

Het verplaatsen van de rekken dient wel door 
een volwassene te gebeuren of iemand met 
kunde van tenminste 16 jaar of ouder !

Nieuwe Jongens C Vocon 
Vanaf augustus jl.  is het oude Jongens C 
team doorgeschoven naar de B. DVO en Apollo 
zijn gestart met een nieuw Jongens C team 
met	 9	 spelers.	 en	 team	 met	 spelers	 uit	 Oud	
Beijerland, Zuid-Beijerland, Nieuw Beijerland, 
Numansdorp en Fijnaart.Zij stellen zich even 
voor:

Ik ben koen de Regt en 10 jaar oud. Ik 
zit	in	groep	7	CBS		van	de	Regenboog	
in Zuid-Beijerland Ik speel volleybal 

vanaf mijn 4e jaar, dat is nu 6 jaar. Het leukste 
van volleybal vind ik het spelen met de jongens 
uit mijn team. Als ambitie heb ik om 
topvolleyballer te worden en mee te doen aan 
de Olympische Spelen.

Ik	ben	Alec	Akster,	12	jaar	en	kom	uit	
Zuid Beijerland. Ik zit in de  brugklas 
van de Kleine Willem (van Oranje)
Volleyballen	 doe	 ik	 nu	 5	 jaar.	 	 Het	

leukst vind ik “smashen”Mijn ambitie is om 
dierenarts te worden en heel goed in volleybal. 
Als voorbeeld heb ik Freek Vonk  

Ik ben Timo, 11 jaar en woon in Oud-
Beijerland. Ik zit in groep 8 op de 
Zevensprong Centrum en speel bijna 
1,5	 jaar	volleybal.Ik	vind	het	 leukste	

aan volleyballen set-uppen. Ik zou graag 
kampioen willen worden met Vocon en DVO, 
waar ik in beide teams speel.

Ik ben Jeroen en ben in november elf 
jaar geworden. Dit jaar heb ik een 
leraar in groep acht van Onder de 

Wieken in Nieuw Beijerland en volgend jaar wil 
ik	 naar	 de	Willem	 van	Oranje.	Op	 het	 70	 jarig		
jubileum werd ik uitgenodigd door Raymond 
om een keer mee te trainen. Sindsdien zit ik op 
volleybal. We hebben een leuk en fanatiek 
team en trainen hard. Het leukste vind ik de 
wedstrijden, het meetrainen met de B`s en dat 
het bovenhands serveren inmiddels goed gaat.  
Ik wil het volleyballen graag goed leren en wil 
ook wel beachvolleybal gaan spelen op het 
strand. 

Mij naam is Ramon, 11 jaar en kom 
uit Numansdorp Ik zit op de Bron in 
Numansdorp.	 Sinds	ongeveer	 	 4	 a	 5	
jaar zit ik op Apollo en nu bij het 

Voconteam. Volleybal vind ik leuk omdat ik er 
goed	in	ben	en	steeds	beter	in	wordt	door	het	2	
keer in de week trainen en het spelen van de 
wedstrijden

Mijn naam is Stefan van der Bie, ik 
ben	 12	 jaar	 en	 kom	 uit	 Zuid-
Beijerland.Ik zit in klas 1d Grafisch 
Lyceum Rotterdam (vmbo). Ik zit 

sinds groep 3 op volleybal, dus bijna 6 jaar.Het 

leukste aan volleybal vind ik dat ik m’n energie 
er in kwijt kan.Ik wil graag in het eerste team 
komen of het Nederlands team.Mijn voorbeeld 
is Laura Dijkema

Ik ben Daan van der Bie, net 13 jaar 
geworden en kom uit Zuid 
Beijerland.Ik zit in de 1e klas VWO 
Willem van Oranje. Vanaf februari 
2012	speel	ik	volleybal	en	het	leukste	

hieraan vind ik het maken van punten bij het 
net. Ambities heb ik momenteel nog niet. Mijn 
grootste voorbeeld is Max Verstappen. 

