Bestuursverslag 2013-2014 Volleybalvereniging Tevoko
Algemeen
Seizoen 2013-2014
Dit jaar waren er 5 damesteams, 2 herenteams, 5 jeugdteams en vier CMV teams. CMV staat voor
Cool Moves Volley en is speciaal ontwikkeld voor de jongste jeugd. Zij leren op een makkelijke manier
stapsgewijs de basis van volleybal kennen. Door het grote aantal kinderen waren er 4 CMV groepen
op verschillende niveaus. Verder werd er getraind door een groep enthousiaste jongens en door een
groep recreanten.
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Dames 1 speelde net als vorig seizoen in de promotieklasse. Door op het einde van de koploper
te winnen, mocht D1 strijden voor promotie in de P/D wedstrijden. Een overwinning zat er hier niet
e
in waardoor D1 volgend seizoen weer in de promotieklasse uitkomt. Ze zijn geëindigd op de 3
plaats in Promotieklasse A. Coach: Connie Joling
Dames 2 was dit seizoen het nieuwe team met de jonge volwassen talenten. In het begin van het
seizoen moesten zij nog erg aan elkaar wennen, maar in de tweede helft van het seizoen draaide
alles lekker en werd er aardig wat gewonnen met de harde aanvallen. Het team moest het seizoen
afmaken zonder Susan Schiphorst, omdat zij met ‘zwangerschapsverlof’ ging en een mooie
e
e
dochter op de wereld gezet heeft. Uiteindelijk eindigde ze op een mooie 5 plek in de 2 klasse A.
Coaches: Ben Kenter en Rik Kager
e
Dames 3. Door de promotie van vorig jaar, mocht dit team dit jaar in de 2 klasse uitkomen.
Weliswaar met een vernieuwde teamindeling, maar met de ervaren spelers uit deze klasse. In het
begin van het seizoen werd er veel gewonnen, later liep dit terug en moest er zelfs gestreden
worden tegen degradatie. Maar door de laatste wedstrijd met 3-1 te winnen bleven de P/D
e
e
wedstrijden uit en eindigde ze op de 7 plaats in de 2 klasse A. Coaches: Marjan van de Werff en
Rita Dogger
Dames 4 bestond uit een team met zeer ervaren spelers, aangevuld met wat fris bloed. De
prestaties van het team waren wisselend. Diana Kooiman was niet meer volledig inzetbaar, omdat
e
e
zij halverwege het seizoen in verwachting raakte. D4 eindigde op een 8 plaats in de 3 klasse A.
Coach: Berry Koning.
Dames 5 behaalde dit seizoen de doelstelling door 1 plaats boven Dames 4 te eindigen. Namelijk
e
e
op een 7 plaats in de 3 klasse A. Dit vrolijke team bestond uit 8 meiden die steeds meer een
team vormden. Dit was terug te zien in de overwinningen die steeds vaker voorkwamen. Coach:
Ed Witte.
Heren 1 heeft een moeizaam seizoen gehad. Er werd wisselend gespeeld en één van de vaste
spelers, Marco Tuntelder was, wegens een enkeloperatie het gehele seizoen afwezig. Gelukkig is
het seizoen uiteindelijk toch positief afgesloten met een 3-1 overwinning en werd daarmee het
e
e
e
verblijf in de 1 klasse zeker gesteld. Zij eindigde op een 9 plaats in de 1 klasse A. Coach: Ben
Kenter
e
e
Heren 2 kwam dit jaar weer uit in de 3 klasse en eindigde op een mooie 2 plaats.. Ze sloten dit
seizoen af met een P/D wedstrijd in Alkmaar. Door een mooie overwinning zijn zij gepromoveerd
e
en mogen zij het volgend jaar in de 2 klasse gaan proberen.
Meisjes B 1 heeft dit jaar een hele duidelijke stijgende lijn laten zien. De eerste wedstrijden
begonnen wat onwennig, maar toen de meiden eenmaal aan elkaar gewend waren sleepten zij
e
steeds meer punten in de wacht. Aan het einde van de 1 helft wonnen ze zelfs van de koploper.
e
e
De meiden zijn op de 2 plaats geëindigd bij de Jeugd B 2 klasse A. Coach: Monique den Braven.
Meisjes B 2 is het team met spelers uit De Cocksdorp. Zij trainen in De Cocksdorp, maar spelen
onder de vlag van Tevoko in de competitie. En dat doen ze niet onverdienstelijk. Dit jaar zijn zij
e
KAMPIOEN geworden bij de Jeugd B 2 klasse A: Coaches: Ria Zoetelief en Esther Kuip
e
e
Meisjes C 1 zijn dit jaar geëindigd op een 5 plaats bij de Meisjes C 1 klasse A. Er was zware
concurrentie in deze klasse. De meiden hebben veel geleerd. Coach: Ralph Koning
(thuiswedstrijden), ouders bij uitwedstrijden.
e
e
Meisjes C 2 eindigde dit jaar op de 5 plaats bij de Meisjes C 2 klasse A. Gecoached door de
ouders.
Meisjes C 3 speelden voor het eerst in deze klasse en zijn KAMPIOEN geworden bij de Meisjes C
e
2 klasse A. Ze speelden een super seizoen en haalde maar liefst 29 punten. Volgend seizoen
e
gaan zij in de 1 klasse spelen Coach: Cecil van Tiel en ouders

