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Inleiding
Het afgelopen seizoen was alweer het 40e jaar van onze vereniging. Dit seizoen kenmerkte zich niet door
vele kampioenschappen maar wel door de vele sportieve successen. In de algemene vergadering van 27-102016 werd naast een nieuwe voorzitter o.a. ook een voorziter van de ActiviteitenCommisssie en Mark
Veelders als voorzitter van de MaterialenCommissie gekozen. Hierdoor was sedert lange tijd geen enkele
vacature meer in het bestuur. Als slagroom op het toetje trad Nicole Ekkelboom toe als notuliste.
Het negatieve saldo uit het seizoen 2014-2015 werd dankzij de medewerking van ALLE commissies in 20152016 nagenoeg geheel te niet gedaan. Hierdoor bleef over beide seizoenen een klein negatief saldo over.
Alle commissies hebben een eigen begroting ingediend. De totale begroting was dan ook sluitend. Mede
doordat sponsoring meer opbrengt. Daarnaast is het 1e damesteam erg actief. O.a. met een eigen
supportersclub. De ActiviteitenCommissie is ook erg actief o.a. met de kerstmarkt, beachtoernooi, baklever
actie, bloemenverkoop en uiteraard de Vuurwerk verkoop
Hierdoor zijn de financiën weer onder controle.
Vergaderingen en externe bijeenkomsten
Het bestuur en dagelijks bestuur vergaderden ook dit seizoen weer regelmatig. Het bestuur gemiddeld eens
per 6 weken, het dagelijks bestuur daartussen nog een keer apart.
Extern overleg:
 Regioraad van de Nevobo Regio oost in 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.
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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 namen de ex-voorzitter Vincent en penningmeester Thed deel aan het
overleg rondom de vernieuwing van het sportcomplex Dorper Esch en maken deel uit van de
Dorper Esch gebruikersgroep (DEG). Hierover is/wordt 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 2017-2018 hoopt het bestuur haar aandacht te kunnen verspreiden over de gehele
vereniging, vooral op het organisatorische vlak.
Ledenbestand
Per 1 oktober 2017 bestaat TiMaX/DeVoKo uit 347 leden. Dit zijn er 21 minder dan vorig jaar en 37 minder
dan het jaar daarvoor. (oftewel een afname van bijna 10 % in 2 jaar!). Oorzaken afgelopen seizoen o.a. de
afmelding van bijna 2 teams DS1 en DS2 én een mindere aanwas bij de mini’s.
De contributie is in het seizoen 2016-2017 niet verhoogd.
Aantal kinderen op wachtlijst daalt ook. Dit seizoen van 30 naar ongeveer 22 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.
Wat is er nog meer gebeurd gedurende seizoen 2016 – 2017?
Hieronder enkele opvallende gebeurtenissen:
1. Gratis beachvolleybalclinic voor jongens. Beachtrainer Marc Loohuis organiseert voor jongens tussen
10 en 15 jaar in de zomervakantie van 2016 een gratis bachvolleybalclinic
2. Martijn Brilhuis bij internationaal volleybaltoernooi met Pre-jeugd Oranje. Van 28 t/m 31 juli
2016 heeft Martijn Brilhuis meegedaan aan het 4 landen toernooi met pré jeugd oranje in het
Italiaanse Ostuni. (Pre jeugd oranje is een selectiegroep van jongens onder de 17 jaar) Daarnaast werd
Lieke Hilgenberg geselecteerd voor Nederland B
3. Volleybal College voor aanstormend talent. Onder leiding van Henk Goor wordt gestart met het
DeVoKo Volleybal College.
4. LANG LEVE DE SPORTOUDER. De vereniging weet hoe belangrijk een ouder/verzorger voor een
volleyballend kind kan zijn. Zij weet dat ouders het fijn vinden zich betrokken te voelen bij de
vereniging. Daarom willen zij graag kennis maken met zoveel mogelijk ouders en hen een warm
welkom geven. Op 5 oktober 2016 wordt daarom een bijeenkomst met de ouders georganiseerd,
5. Sint en Piet. Op 2 december 2016 brachten zij een bezoekje aan onze mini’s. Daarbij kwam ook nog
eens de uitreiking van de winnaars van de verkoop van de bakleverworsten.
6. Vuurwerkverkoop. De vereniging gaat knallend het nieuwe jaar beginnen! Ze gaat vuurwerk verkopen..
De gehele opbrengst is voor de vereniging.
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Mannequin Challenge In navolging van nivo 3 en 4 hebben MC 1, 2 en 3 tijdens de training in
november ook een mannequin challenge gedaan.
Kampioenen! In december worden 6 jeugdteams kampioen!
Zeer geslaagde sponsoravond! Op 14 december 2016 heeft de sponsorcommissie in samenwerking
met DealerDirect (o.a. ikwilvanmijnautoaf.nl) de jaarlijkse sponsoravond georganiseerd.
Sportgala gemeente Dinkelland Martijn Brilhuis en de CMV meisjes van Ikwilvanmijnautoaf.nl /
DeVoKo werden genomineerd voor sporttalent en jeugdsportploeg van het jaar 2016 van de Gemeente
Dinkelland
Ouder-kind toernooi groot succes Ruim 200 kinderen en ouders waren aanwezig bij het jaarlijkse
ouder-kind toernooi. Het was een geweldige happening. Teams waren prachtig mooi verkleed en er
werd met veel sportieve inzet gestreden.