Mijn	naam	is	Yoeri	Kruithof	,12	jaar	en	
kom uit Fijnaart. Ik zit in de 1e klas 
(OHM1P) van het  Markland College 
Oudenbosch, Noord Brabant

Vanaf mijn 8e volleybal ik. Eerst 1 jaar bij 
Gavoc’10	 in	 Oud	 Gastel.	 	 Daarna	 2,5	 jaar	 bij	
Groene Ster in Zevenbergen. Nu bij DVO sinds 
November	2016.	Ik	maak	deel	uit	van	Vocon	jc1	
sinds	aug	2017	en	speel	ook	bij	Dvo	jc1.
Het leukste van het spelletje vind ik “smashen” 
Mijn ambities zijn om later bakker te worden en 
te blijven volleyballen Als voorbeeld heb ik mijn 
moeder. Ik hoop dat we een keer kampioen 
worden met de volleybal.

Ik	ben	Martijn	Tanis,	 12	 jaar	 en	 kom	
uit Numansdorp.Momenteel zit ik in 
groep 8  van de Bron.Sinds mijn 8e zit 
ik op volleybal, nu zo’n 4 jaar.Het 

leukste vind ik de uitjes en het kamp. Maar 
natuurlijk ook de trainingen en wedstrijden. 
Mijn ambities zijn: nog beter worden in 

BEKER
Aan het bekertoernooi doen dit sei-
zoen 4 teams mee. Dat zijn Dames 1 
en	 2,	 Meiden	 C	 en	 Heren	 1	 	 Dames	 1,	
2	 en	 Meiden	 C	 wisten	 de	 1e	 dan	 wel	
2e	ronde	te	overleven,	maar	gingen	er	
helaas toch uit.Heren 1 is als laatste 
team nog aanwezig in het toernooi.

Op	23	december	jl	.	wist	het	team	WIK	
4	met	3-2	te	verslaan.
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TEAM IN THE PICTURE
Dames 4 ‘‘een mix van jong en wat ouder’’

D Wat leuk om een 
stukje te schrijven 
over dames 4! Vorig 
seizoen gaf ik dames 

4 voor het eerst training. Ze 
hadden geen trainer meer en 
na enig overleg had ik een 
gaatje op de maandag om 
training te geven. 

Wat me gelijk opviel was dat 
het een enthousiaste groep 
was om te training te geven. De 
eerste wedstrijden verliepen 
nog een beetje stroef mede 
omdat ik de verdedigende 
posities wat veranderd had. 
Maar een paar trainingen en 
wedstrijden verder begon 
het te lopen. Langzaam werd 
het team beter en beter en 
werden ze ook meer een team, 
want dat waren ze in het begin 
nog niet echt. Er was eigenlijk 
maar 1 team echt veel sterker 
afgelopen seizoen in de 3e 
klasse en dat was Sliedrecht 

Sport, dus kampioen worden 
zat er helaas niet in. Met nog 
3 teams streden ze voor de 
2e	 plaats	 wat	 ze	 uiteindelijk	
voor elkaar kregen! Helaas 
verloren ze de PD-wedstrijden 
voor eventuele promotie nipt, 
(eigenlijk waren ze de betere 
ploeg ) maar kunnen ze terug 
kijken op een fantastisch 
seizoen. 

Ik zal dit leuke team eerst eens 
even gaan voorstellen:

Onze spelverdeelster is 
Gabrielle. Haar sterkste 
punt is de service, die is vrij 
constant en altijd gevaarlijk. 
Menig tegenstander krijgt per 
wedstrijd wel een paar grote 
series tegen. We zorgen er 
dus eigenlijk altijd voor dat 
Gabrielle als 1e serveert wat 
ons veel punten oplevert. 
Daarnaast kan ze goed 
verdedigen en werkt erg hard.

Sinds	 dit	 seizoen	 is	 onze	 2e	
spelverdeelster en tevens 
diagonaal Ilona. Vorig seizoen 
heeft zij een zoontje gekregen 
en is nu weer bij de dames 
aangesloten. Ilona begint elke 
week wat beter te draaien en 
is vrij constant.

