Bestuursverslag 2015-2016 Volleybalvereniging Tevoko
Algemeen
Seizoen 2015-2016
Het seizoen 2015-2016 waren er 5 damesteams, 1 herenteam, 4 jeugdteams en 5 CMV teams
ingeschreven om deel te nemen aan de Nevobo-competitie.
De damesteams kwamen respectievelijk uit in de Promotieklasse (D1), 2e Klasse (D2 en D3) en
de 3e Klasse (D4 en D5).
De vier (meisjes) jeugdteams speelden in de 2e Klasse A- en B en de 1e en 2e Klasse C-jeugd.
De heren verdedigden de Texelse eer in de 1e Klasse.
De CMV teams tenslotte speelden onder de Nevobo-vlag maandelijkse toernooien op wisselende locaties.
– D1 had wederom een moeilijk jaar in de Promotieklasse. Met een (te) smalle selectie speelden de dames vanaf de eerste wedstrijd met maar een doel: klassenbehoud. Halverwege de
competitie was hierop nog volop uitzicht. In de tweede helft van de competitie wist het team
echter onvoldoende punten te halen en zakte naar een 11e plaats op de ranglijst, wat rechtstreekse degradatie tot gevolg had. Het komend seizoen mag D1 dus proberen in de 1e Klasse
bovenin mee te draaien.
– Ook D2 ging min of meer in de herhaling, He team had te maken met het vertrek van een
aantal meiden en moest opnieuw bouwen aan een nieuw team. De sfeer in het team was buitengewoon goed en na een aarzelende start kregen de dames in de tweede helft van de competitie de geest. Gezien de potentie in het team viel de uiteindelijke 7 e plaats toch wat tegen.
Wellicht dat het komend seizoen met een minder rigoureus gewijzigd team de resultaten vanaf het begin beter zullen zijn.
-In voorgaande jaren was het geroutineerde team van D3 boven de jeugd van D2 geëindigd in
de 2e Klasse. Dit jaar was echter alles anders. Reeds na de eerste wedstrijden werd duidelijk
dat D3 dit jaar een zwaar seizoen tegemoet zou gaan. Ondanks alle routine in het team speelde D3 voortdurend rond de rechtstreekse degradatieplaatsen op de ranglijst. Uiteindelijk
bleek hierdoor toch het zelfvertrouwen te zijn aangetast en eindigde het team helaas als 11 e
in de 2e Klasse. Met rechtstreekse degradatie tot gevolg.
-In de 3e Klasse A gingen ook twee Tevoko-teams van start. De routine van D4 was aangevuld
met enig vers bloed. In een wat uitgeklede competitie (slechts 10 teams) speelden de dames
een regelmatig seizoen, met een 6e plek als resultaat.
-D5 was het andere team welk in de 3e Klasse was ingeschreven. Helaas heeft het seizoen
voor dit team slechts 1 wedstrijd geduurd. Door een aantal opzeggingen vlak na de start van
het seizoen bleven er slechts 4 speelsters over; te weinig om het seizoen verder in te gaan.
Het bestuur heeft in overleg met de TC daarom besloten dit team alsnog terug te trekken uit
de competitie.
-H1 zag zich geplaatst voor dezelfde problemen als welke het de afgelopen seizoenen ook al
moest overwinnen; een krappe selectie die ook nog een aantal blessuregevoelige spelers
huisvest.

Daarom was de doelstelling opnieuw niet al te ambitieus; handhaving zou een klein succesje
zijn.
Hoewel de competitie werd begonnen met een verrassende 3-2 overwinning op het gedegradeerde Simokos kregen de heren het gaandeweg steeds moeilijker. Uiteindelijk eindigde het
team op de 10e plek, waarna de mannen zich opnieuw op konden maken voor P/Dwedstrijden. Anders dan vorig jaar moest er nu daadwerkelijk worden opgetreden. Na twee
moeizame zeges (beiden met 2-1) op Dinto 4 en VCC'92 werd het verblijf in de 1e Klasse opnieuw met een jaar gecontinueerd.

