
Notulen voorjaarsvergadering vvODV 
Datum: 18-jun-2021 
Aanwezig: Thomas, Wilmar, Marjan, Oebele, Kees, Arend, Jan de Vegt, Theo Beenen, Durk van der 
Veen 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken 
Wilmar leest de ingekomen stukken voor 
 
Mededelingen 
Bouw kleedkamer 
De bouw van de kleedkamers is begroot op 90k. Het lijkt erop dat we binnen 75k blijven. 20k hebben 
we ontvangen van de gemeente als subsidie. Daarnaast is de bouw gerealiseerd door vrijwilligers. 
Bedankt voor al jullie hulp. 
 
Begroting 2021-2022 
Marjan leest de begroting voor 2021-2022 voor aan de hand van een presentatie 
 
Bestuursverkiezing 
Oebele heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid in de functie van penningmeester. 
Oebele is verkozen tot lid van het bestuur in de functie van penningmeester. Oebele zal Marjan 
opvolgen. 
 
Kascontrole 
Er moet een nieuw persoon in de kascontrole 
Theo Beenen wil de komende kascontrole wel doen. Echter moet er nog wel iemand bij. 
 
Jubileumfeest 
Penaltybokaal wordt georganiseerd door de JOC 
Een ballontocht 
Jubileumboek:  

- Durk van der Veen heeft dit grotendeels geschreven. Durk heeft dit vanuit zijn standpunt 
geschreven, het zou mooi zijn als er ook een tegengeluid komt. 

- Foto van bestuur moet nog aan het boek worden toegevoegd 
- Kampioensfoto van 1999 ZM ontbreekt nog 
- Voorwoord bestuur moet nog worden toegevoegd 

o + eventueel tekst directeur KNVB 
o + eventueel tekst burgemeester Opsterland 

Het jubileumfeest is voor iedereen die ODV een warm hart toedraagt. 
 
JOC 
Nieuwe jassen voor leiders komen aan het begin van het nieuwe seizoen 
De JOC heeft dit jaar wederom in de Poiesz gestaan. 
Verder geen activiteiten gehad 
 
Technische Zaken 
Jeugd doet mee aan de regiocup. Indeling van de teams zijn bekend 
 
  



Club van 100 
Feest wordt georganiseerd medio december 
Club van 100 heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe kleedboxen en aan de jubileumtruien 
 
Sponsorcommissie 
+/- 10-15 nieuwe borden/sponsors komen langs het veld.  
Ambitie om het veld weer rond te krijgen. Afmetingen van een bord zijn 244 x 60 cm voor wie nog 
nieuwe sponsors weet. 
 
Rondvraag 
Theo Beenen: waarom hangt er geen vlag meer bij ODV op wedstrijddagen 
Antwoord: op dit moment is er niemand die de vlag erin hangt. Mogelijk kan het kantinepersoneel 
dat doen. 
 
Jan de Vegt: in de jeugdcommissie zit weinig variatie. Hoort daar niet wat verversing in 
Antwoord: we zijn tevreden over de huidige commissie. Verversing is uiteraard goed, maar 
deelnemers staan niet in de rij. We nemen het mee. 
 
Arend Nutterts: kinderen geven kinderen trainen. Is dat de juiste oplossing 
Antwoord: we nemen het mee in de overleggen met de jeugdcommissie. 
 
Wilmar: we hebben een nieuw merk voor de clubkleding. Dit is Hummel. Via de website is dit te 
bestellen. 
 