Op de diagonaalpositie staat 
Sandra, en sinds dit seizoen 
ook af en toe op buiten. 
Sandra vind ik een van de 
steunpilaren van het team. Ze 
is in alles vrij constant en blinkt 
in verdedigen uit, vooral op 
mid-achter. Daarnaast lopen 
haar prikballen ook erg goed.

Dit seizoen hebben we 3 
middens. Ada, Marjan en 
Anita. Ada heeft een hele 
goede harde aanval, scoort 
erg veel en daarnaast heeft ze 
ook een mooie 3 meter aanval. 
Ada is erg gegroeid t.o.v. vorig 
jaar.

Marjan is een vrij constante 
speelster, heeft een goede 
service, pass en verdedigd veel, 
maar ook aan het net scoort 
ze haar punten. Ondanks haar 
knieblessure die zo nu en dan 
opspeelt is ze er altijd.

Anita staat dit seizoen op 
het midden, maar is overal 
inzetbaar. Vorig jaar speelde 
ze zowel op het midden, 
diagonaal en was ze af en tot 
spelverdeler. Ze is dan ook 
een steunpilaar van het team. 
Vooral passend vind ik haar 
erg sterk.

Op buiten spelen Bianca, 
Erica en Tiny. Bianca speelde 
vorig seizoen ook nog wel 
eens op de diagonaal. Bianca 
is verdedigend en passend erg 
sterk, en aan het net scoort ze 
met slimme prikballen. Bianca 
missen we momenteel om 
een leuke reden, ze is namelijk 
zwanger van een meisje. Maar 
Bianca is nog erg betrokken, 
als ze kan dan is ze ook bij de 
wedstrijden aanwezig. 

Erica vind ik ook een van 
de steunpilaren. Speelt vrij 
constant heeft een stabiele 
pass en service en een goede 
aanval. Een leuk wist -je -datje 
over Erica is dat ze hoger 
springt met juichen dan met 
aanvallen. 

Tiny is een erg constante 
speelster vooral passend en 
verdedigend, maar vooral 
met haar service scoort ze 
veel punten. Ook aanvallend 
scoort Tiny veel zowel met een 
prik bal als harde aanval.

Dit zijn dus de kanjers van 
dames 4. Daarnaast hebben 
ze bijna elke wedstrijd wel een 
andere coach, want net als 
ieder team is het fijn als er 
een coach is. Gelukkig zijn er 
wat mannen die regelmatig 
coachen of gecoacht hebben.

Koos, trainer en coach van 
dames	 5, Paul, trainer en 
coach van dames 1 en Ronald, 
speler van heren 3 fijn dat jullie 
dat doen, gedaan hebben!

Momenteel zijn we halverwege 
het seizoen en staan we op 
de	 3e	 positie	 met	 5	 punten	
achter op de nummer 1 en 
4	 punten	 op	 de	 nummer	 2.	
Aan het begin van het seizoen 
hebben we helaas hier en 
daar wat punten laten liggen 
maar de laatste wedstrijden 
hebben we heel wat punten 
gepakt. Het wordt dus nog 
spannend in de race voor een 
evt. kampioenschap. Het zou 
leuk zijn als we dat halen, 
want we verdienen het om 
2e	 klasse	 te	 spelen.	 Ben	 	 je	
nieuwsgierig geworden naar 
deze enthousiaste dames en 
vind je het leuk om ons te 
zien spelen, de eerstvolgende 
wedstrijd	 is	 20	 januari	 om	
11:00 in het Paradijs.

Wie weet tot dan........

Laura
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JEUGDKAMP 2018
Preview

In mei as organiseert DVO 
weer een leuk en gezellig 
Jeugdkamp.

