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Inleiding
Het afgelopen seizoen was alweer het 39e jaar van onze vereniging. Dit seizoen kenmerkte zich niet door
vele kampioenschappen maar wel door de vele sportieve successen. Nadat er nog maar 4 bestuursleden
over waren werden er tijdens de algemene vergadering van 1 december 2015 2 nieuwe bestuursleden
benoemd waarmee het bestuur weer redelijk op peil kwam. De financiële omstandigheden maakte het
noodzakelijk om een extra buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen om een passende
begroting te kunnen presenteren. Door een voorbeeldige inzet van de diverse commissies lukte dit en kon
tijdens deze extra vergadering de begroting op 28-01-2016 alsnog vastgesteld worden. Dit was ook het
moment dat Vincent Blokhuis als voorzitter afscheid nam. Daar er geen vervanger/ster was werd deze
functie waargenomen door Thed Rijnders en Leo Blokhuis.
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 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 2016-2017 hoopt het bestuur haar aandacht te kunnen verspreiden over de gehele
vereniging, vooral op het organisatorische vlak.
Ledenbestand
Per 1 oktober 2016 bestond ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo uit 368 leden. Dit waren er 16 minder dan vorig
seizoen. Naast het stoppen van DS8, stopte ook een recreatieteam.
De vereniging groeit voor het 2e achtereen volgende keer niet meer. De daling betreft dit seizoen 4,2%.
Aantal kinderen op wachtlijst daalt ook. Dit seizoen van 50 naar ongeveer 30 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:
Onze voorzitter, Vincent Blokhuis had vorig seizoen al aangegeven tijdens de algemene vergadering van 2801-2016 te zullen stoppen. Na een moeizame en langdurige zoektocht heeft dit uiteindelijk de verwachte
en gewenste nieuwe voorzitter opgeleverd.
Een tweetal bestuursleden zijn vorig seizoen aangetreden nadat het bestuur een seizoen uit nog maar 4
personen heeft bestaan. (2 x dagelijks bestuur en 1 x TC en WC) De zoektocht was moeizaam en heeft ook
hier lang geduurd. Oproepen via de sociale media leverde niets op. Uiteindelijk heeft het uiteindelijk toch
geleid tot 2 nieuwe bestuursleden. Voor dit seizoen zijn er weer 2 extra bestuursleden gevonden waardoor
het bestuur nu weer voltallig is.
Wat is er nog meer gebeurd gedurende seizoen 2015 – 2016?
Hieronder enkele opvallende gebeurtenissen:
1. Volleybalplaatsjesactie ism. PLUS Jan ter Steege. Deze zeer succesvolle actie werd in december 2015
afgesloten met een plaatjesruilbeurs in de sporthal;
2. Extra algemene vergadering ivm. een niet sluitende begroting;
3. Bedankbrief burgemeester: Na afloop van de crisisopvangvang vluchtelingen in de sporthal Dorper Esch
heeft onze voorzitter een brief mogen ontvangen van Mr R.S. Casemier, Burgemeester van Dinkelland
waarin de vereniging heel hartelijk werd bedankt voor de betrokkenheid en de royale opstelling hierbij.
De vereniging werd als een voorbeeld gezien;
4. MC1 werd kampioen van de hoofdklasse (Herfstcompetitie);
5. De Kerstmarkt was ook een succes. Ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo was op deze markt aanwezig met
o.a. een raadspel over het aantal volleyballen in een auto van ikwilvanmijnatoaf.nl. Dit raadspel was
een groot succes! Rond de 350 mensen hebben een gokje gewaagd.
6. Voor het eerst werd er weer een ouder/kind toernooi georganiseerd. Ondanks de vele kerstborrels die
ouders hadden was er een hele grote opkomst;
7. In januari plaatsen alle jeugdteams zich voor de halve finales van de Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen;
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8. Voor het eerst wordt er door de TC. ism. DS1 een extra techniektraining op de zondag aangeboden. De
beschikbare 48 plaatsen waren in no time bezet;
9. In een goed gevulde hal van het gemeentehuis in Denekamp wordt MC1 uitgeroepen tot
jeugdsportploeg van 2015. Daarmee heeft dames 1, de sportploeg van 2014 een waardige opvolger
gekregen!;
10. Tijdens de extra algemene vergadering wordt een boetereglement aangenomen en wordt Vincent
Blokhuis benoemd tot lid van verdienste;
11. In februari plaatsen de CMV meiden zich voor de finale van de Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen;
12. CMV meiden worden 3e van Nederland tijdens de Nationale Open Jeugd Kampioenschappen;
13. Loes Hassink, Jet Oosterheert, Emmy Heerdink, Daphne Giesselink, Lauri Heemstra en Ellen Stevelink
nemen afscheid van DS1;
14. Trammelant over het sportcafé: De vereniging had zich aangemeld maar haar verzoek werd niet in
behandeling genomen.
15. Op 24 april was het eindejaarsfeest bij de Musketier;
16. Op 14 mei speelt DS 2 in Borne de finale van de Regiobeker;
17. Op 18 mei wordt een team van de Zevenster, bestaande uit speelsters van
ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo kampioen van de provincie Overijssel en plaatsen zich voor de finale in
Houten. Hier worden zij Nederlands Kampioenschap School Moves Volley!
18. In juli/augustus organiseert Marc Lohuis een (gratis) beachvolleybalclinic voor jongens;
19. Bram Kuipers wordt het talent van het seizoen en wint de Kim den ouden Bokaal.
Zo gezien is er heel veel gebeurd in het seizoen 2015 – 2016. 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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