– Het seizoen 2014-2015 was er weer een A-team ingeschreven bij de meisjes. Uitkomend in
de 2e Klasse A hadden zij de eerste helft van de competitie (de jeugdcompetitie is in twee afzonderlijke competities ingedeeld) wat moeite om hun draai te vinden. Helaas waren er in de
tweede competitiehelft slechts vier teams in hun klasse ingedeeld, waardoor (mede ook nog
door een paar afzeggingen) de meiden wat minder wedstrijden speelden. Uiteindelijk belandden ze op de 3e plaats.
– De B-jeugd speelde dit seizoen in de 2e Klasse A. Hoewel de groep erg smal was qua bezetting draaiden zij een leuk en regelmatig seizoen. Beide competitiehelften speelden ze in de
middenmoot, de tweede helft eindigden ze op een keurige 3e plek.
– De meiden van C1 hadden een bijzonder leuk jaar. De eerste helft van de competitie waren
ze in de 2e Klasse ingeschreven. Onze de bezielende leiding van Connie lukte nu wel wat vorig
jaar net niet lukte; ze werden kampioen. Met een ruime voorsprong op de concurrentie ontvingen zijn de bloemen. De 2e helft van de competitie speelden zij een klasse hoger, in de 1e
Klasse. Deze competitie was aanzienlijk zwaarder, desondanks draaiden de meiden keurig
mee en pakten regelmatig hun puntjes, met een plaatst in de middenmoot als resultaat.
– Tevoko C2 toonde zich een goede concurrent van de C1. Startend in dezelfde klasse (2e klasse) deden deze meiden in de eerste helft van de competitie keurig mee om de bovenste
plaatsen. Uiteindelijk werd een knappe gedeelde 2e plaats bereikt.
Na de promotie van de C1 trad het team van de C2 in hun voetsporen. Vanaf de eerste competitieronde bezetten zij de eerste plaats om uiteindelijk met maar liefs 15 punten verschil
kampioen te worden in de 2e Klasse.
CMV-jeugd; deze jongste jeugd speelde wederom in toernooivorm haar competitiewedstrijden af.

Tenslotte treedt op maandagavond nog altijd de recreantengroep aan. Deze groep is afgelopen seizoen stevig in aantal gegroeid, mede door het initiatief om een aantal spelers van de
Eilandcompetitie uit te nodigen voor proeftrainingen. Een groot aantal van deze spelers zijn
dusdanig enthousiast geraakt dat zij nu vast deel uit maken van deze groep, die getraind
wordt door Kees Slik.

Organisatie
Over afhandeling van lopende zaken hebben de bestuursleden naar behoefte overleg met
elkaar, met
de commissies en met andere betrokken partijen.
– Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen mutaties geweest in de bezetting van het bestuur.
- De wedstrijdleiding werd wederom verzorgd door Evelien van Wijk. Alle wedstrijdwijzigingen
vallen onder haar verantwoordelijkheid. Zij heeft hierover ook de contacten met de Nevobo.
- Yvonne Vlaming heeft afgelopen seizoen de zaaldienst voor haar rekening genomen. Zij
maakte de scheidsrechterschema's.
- Het bestuur houdt, net als voorgaande jaren, toezicht op de Buitentoernooi Commissie. Zij
geeft
de Commissie vrijheid tot handelen, ook grotendeels in financieel opzicht echter wel in overleg
met de penningmeester.
- Vorige punt geldt ook voor de eilandcompetitiecommissie en de technische commissie.
- De technische commissie bestaat uit de trainers en een bestuurslid. De taak van deze commissie
is het samenstellen van de teams, trainingsschema’s en het maken van het schema van de
thuiswedstrijden.
– In de loop van het seizoen is er een Sponsorcommissie opgericht, bestaande uit Jan-Berend
Stuut, Liedeke IJlens, Maartje Duin en Ben Kenter. Deze commissie gaat zich richten op het
werven van nieuwe sponsors. Inmiddels heeft deze commissie zijn sporen al verdiend door
het binnenhalen van diverse balsponsors. Momenteel is men druk bezig met het coördineren
en regelen van de Jumbo-actie waar Tevoko aan meedoet.
- De volgende trainers waren bereid dit seizoen de diverse trainingen voor hun rekening te
nemen:
Dames 2, Meisjes A – Ben Kenter; Dames 1, jeugd C, CMV jeugd– Connie
Joling; Dames 3, Heren 1– Jitze Beintema; meisjes B, Dames 4, – Mieke van de Bent; Recreanten – Kees Slik.
- Aanspreekpunten voor de jeugd waren dit seizoen: Meisje A – Ben Kenter, Meisjes B - Mieke
van de Bent, Meisjes C, CMV-jeugd - Connie Joling.
- De vereniging telt op dit moment 105 competitie spelende leden, inclusief CMV.
Tevens zijn er 17 recreanten en 9 steunende leden.

Activiteiten en investering
- Vanwege de “bezetting” door een aantal vluchtelingen rondom Kerst 2015 en Oud en Nieuw
2016 konden wij helaas dit jaar het Oliebollentoernooi geen doorgang laten vinden. Uiteraard
staat dit toernooi voor komend seizoen wel weer op de agenda.
- Ook dit seizoen vond steevast op de dinsdagavond het spektakel van de Eilandcompetitie
plaats.
De toekomst van deze competitie blijft zorgen baren, gezien de reeds jaren geleden ingezette
gestage teruggang van het aantal teams. Zoals ook bij de Nevobo zichtbaar is wordt met name de mannencompetitie qua aantallen steeds smaller en qua haarkleur steeds grijzer.
Desondanks is de organisatie van de EC er wederom in geslaagd een volleybalcompetitie te
creëren die in een ontspannen sfeer plezier doet aan de deelnemers. Misschien vaak onderbelicht, maar de Eilandcompetitie blijft een geweldig visitekaartje van de vereniging Tevoko.
Evenals vorig seizoen was Brasserie TX de hoofdsponsor en van de Eilandcompetitie. Rob