Nu we halverwege het seizoen zijn, zal de TC 
binnenkort bij elkaar komen om lopende 

zaken te bespreken en alvast de contouren te 
schetsen voor het komende seizoen.
Welke trainers willen er door, is er al bekend of 
er spelers/speelsters bijkomen en of er spelers/
speelsters bijv. gaan studeren. Voor de jeugd, 
welke kinderen moeten er op leeftijd door, 
en hoe kunnen we de teams zo evenwichtig 
mogelijk indelen. In het beleidsplan op de 
website is te lezen hoe we deze indeling 
maken. Ieder jaar weer een flinke puzzel. De 
komende periode zal ook gebruikt worden om 
teamgesprekken te houden, bij sommige teams 
zal er individueel met de spelers/speelsters 
gesproken worden. Als je zelf een gesprek wil 
met de TC, mag je ons altijd benaderen.

COMMISSIE UITGELICHT
Een TC Update

De TC van DVO bestaat uit de volgende 
personen:

•	 CMV:	Barbara,	adviserend	Lisette,	Anita		
 en Mark
•	 D-jeugd:	Barbara,	adviserend	Mark
•	 C-jeugd	jongens:	Barbara	en	Raymond
•	 C-jeugd	meiden:	Mark
•	 A/B-jeugd:	 Joelle,	 adviserend	 Mark	 en		
 Robin
•	 Dameslijn:	Paul,	adviserend	Arjan.		 	
 (Arjan D1)
•	 Herenlijn:	Arjan	en	Mark

Groeten !

Arjan, Barbara, Joelle, Mark en Paul

SCHEIDSRECHTERS
DVO en Ruilen

Diegenen die bij DVO moeten fluiten voor een 
wedstrijd hebben, indien zij niet kunnen, 
de mogelijkheid om te ruilen met een ander lid 
of een “betaalde” scheids in te schakelen.
Bij het ruilen is één punt heel essentieel.  Dat is 
de licentie code van diegene die jouw wedstrijd
overneemt.  Oftewel: welk nivo mag hij/zij 
fluiten?

Zoals jullie weten zijn er verschillende gradaties 
om te mogen fluiten.
De instaptoets geeft recht voor het fluiten van 
jeugdwedstrijden (muv Topklasse) en senioren 
3e	 klasse.	 	 Echter	 geldt	 dit	 niet	 voor	 2e,	 1e	
klasse	etc…		Daar	heb	je	weer	een	VS2	licentie	
voor nodig.

Ruil je met iemand, ga dan na (zie ook lijst op 
de DVO site) of deze persoon de juiste licentie 
heeft.

Dit om onnodige boetes van de Nevobo  te 
voorkomen.
Om een beeld te geven.  Verkeerde licentie € 
10,-	per	keer	en	bij	geen	licentie	€50,-	per	keer.

Ben je ingedeeld om te fluiten en heb je 
geen licentie ?    Dan moet je er zsm voor 
zorgen dat je de instaptoets maakt via www.
volleybalmasterz.nl .    Dit een verplichting voor 
alle leden vanaf 14 jaar en ouder.

De	boete	 voor	 fluiten	 zonder	 licentie	 (	 €	 50,-	 )	
wordt conform de reglementen verhaald op 
diegene die dit verzuimd heeft.  Via de Nevobo 
krijg je nog de mogelijkheid om dit binnen 
een vastgestelde termijn alsnog te behalen, 
waardoor de boete vervalt.

6 7



HOE LOOPT HET BIJ  DE SENIOREN HALVERWEGE?

HEREN 1

Heren 1 heeft de herkansing na 
afgelopen seizoen tot nu goed 
opgepakt en speelt leuk mee in 
de 1e klasse. Ook positief is dat 
er 4 spelers van Apollo af en toe 
meespelen om het team hiermee 
breder te maken. Heren 1 zit ook 
nog steeds in de regiobeker ! 
Op naar de finale heren ?

DAMES 1

Dames 1 begon het seizoen 
met nederlagen en blessures 
en is inmiddels weer aardig 
opgekrabbeld en staat 
momenteel	5e.

DAMES 2

Dames	 2	 speelt	 mee	 in	 de	
bovenste regionen. Een PD plaats 
is zeker haalbaar.