Lex van Koningsveld overleden. Oud trainer van Heren 1 Lex overlijdt plotseling op 70-jarige leeftijd.
Mayke Schutte nieuwe spelverdeelster bij Dames 1. Zij vervangt de langdurig geblesseerde Marlon
Stevelink, die dit seizoen niet meer in actie kan komen.
Net niet werd net wel…. Dames 1 wint in de 1e wedstrijd van het nieuwe jaar haar 1e
competitiewedstrijd.
Derbywinst voor DeVoKo tegen Apollo Voor de tweede keer dit jaar kon Dames 1 als winnaar van het
veld stappen. In de Twentse derby tegen Ecare Apollo 8 hielden ze de punten in Denekamp.
SPORTSPEELTUIN van start met geweldige opkomst. Vol verbazing mocht de organisatie 12 kinderen
begroeten bij de eerste SPORTSPEELTUIN les. Wat een energie en enthousiasme bij de kinderen en
ouders. 12 jongens en meisjes in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar waren aanwezig. De leiding was in handen
van Iris Blokhuis en Inge oude Nijeweme
Martijn Brilhuis geselecteerd voor Pré Jeugd Oranje, Martijn Brilhuis, is doorgedrongen tot de
voorlopige selectie van Pré Jeugd Oranje.
Super prestatie Meiden A. Na een zinderende strijd tegen de Krekkers werd deze wedstrijd gewonnen
en een plek voor de finale NOJK op 18 maart met de beste 8 teams van Nederland afgedwongen.
Dames 2 door naar halve finale! Dames 2 verslaat 3e Divisionist Vollverijs en plaatst zich voor de halve
finale van de Regiobeker. Jongens A leveren dezelfde prestatie.
Meiden A 5e van Nederland! Het Meiden A-team heeft tijdens de Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen, het NOJK in Apeldoorn een eervolle 5e plaats behaald.
Vertrek speelsters dames 1. Aan het einde van het seizoen zijn er speel(st)ers die er voor kiezen om
een nieuwe uitdaging aan te gaan bij een andere vereniging. Deze keer zijn het er wel erg veel. Maar
liefst 7 dames gaan hun geluk ergens anders proberen.
Afscheid hoofdsponsor Dealer Direct. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het 1e damesteam
afgelopen zaterdag heeft de vereniging afscheid genomen van haar hoofdsponsor. Na 3 jaar scheiden
de wegen tussen Dealer Direct als hoofdsponsor en DeVoKo.
Kampioenen! 7 teams worden kampioen, DS4 en de overige zijn mini-teams. DS1 degradeert en DS2 en
DS3 worden net geen kampioen. DS2 laat tijdens een laatste kans om aan te tonen dat ze recht hebben
op een 3e Divisie plek hopeloos verstek gaan.
Hoofdklasse. MC1, MB1 en MA1 plaatsen zich allen voor de hoofdklasse voor het nieuwe seizoen.
Super gaaf Jeugdkamp mini’s. De mini’s hebben van het jaarlijkse volleybalkamp genoten. Het was een
super geslaagde tijd op de boerderij van de familie Zanderink in Beuningen
40-jarig jubileum groot succes. Woensdag 14 juni 2017 bestond de vereniging precies 40 jaar. In de
week voorafgaand werd bij het sportcomplex een boog geplaatst om alle bezoekers van het complex te
laten weten dat de vereniging 40 jaar bestond. Op zaterdag was er een compleet sport en spel
programma in elkaar gezet. De organisatie was in handen van de ActiviteitenCommissie, Heren 1 en
Dames 7,
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27. SetDeKo. Een nieuw Heren team. Een combinatie van onze toppers Ties, Sam, Jurre, Bram, Roel, Jort en
een aantal toppers van Set-Up'65 uit Ootmarsum. Trainingen en competitie zullen afwisselend
plaatsvinden in Denekamp en Ootmarsum. Het team staat onder leiding staat van Gijs op de Weegh.
28. Beach Volleybal Toernooi ook voor Mini’s!. Tijdens de zomerfeesten is er ook rekening gehouden met
hen.
29. Martijn Brilhuis naar Talentteam. Na de zomervakantie van 2017 begint voor Martijn de volgende stap
in zijn volleybal carrière. Hij is gevraagd om intern te gaan wonen op Papendal en zal competitie spelen
in het Talentteam Papendal Arnhem.
30. Paul op de Weegh nieuwe trainer dames 1 selectie. Paul op de Weegh neemt het trainers stokje over
van Henk Goor
31. Etc.
Zo gezien is er heel veel gebeurd in het seizoen 2016 – 2017. Dit is slechts een opsomming van de
hoofdpunten. Voor meer details en gebeurtenissen verwijs ik jullie naar de website. Hier vind je een
uitgebreider verslag van de genoemde onderwerpen.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke sportgroeten,
Leo Blokhuis | Secretaris

Volleybalvereniging TiMaX/DeVoKo
T: +31 6 22503993
E: secretariaat@devoko.nl
I: www.devoko.nl
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