Naast de Nevobo competitie spelende teams hebben we nog de volgende groepen:
-

-

-

CMV jeugd. Onder leiding van Connie waren er dit jaar 4 CMV jeugdteams. Op een dynamische
manier wordt de jongste jeugd volleybal stapsgewijs aangeleerd. De niveaus gaan van 1 t/m 6. Dit
jaar hadden we teams in niveau 3, twee in niveau 4 en één in niveau 6. In de voorjaarscompetitie
heeft niveau 3 gewonnen. Bij niveau 4 heeft ook 1 team gewonnen en het andere team is tweede
geworden. Niveau 6 had een grotere competitie en is in de middenmoot geëindigd. Gaandeweg
het seizoen zijn er weer veel nieuwe spelers bij gekomen. De coaching werd door de ouders
gedaan.
Jongensgroep: iedere week traint een enthousiaste groep jongens onder leiding van Ben Kenter.
De jongens zijn altijd op trainen en hebben al heel veel geleerd. Helaas kunnen ze nog geen
competitie spelen, omdat een aantal jongens op zaterdag voetbalt.
Recreanten: op donderdag traint er een groep enthousiaste recreanten. Deze mannen en
vrouwen spelen geen competitie, maar willen wel graag een potje volleyballen. Kees Slik heeft
deze trainingen verzorgd.

Organisatie
Over afhandeling van lopende zaken hebben de bestuursleden naar behoefte overleg met elkaar, met
de commissies en met andere betrokken partijen.
- Vorig jaar is Patrick Hollenberg tot het bestuur toegetreden. Hij heeft de ledenadministratie
overgenomen van Susanne Stiggelbout en heeft het bouwen van de nieuwe website onder zijn
hoede genomen. Samen met Gertha Wessels heeft hij ervoor gezorgd dat Tevoko een mooie,
nieuwe website gekregen heeft.
- Het bestuur is dit jaar frequenter bij elkaar gekomen. De vergaderingen vonden nu maandelijks
plaats.
- De wedstrijdleiding werd verzorgd door Evelien van Wijk. De vele wijzigingen en mails hierover
kosten soms veel tijd. We zijn blij dat Evelien dit weer voor haar rekening genomen heeft en nog
wil blijven doen.
- Berry Koning en Maartje Duin hebben de zaaldienst geregeld en Maartje maakt de schema’s voor
de scheidsrechters. Voor Berry wordt een vervanger gezocht.
- 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.
- De volgende trainers waren bereid dit seizoen de diverse trainingen voor hun rekening te nemen:
Dames 2, Heren 2, Dames 3, jongens – Ben Kenter; Dames 1, jeugd C/D, CMV jeugd– Connie
Joling; Heren 1, Dames 2+1 extra – Jitze Beintema; Dames 4, extra training jeugd – Berry Koning;
Recreanten – Kees Slik; meisjes B, Dames 5 – Mieke van de Bent.
- Aanspreekpunten voor de jeugd waren dit seizoen: Meisjes B - Mieke van de Bent, Meisjes C,
CMV-jeugd - Connie Joling.
- De vereniging telt op dit moment 169 leden.
Helaas gaat Patrick Hollenberg het bestuur na één jaar weer verlaten. Hij heeft een huis gekocht in
Julianadorp en gaat daar met zijn vriendin wonen. Gelukkig blijft hij wel bij Tevoko spelen, maar
maandelijks ’s avonds vergaderen gaat niet lukken. We wensen Patrick veel geluk in zijn nieuwe
woning.