HEREN 2

Heren	 2	 kent	 een	 goede	
competitie en draait verrassend 
(nu nr 3) mee in de top 3 met kans 
op meer.

DAMES 3

Dames 3 speelt mee in de 
onderste regionen maar heeft 
voorlopig nog voldoende afstand 
tot de gevarenzone.

RECREANTEN

Het	2e	team	mee	in	de	bovenste	
regionen.  Het staat kort achter 
koploper Vovero en doet nog mee 
voor de hoogste plek. 

Recreanten 1 heeft een zware 
poule	en	staat	momenteel	7e.

En tot slot recreanten 3, dit team 
speelt mee in de middenmoot

Heren 3 heeft een zwaar seizoen. 
Door wisselingen in het team 
(spelers die zijn gaan studeren en 
nieuwe spelers die dit invullen)  is 
het soms zoekende in een poule 
die eigenlijk iets te zwaar is.  Het 
team gaat wel beter spelen,  maar 
degradatie ontlopen zal een 
zware opgave worden.

HEREN 3

HEREN 4

Heren 4 staat op plek 10 waar het 
team meestal jaarlijks bivakkeert. 
Net geen laatste en proberen op 
iets hogere klassering.

DAMES 4

Dames 4 speelt mee en staat 3e 
en heeft nog kans op meer.  De 
tweede helft zal uitwijzen wat het 
gaat worden.
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Het	2e	 team	was	Jongens	B,	dat	
2	 wedstrijden	 voor	 het	 einde	
als op setsaldo kampioen werd.
Echter wist het team de laatste 
2	 wedstrijden	 ook	 nog	 in	 winst	
om te zetten zodat het verschil 
met	de	nr	 2	 op	 9	 punten	 kwam.

Het eerste kampioenschap 
viel	 bij	 het	 team	 DVO	 N5.4.		
Dit team ging al snel aan 
de leiding en wist met maar 
liefst 13 punten voorsprong 
al	 2	 weken	 voor	 het	 einde,	

KAMPIOENEN
1e seizoenshelft jeugd !

De 1e competitie van 
de jeugd is inmiddels 
afgelopen en DVO 
viert maar liefst 4 
kampioenen.

Het	team	DVO	N5.5	werd	op	de	laatste	speeldag	
kampioen.  Vanaf het begin van de competitie 
streed	dit	team	gezamenlijk	met	Benevia	N5.1	
om het kampioenschap.  Benevia behield tot 
2	 weken	 voor	 het	 einde	 1	 punt	 voorsprong	
maar	op	de	dag	zelf	waren	dat	er	2	geworden.	
Een mooi opgave voor DVO om hier iets 
tegenover te zetten. En dat gebeurde. Met 
3-1 winst wist het Benevia met 1 punt te 
passeren in een enerverende wedstrijd.

Meiden A1 tot slot pakte het 
kampioenschap ook op de laatste 
speeldag. Het team stond al vanaf 
de 1e dag van de competitie al 
bovenaan en wist dit tot het einde 
vol te houden. Wel had het de hete 
adem van concurrent Flits steeds in 
de nek.  Op de laatste speelronde 
trof het Flits in Papendrecht .
DVO won deze met 4-0 en nam 
hiermee ruimer afstand en pakte 
tevens het kampioenschap.
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Sponsor
Talk 
Wij zijn Kees en Michelle Mourits, eigenaren van 
Vers Select BV, een groothandel in groenten en 
fruit.

Ruim	2	jaar	geleden	vonden	we	het	tijd	worden	
om ons eigen merk friet in de markt te zetten.
We kregen dit idee doordat er steeds meer 
vraag kwam vanuit onze klantenkring naar 
verse voorgebakken friet.

Hierdoor kregen we extra inspiratie om onze 
eigen merklijn te ontwikkelen.
Na de nodige investeringen, try-outs en 
het ontwerpen van een logo ontstond 
FRIETFABRIEK.  
Met trots hebben we FRIETFABRIEK in 
september	2015	gelanceerd	tijdens	de	Gastvrij	
beurs in Ahoy.

