
Denksportvereniging Apeldoorn Noord (DVAN) 

DVAN: 

 heeft tot doel het bevorderen van bridge-, schaak- en vergelijkbare denksporten en het 

ondersteunen van de betreffende verenigingen door het bieden van speelgelegenheid door 

middel van huisvesting en inrichting met daaraan ondergeschikte kantine, het organiseren van 

bridge-, schaak- en andere denksporttoernooien; 

 heeft geen winstoogmerk; 

 beoogt het algemeen belang te dienen; 

 richt zich op activiteiten die het bereiken van haar doelstelling bevorderen. 

DVAN streeft naar: 

 een gastvrij en goed gefaciliteerd gebouw dat de activiteiten van de verenigingen optimaal 

ondersteunt; 

 een financieel gezonde exploitatie met zo laag mogelijke kosten voor de aangesloten 

verenigingen; 

 gastvrijheid voor een ieder die een activiteit wil organiseren die past binnen de doel-

stellingen van de vereniging. 

Kernwaarden 

 De vereniging is klantgericht, open en eerlijk, gastvrij en gedegen. 

 Stimuleert en faciliteert initiatieven die binnen de doelstellingen van de vereniging passen. 

Scheidslijn DVAN en verenigingen 

De aangesloten verenigingen hebben elk hun eigen identiteit en regels, en zijn zelf verantwoordelijk 

voor de door hun georganiseerde activiteiten. DVAN heeft geen bemoeienis met de aangesloten 

verenigingen, tenzij de reputatie van het Denksportcentrum Noord in het geding is of komt. 

Bestuur 

Het bestuur van DVAN bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden zonder 

portefeuille. Het bestuur wordt ondersteund door commissies, zoals de huidige barcommissie en de 

kunstcommissie. Door het bestuur ingestelde commissies worden door het bestuur aangestuurd. 

Leden 

De leden worden vertegenwoordigd door een ledenraad die nauw contact houdt met het bestuur. Eén 

keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats waarin het bestuur het gevoerde beleid 

toelicht en verantwoordt.  

Beleid 

Het beleid richt zich op drie speerpunten: 

1. Gezonde exploitatie – opbouw eigen vermogen, reductie of beheersen van kosten 

2. Verbetering accommodatie – onderhoud, reparatie, toiletgroep  

3. Uitbouw van activiteiten zoals oefenclub en zondagmiddag-drives, aantrekken van nieuwe 

verenigingen en openstelling van het gebouw voor cursussen en toernooien. 