Activiteiten en investering
-

-

Voor het afgelopen seizoen stond als actiepunt een nieuwe website, gekoppeld aan Facebook. De
website is sinds het begin van het seizoen online. Het is een mooie site geworden. De
Facebookpagina wordt steeds beter bekeken. Een bericht over de promotiewedstrijd van Dames 1
is zelfs vaker dan 900 keer bekeken!
Op 27 april 2016 is het 50-jarig jubileum van Tevoko. Bedoeling is om een jubileumcommissie op
te richten om een mooi jubileum neer te zetten. Voorstel is om het jubileum op 23 april 2016 te
vieren.
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Het oliebollentoernooi was dit jaar ook weer een succes. Dit jaar werd er om een kleine bijdrage
gevraagd voor het eten. Dit werd positief opgevangen. Hierdoor kan deze gezellige avond in stand
blijven.
Voor dit seizoen worden er nieuwe ballen en waterflessen besteld.
Het bestuur van Tevoko is betrokken bij het meedenken over de ontwikkeling van de
sportaccommodaties op Texel. Er is overleg geweest met Gemeente Texel. Er zijn nog geen
concrete plannen. Wij hebben onze zorgen geuit over de huidige staat van de Koninghal.
Connie Joling heeft ervoor gezorgd dat de jeugd prachtige truien konden aanschaffen. Vanuit
Tevoko kopen we geen nieuwe jasjes meer tot aan het 50- jarig jubileum. De jasjes waren
bedoeld als eenmalige actie. Het is erg leuk dat de jeugd nu ook herkenbare Tevoko kleding heeft.
Een actie waar het bestuur samen met de eilandcompetitiecommissie mee begonnen is, is de
competitie weer meer aandacht geven. De afgelopen jaren loopt het aantal teams langzaam terug.
We zijn met zijn allen bij elkaar gekomen en hebben gebrainstormd over de eilandcompetitie. Het
aankomende seizoen hopen we met concrete plannen te komen.
Ander aandachtspunt van de eilandcompetitie is de sponsoring. Op dit moment is er geen
sponsor.
Het buitentoernooi van 2013 was zowel sportief als financieel een groot succes. Voor het
aankomende toernooi was de opgave snel vol. Het terrein is veranderd. Samen met SBB heeft
Tevoko bomen geplant en zal de koek en zopie verplaatst worden.

Financiële ontwikkeling
- Door het nemen van maatregelen staat de vereniging er dit jaar weer gezond voor. Doelstelling is
nu om een financieel reserve op te bouwen. Deels zal deze reserve bestemd zijn voor het
aankomende 50 jarige bestaan.
- Het bestuur stelt voor om de contributie, buiten de indexering, niet te verhogen.
- Het financieel verslag kan worden ingezien door de leden van de vereniging. Wij verwijzen voor
het inzien van het financieel verslag onze penningmeester (M. Tuntelder, Schoudieck 10 te Den
Burg, tel: 310895) en wordt derhalve niet willekeurig verstrekt.
- De contributie voor de eilandcompetitieteams is voor het komend seizoen € 205,- per team.
- Dit jaar zijn we overgestapt op een gebroken boekjaar die duurt van 1 januari 2013 tot en met 30
juni 2013. De cijfers die betrekking hebben op deze periode zullen ook besproken worden in de
algemene ledenvergadering.
- Het huidige boekjaar, welke loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 zal in het najaar van
2014 aan bod komen. De vorig jaar opgestelde begroting (na ingaan van de contributieverhoging
en het niet meer uitkeren van kilometervergoeding) over het boekjaar 2013/2014 kan dan
vergeleken worden met de werkelijke cijfers.
Toekomstverwachting
Het aankomend seizoen gaat een groep meiden Texel en Tevoko verlaten in verband met studie aan
de overkant. Desondanks zullen in het nieuwe seizoen hetzelfde aantal seniorenteams worden
ingeschreven; 5 damesteams en 2 herenteams. Wel zijn er helaas twee jeugdteams minder; er blijven
nog 3 (meiden) jeugdteams (1 A-team, 1 B-teams en 1 C-team) over die aan de Nevobo-competitie
mee gaan doen. Daarnaast zal er nog een grote groep CMV-jeugd, een jongensgroep en een groep
recreanten actief zijn. De nieuwe teamindeling staat inmiddels op de Tevoko-site en de leden hebben
die per email ontvangen.
De verwachting is dat het aantal leden komend seizoen licht zal dalen. Wel zijn er een drietal nieuwe
leden vanuit het gestopte Smash naar Tevoko gekomen. Verder zijn er binnen de diverse
damesteams een aantal kleine verschuivingen geweest.
Het ledenbestand bij de heren blijft zorgen baren. Van substantiële aanwas is geen sprake en
bovendien is er al jaren sprake van vergrijzing. Overigens is dit niet specifiek een probleem van
Tevoko, maar is deze tendens nog steeds landelijk gaande. Vooralsnog kunnen er opnieuw twee
herenteams in de Nevobo-competitie worden ingeschreven, maar nieuwe competitiespelende
herenleden zijn bijzonder welkom.
Hetzelfde geldt voor het trainersbestand. Ook hier is aanvulling binnen een afzienbare tijd een
absolute noodzaak. Het zal een van de speerpunten van het beleid van het bestuur moeten worden
om de komende tijd naar nieuw trainersbloed te gaan zoeken.

Tenslotte spreekt het bestuur de doelstelling en het streven uit om alle leden met zoveel mogelijk
plezier op ieders eigen niveau binnen de vereniging de volleybalsport te laten uitoefenen.

Namens het bestuur van Volleybalvereniging Tevoko seizoen 2013-2014:
Ben Kenter – Voorzitter
Marco Tuntelder – Penningmeester
Patrick Hollenberg – Ledenadministratie
Onnoline Zegeren – Jeugd coördinator
Esther Koorn – Secretaris

