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Inleiding
Het afgelopen seizoen was alweer het 38e jaar van onze vereniging. Dit seizoen kenmerkte zich niet door vele
kampioenschappen. Na grote aderlatingen aan de herenkant eerder in de afgelopen jaren, dit seizoen weer
één herenteam minder. De heren van HS1 namen afscheid waardoor het 2e herenteam nu HS1 is. Veel van
deze heren, eerder heren 4, hebben in hun jonge jaren al in het 1e herenteam gespeeld. Welkom terug dus!
Dames 1 haalden in hun 1e seizoen een keurige 7e (?) plaats, waardoor ze bij de beste 17 teams van Nederland
horen. Een nog niet eerder voorgekomen hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging.
Vergaderingen en externe bijeenkomsten
Het bestuur en dagelijks bestuur vergaderden ook dit seizoen weer regelmatig.
Extern overleg:
 Regioraad van de Nevobo Regio oost in Deventer (inmiddels Apeldoorn) werd 2 keer bezocht.
 Periodiek werd overleg gevoerd met de beheerder van de sporthal Dorper Esch.
 Ook werden commissievergaderingen van de gemeente bezocht en werd ingesproken bij deze
vergaderingen.
 Ook het zg. clusteroverleg Twente van de Nevobo Regio Oost in Almelo werd bezocht. (De Nevobo
is opgedeeld in 4 regio’s. Wij maken deel uit van Regio Oost, maar dat doet Barneveld en Nijmegen
ook om maar iets te noemen. De regio is opgedeeld in 4 clusters. Eén daarvan is cluster Twente.
 Namens de vereniging nemen voorzitter en secretaris deel aan het overleg rondom de vernieuwing
van het sportcomplex Dorper Esch en maken deel uit van de Actie behoud Sportcomplex Dorper
Esch Denekamp. Hierover is veelvuldig gepubliceerd in de regionale pers.

Daarnaast heeft het bestuur menig uurtje gewijd heeft aan het verrichten van overige kaderwerkzaamheden en het zoeken naar kaderleden. Dat daardoor andere belangrijke zaken zijn blijven liggen
realiseren we ons en daarvoor bieden we onze oprechte verontschuldigen aan.
Voor het seizoen 2015-2016 hoopt het bestuur haar aandacht te kunnen verspreiden over de gehele
vereniging, met name op het organisatorische vlak.
Ledenbestand
Per 1 oktober 2015 bestaat ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo uit 384 leden. Dit zijn er 24 minder dan vorig
seizoen. Naast het stoppen van HS1, stopte ook DS4.
De vereniging groeit voor het eerst in de laatste jaren niet meer. De daling betreft dit seizoen bijna 5%.
Aantal kinderen op wachtlijst daalt ook. Dit seizoen van 80 naar ongeveer 50 kinderen.
Toekomst:
In het beleidsplan staat kort en bondig aangegeven welk beleid het Dagelijks Beleid voorstaat. Dit om
helderheid te verschaffen zodat de commissies hier hun activiteiten op kunnen afstemmen.
Uitgangspunt bij deze beleidsnota is de alom bekende slagzin: “Samen met veel plezier kwalitatief
volleybal mogelijk blijven maken in Denekamp”.
Meer informatie hierover is te vinden op www.devoko.nl > Commissies > Dagelijks Bestuur.
Het afgelopen seizoen is o.a. aan onderstaande speerpunten gewerkt:

Zoeken naar nieuwe bestuursleden en voorzitter:
Een tweetal bestuursleden zijn vorig seizoen afgetreden zonder dat voor hen een vervanger/ster is
benoemd. Een zoektocht was moeizaam en heeft lang geduurd. Oproepen via de sociale media levert niets
op. Uiteindelijk heeft het geleid tot ???????
Onze voorzitter, Vincent Blokhuis heeft vorig seizoen al aangegeven tijdens deze algemene vergadering te
zullen stoppen. Ook hier een moeizame en langdurige zoektocht. Hoewel er wel enkele gesprekken zijn
geweest met kandidaatvoorzitters heeft tot op heden deze zoektocht nog niets opgeleverd.
Verkleinen wachtlijst:
Afgelopen seizoen is gewerkt aan een extra uitbreiding van de trainingscapaciteit voor de mini’s wat heeft
geleid tot aanname van minileden van de wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat de wachtlijst verleden tijd is.
Op dit moment staan hier nog plm. 50 kinderen op.
Wat is er nog meer gebeurd gedurende seizoen 2014 – 2015?
Hieronder enkele opvallende gebeurtenissen:
1. Het digitaal wedstrijdformulier is binnen onze vereniging ingevoerd;
2. Onze voorzitter, Vincent Blokhuis, mocht in november 2014 een cheque van €1.000,- in ontvangst
nemen van PLUS Jan ter Steege. Dit naar aanleiding van een leuke verkoopactie bij de Plus.
3. Nav. de ontwikkelingen mbt. sportcomplex Dorper Esch is door het bestuur een visie voor de toekomst
van onze sport en vereniging weergegeven. De volledige brief is te zien op de site onder het
menu Nieuws of klik HIER.
4. Voor het eerst neemt de vereniging deel met drie (3!) teams in de topklasse.
5. Op 29 november 2015 werd Carlijne oude Oosterik gehuldigd als 400e lid van de vereniging door de
Dinkellandse wethouder Sportzaken Annette Zwiep.
6. Interne reorganisatie van de TC, er is nu een kleinere kern van TC-leden welke worden ondersteund en
geadviseerd door diverse trainers.
7. Dames 1 wordt sportploeg van het jaar 2014 van de gemeente Dinkelland!
8. 8 jeugdleden worden geselecteerd voor het Regionaal Talent Centrum.
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9. 5 jeugdteams plaatsen zich voor de halve finales geplaatst; MC naar de finale Open Club en behalen
daar een 4e plaats.
10. Oud bondscoach Edwin Benne geeft op 5 februari 2015 een leerzame en afwisselende clinic.
11. Lotte Kuipers wordt geselecteerd voor Jeugd Oranje Beach 2015.
12. Voor het eerst wordt er een enquête georganiseerd, leden en/of ouders van onze leden worden
gevraagd of er voldoende animo bestaat om, in samenwerking met de zwemclub de Dinkel, een eigen
clubruimte te realiseren in de kelderruimte van het kulturhus aan de Oranjestraat.
13. De Jaap van Kasteel Trofee gaat naar de beste overall presterende vereniging van de Nationale Open
Jeugd Kampioenschappen. Ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo behaalde een eervolle 16 plaats in dit
klassement.
14. Kinderopvang Pardoes wordt sponsor van de mini’s niveau 4, 5 en 6.
15. Jos Groener neemt afscheid als speler van de Nevobo competitie.
16. Er wordt overgegaan op een nieuw systeem voor de inning van de contributie.
17. Op 11 mei is de vereniging in eigen beheer begonnen met de aanleg van 2 beachvolleybalvelden op de
ligweide van het zwembad.
18. Om de kas enigszins te spekken is een afspraak met het MKB in Denekamp gemaakt om voor hun de
huisjes te beheren, te plaatsen en op te ruimen tijdens festiviteiten in Denekamp. Tijdens Pinksteren
zijn deze door enkele vrijwilligers voor het eerst geplaatst en nadien weer opgeruimd.
19. Beachvolleybaltoernooi wordt afgelast ivm. de hitte!
20. In de sporthal wordt een speelveld aangelegd voor Dames 1.
Zo gezien is er heel veel gebeurd in het seizoen 2014 – 2015. Dit is slechts een opsomming van de
hoofdpunten. Voor meer details en gebeurtenissen verwijs ik jullie naar de website.

Namens het bestuur,
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