Naast ondernemen vinden we het ook belangrijk 
om onze maatschappelijke betrokkenheid te 
tonen, en hoe kunnen we dat beter doen dan 
sponsor te zijn van het Volleybalteam van onze 
dochter. 

Zij speelt in MC1, een leuke groep meiden 
met teamspirit en positieve energie. Onder de 
bezielende coaching van Laurens van Dijke en 
Ruben van der Zwaan gaan ze zelfs topklasse 
spelen.

We vinden het heel leuk om een positieve 
bijdrage te kunnen leveren voor zowel het team 
als de vereniging zelf.
We steunen het team door shirtsponsoring en 
we voorzien de vereniging van fruit of andere 
producten op bijvoorbeeld sinterklaasviering 
of een gelegenheidstoernooi. 

We hopen nog veel positieve bijdragen te 
kunnen leveren voor “onze” vereniging.

Met sportieve groetjes,

Kees & Michelle Mourits
Vers Select BV
FRIETFABRIEK

De	 grote	 clubaktie	 2017	
is weer achter de rug. De 
lotenverkopers hebben hun 
uiterste best gedaan.

Er	zijn	n.l.	1058	loten	verkocht	
met een bruto opbrengst van 
EUR.	 2.539,20.	 Als	 we	 kosten	
en de bonussen aftrekken 
, kunnen we ongeveer 
Eur.2.350,00	 bijschrijven	 op	
rekening van onze vereniging.
Dat is meer dan de opbrengst 
in	 2016.	 Die	 was	 n.l.	 Eur.	
2.308,50	 bruto,	 na	 aftrek	
kosten	Eur.2.157,00.
We zijn dan ook trots op de vele 

leden, die zich hebben ingezet 
om extra geld in te zamelen 
voor onze vereniging. Zonder 
de andere lotenverkopers te 
kort te doen, willen we toch 
één persoon 
apart vermelden. Dat is 
Simona Monster. Zij heeft 
liefst 66 loten verkocht. Dat is 
een respectabel aantal !

Landelijk	zijn	er	225.000	leden	
de straat op gegaan om loten 
te verkopen voor hun club.
Er zijn 3 miljoen loten verkocht 
met een opbrengst van Eur. 
8.895.198.00

GROTE CLUBACTIE
In de afgelopen 3 jaar is 
de opbrengst uit de Grote 
Clubactie per club gestegen 
met	gemiddeld	22%,
Hieruit blijkt, dat de Grote 
Clubactie voor verenigingen, 
dus ook voor DVO, relevanter 
is dan ooit.

Het gegeven, dat de inkomsten 
van vrijwel alle goede doelen 
zijn achteruit gegaan,
het jullie is gelukt om dit 
resultaat te behalen.

Henk Spermon
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www.

Laningtoernooi
Interview met 
Bas den Boer – 
beachvolleyballer én 
bestuurslid bij DVO

Volgende keer in de 
Whoemmm 

A1

Team in de picture
MEIDEN A1

Redactie

•	 Martin Kooiman
•	 Michiel de Roo

Contact

whoemmm@dvovolleybal.nl
Artikelen kunnen worden ingele-
verd  via bovenstaand emailadres.

Whoemmm is onderdeel van 
www.dvovolleybal.nl en wordt 
uitsluitend digitaal uitgegeven aan 
de leden en sponsors van volley-
balvereniging DVO. 

Whoemmm verschijnt 3 keer per 
seizoen.

“Heb jij zelf 
input voor de 
Whoemmm, een 
leuk onderwerp, 
idee, of wil je met 
jouw team 
‘’in the picture’’, 
mail de redactie; 
whoemmm@
dvovolleybal.nl 

Jeugdkamp – hoe verging het onze jeugd aldaar ?

Heren 1 in de regiobeker – een verslag !

Commissie uitgelicht: de mannen achter de 
website
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