
  

  
       

 

 

 

 

 

 
 

Samenstelling 

Voorzitter  Vincent Blokhuis  

Secretaris  Leo Blokhuis  

penningmeesters Vacant (Maikel van Benthem neemt waar) 

leden   Marleen Engelbertink   (vz. SponsorCommisie) 

Albert Brookhuis   (vz. TechnischeCommisie) 

Martijn Pikkemaat   (vz. WedstrijdCommissie) 

Els Brinks    (vz. ActiviteirenCommissie) 

Notulist  Vacant  

 

Inleiding 

Het afgelopen seizoen was alweer het 37e jaar van onze vereniging. Dit seizoen kenmerkte zich door vele 

kampioenschappen, in totaal 16 stuks! Na grote aderlatingen aan de herenkant in de afgelopen jaren hier nu 

ook succes. Zowel HS1 als ook HS2 werden kampioen. Zonder andere teams tekort te doen was het meest 

aansprekende succes toch wel weggelegd voor dames 1. Hun doelstelling: veel plezier, bracht hen het 

kampioenschap in de 1e divisie waardoor ze nu bij de beste 22 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 weer elke 6 weken (om en om), wat er op neer komt dat er 

elke 3 weken sprake was van een officieel overleg.  

 

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. 

 Tenslotte is ook 2 keer overleg gevoerd met de wethouder van sportzaken. 
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Daarnaast heeft het bestuur menig uurtjes 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 2014-2015 hoopt het bestuur haar aandacht te kunnen verspreiden over de gehele 

vereniging, met name op het organisatorische vlak. 

  

Ledenbestand 

Per 1 oktober 2014 bestaat ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo uit 408 leden. Dit zijn er 28 meer dan vorig jaar. 

De vereniging groeit de laatste jaren gestaag met een gemiddelde van 5% per jaar. 

Op 14 september 2014 is het 400 ste lid ingeschreven: Carlijne oude Oosterik. 
 

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 aan onderstaande speerpunten gewerkt: 
 
Alle leden verplichten om activiteiten voor de vereniging uit te voeren 
Een drietal bestuursleden hebben afgelopen seizoen het vrijwilligers beleid verder uitgewerkt. Dit heeft 
geresulteerd in de totstandkoming van een Vrijwilligers Commissie. Zij hebben alle vrijwilligers/kaderleden 
én vacatures keurig in kaart gebracht. Op deze AV is het een agendapunt.  
 
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. Als alle nieuwe leden zijn verwerkt in de 
ledenadministratie is er een toename van plm. 30%. Dat wil niet zeggen dat de wachtlijst verleden tijd is. 
Op dit moment staan hier nog plm. 80 (!) kinderen op. 
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