Sanders was graag bereid zijn naam wederom een jaar aan deze competitie te verbinden,
waarvoor het bestuur van Tevoko hem uiteindelijk zeer erkentelijk is. Ook het komend seizoen zullen de wedstrijden plaatsvinden onder de naam Brasserie TX Eilandcompetie.
- Het buitentoernooi is dit jaar gespeeld op 4 en 5 juni. Daar waar het weer het vorig jaar op
de laatste dag liet afweten was er nu sprake van bijzonder op onze hand zijnde weergoden.
Het terrein op het Vierkante Stuk baadde het gehele weekeind in zeer plezierig zonlicht.
Dankzij het fraaie weer en een wederom perfecte organisatie werd het een fantastisch toernooi. Het bestuur wil hierbij nog eens haar waardering uitspreken voor de organisatie en alle
vrijwilligers.
– Het zal de meeste leden niet ontgaan zijn; op 23 april 2016 vierde Tevoko haar 50e verjaardag.
Op en rond de laatste competitiewedstrijd van het seizoen had de hiervoor opgerichte Jubileumcommissie diverse activiteiten georganiseerd. Zo speelden het eerste dames- en herenteams in speciale retroshirts, was er een modeshow waarin de ontwikkeling van het Tevokoshirt werd gepresenteerd en werd er druk bijgepraat door de vele opgekomen exTevokoleden. Tevens was er een buitengewoon professioneel ogende glossy Jubileumnieuwsbrief uitgegeven, welke ondertussen een collectors item is geworden. Het bestuur wil via dit
bestuursverslag nogmaals iedereen bedanken die aan deze dag heeft meegewerkt, en in het
bijzonder (zonder verder ook maar iemand te kort willen doen) Berry Koning, die de grote
initiator van de feestdag zelf en de Jubileumnieuwsbrief was.
– Ook onder de vlag van Tevoko vond op 28 augustus het Tevoko Indorp Beachvolleybaltoernooi plaats op de Groeneplaats. Een aantal leden van Tevoko hebben vorig jaar dit evenement weer nieuw leven ingeblazen en hier een jaarlijks terugkerend evenement van gemaakt.
Het toernooi was oorspronkelijk gepland op 21 augustus, maar moest worden verplaatst in
verband met de weersomstandigheden. Desondanks is ook dit een goed verlopen toernooi
geworden, waarbij de Groeneplaats werd omgetoverd tot een volleybalstrandje met twee beachvelden.

Financiële ontwikkeling
- Op financieel gebied is het afgelopen seizoen voor Tevoko gunstig verlopen. Dankzij de inspanningen van de Sponsorcommissie zijn de sponsorinkomsten sterk gestegen. Het Buitentoernooi was, zoals hierboven reeds geschetst, naast (of mede door) het perfecte weer ook
een financieel succes. Tevens heeft het bestuur (en zal dit in de toekomst ook blijven doen)
kritisch naar de kostenkant gekeken.
Voor de verdere exacte cijfers wordt hierbij naar het financieel verslag verwezen.
- Het bestuur stelt voor om de contributie, buiten de indexering, niet te verhogen.
- De contributie voor de eilandcompetitieteams blijft voor het komend seizoen € 205,- per
team.
- Het huidige boekjaar loopt van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

Toekomstverwachting
“Na een aantal jaren van groei heeft Tevoko op dit moment te maken met een teruggang in
het aantal leden. Met name bij de mannen is deze teruggang fors; niet alleen is het tweede
herenteam opgeheven, ook de jongensgroep heeft opgehouden te bestaan.
Samen met de verder gaande vergrijzing binnen de vereniging blijft dit een zorgelijke ontwikkeling.
Ook binnen de diverse kaders (trainers!) is er behoefte aan verjonging.
Dit zal op langere termijn (maar zeker al binnen een aantal jaar) een grote uitdaging worden
voor onze vereniging.”
Deze tekst was vorig jaar geplaatst in het bestuursverslag. Een jaar later zijn deze zinnen nog
steeds van toepassing. Recentelijk zijn wij weer geconfronteerd met onze kwetsbaarheid;
door een hartinfarct is Kees Slik voorlopig als trainer uitgeschakeld. Gelukkig gaat het beter
met hem (het allerbelangrijkste) en kunnen zijn trainingen worden opgevangen door een collega-trainer, maar het heeft ons wederom gewezen op de kwetsbaarheid van onze vereniging.
Voor het bestuur is het dan ook een belangrijke uitdaging om leden te blijven motiveren zich
voor Tevoko te blijven inzetten, op wat voor manier dan ook.
Het is misschien een cliché maar daarom niet minder waar; samen bepalen wij de toekomst
van Tevoko.

Namens het bestuur van Tevoko;
Ben Kenter – Voorzitter
Marco Tuntelder – Penningmeester
Maartje Duin – Ledenadministratie
Onnoline Zegeren – Jeugd coördinator
Esther Koorn – Secretaris

