
 

Klaar voor het nieuwe volleybalseizoen! Training start volgende week! 

Nadat in juni/juli de nieuwe naam en het logo waren gekozen, en de nieuwe tenues waren gepast 

(over het uitdelen van shirts volgt nog nadere info), konden we met een gerust hart de vakantie in. 

De liefhebbers hebben zich weer lekker kunnen uitleven op de gras- en beachvelden bij sv Orderbos. 

Achter de schermen is er nog hard doorgewerkt om het nieuwe seizoen goed te kunnen starten 

(Technische Commissie), maar ook om nu officieel DIAVO als vereniging te gaan vormgeven (bijv. 

statuten, website). De beide besturen trekken nu volledig gezamenlijk op. 

Naar aanleiding van alle nieuwsberichten in de regionale kranten en bij RTV-Apeldoorn hebben we 

nieuwe aanmeldingen. Van zowel ervaren als beginnende spelers. Voor deze laatste groep hebben 

we nu een instroomgroep voor volwassen recreanten. Deze start per 1 september, onder de 

bezielende leiding van Bé Schuitema en Monique Sietsma.  In deze groep worden volwassenen met 

interesse, maar met geen/weinig ervaring in volleybal, de techniek en tactiek aangeleerd, waarna ze 

uiteindelijk doorstromen naar een reguliere recreantengroep of competitieteam. Wij vragen 

iedereen reclame te maken voor dit unieke concept. Aanmelding via secretaris@diavo.nl. 

Verder hebben we helaas moeten constateren dat door de Corona periode de jeugdafdeling ook 

relatief veel leden verloren heeft. Ook hiervoor een oproep aan iedereen om te kijken of er in de 

familie- of kennissenkring misschien nog kinderen/jeugd te interesseren zijn voor de nieuwste 

vereniging van Apeldoorn, die kunnen dan 3x vrijblijvend meetrainen. Aanmelding via 

secretaris@diavo.nl. 

Voor de nieuwe organisatie van DIAVO zoeken we versterking op een aantal vrijwilligerstaken: 

Recreantencoördinator, PR & communicatie-coördinator, Trainersbegeleider, 

Evenementencoördinator, Scheidsrechters-coördinator en Wedstrijdsecretaris. Taakbeschrijvingen 

worden nog verder uitgewerkt, maar meld je aub bij secretaris@diavo.nl als je mogelijk 

geïnteresseerd bent. 

Last but not least: Nog altijd is Corona niet weg, en zijn er regels waar we ons aan moeten houden.  

Houd je aan het geldende Corona protocol, in het bijzonder natuurlijk de basisregel: blijf thuis als je 

je niet fit voelt! 

De planning ziet er momenteel als volgt uit: 

Wanneer Wat 

30-8 Start reguliere (binnen)training (in principe zelfde tijd/zaal, tenzij gericht gemeld) 

1-9 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.: is doorgeschoven naar december 
(kersttoernooi) 

Sept Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

17 sept Informatiebijeenkomst nieuwe statuten / huishoudelijk reglement (DIO + Primavo) 

8 okt ALV van Primavo (nieuwe statuten/HR + financiële verslaggeving 2020-2021) 

Okt Overschrijving DIO-leden naar nieuwe vereniging 

5 nov Eerste ALV van DIAVO (begroting/contributie, bestuursverkiezing)  

 

Hieronder staat een aantal onderwerpen iets verder uitgeschreven voor de geïnteresseerden. Er 

volgen nog uitnodigingen voor de diverse genoemde bijeenkomsten. Mochten er vragen, suggesties 

en/of opmerkingen zijn: GRAAG, laat het dan even weten.  
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Hopelijk komt de Corona-situatie nu onder controle, en kunnen we de komende periode weer 

genieten van onze gezellige teamsport, in de zaal. 

Hartelijke volleybalgroeten en veel plezier gewenst vanuit beide besturen! 

 

Naams- & statutenwijziging 
Zoals eerder beschreven wordt de samensmelting via een “pragmatische route” gerealiseerd, waarbij 

in een eerste stap Primavo wordt omgebouwd tot de nieuwe vereniging door middel van naams- en 

statutenwijziging. Pas daarna worden de DIO-leden lid van deze nieuwe vereniging.  

Rozanne van Rijkom en Marcel Stouten helpen om de wijziging in statuten en huishoudelijk 

reglement voor te bereiden. Ook is er overleg met een notaris die zorgt dat de statuten voldoen aan 

de wetgeving en die zal zorgen voor het officieel maken van deze stap. 

 

De naams- en statutenwijziging wordt gerealiseerd door een formeel besluit in de ALV van Primavo. 

Omdat de leden van DIO daar formeel geen toegang hebben, gaan we als volgt te werk: 

1. Begin september delen we de nieuwe statuten (en huishoudelijk reglement) als concept met 

de leden van beide verenigingen. 

2. Bezwaren en suggesties kunnen dan binnen 2 weken worden ingediend, en in deze periode 

zal een ledenbijeenkomst worden gehouden op 17 september (via MS teams) voor de leden 

van Primavo èn DIO die meer behoefte hebben aan een interactieve discussie. 

3. Na verwerking van het commentaar zal vervolgens de ALV van Primavo de naams- en 

statutenwijziging formaliseren (8 oktober, ook via MS Teams). Indien niet de minimale 

opkomst van 2/3 van de leden wordt gehaald, zal er wel worden gestemd, maar is er nog een 

tweede ALV nodig (zonder verplichting van een minimale opkomst) om het besluit 

rechtsgeldig te maken. 

 

Overschrijving DIO-leden naar nieuwe vereniging 
We streven ernaar om de overschrijving van DIO naar de nieuwe vereniging zo eenvoudig mogelijk te 

laten plaatsvinden, maar waarschijnlijk is wel een formele instemming van de individuele leden nodig 

om dat ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Uiteraard zullen er geen dubbele contributies 

worden geheven. Volgende nieuwsbrief meer info. 

 

Eerste ALV van DIAVO 
Laatste formele stap in het op gang brengen van de nieuwe vereniging is de eerste ALV (op 5 

november). Specifieke agendapunten hiertoe zijn: 

1. Goedkeuring van de begroting, inclusief vaststelling contributie. 

2. Bestuursverkiezing. De besturen bieden aan om uit de 2 besturen een nieuw gemengd bestuur te 

formeren om de continuïteit goed te waarborgen, maar willen ze tegelijk ook de mogelijkheid 

bieden voor leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. We zullen hierop in de 

volgende nieuwsbrief terugkomen, maar geïnteresseerden in een bestuursfunctie kunnen zich al 

melden via secretaris@diavo.nl 
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