Notulen Jaarvergadering Volleybalvereniging Tevoko
Voorzitter vergadering: Ben Kenter
Notulist: Esther Koorn
Datum
: woensdag 14 mei 2014
Locatie : De Schakel, Den Burg
Aanvang : 20:00 uur
Afmeldingen:
Wendy van Elk
Louise van der Sluijs (Luna Dral)
Ivet Former
Evelien van Wijk
Bruno Ens
Hilde Visser
Berry Koning
Mandy van Daele-Barends (Cato)
Linda Wonder (Saar de Wit)
Connie Joling
Aanwezig:
Ben Kenter (bestuur)
Onnoline Zegeren (bestuur)
Marco Tuntelder (bestuur)
Patrick Hollenberg (bestuur)
Esther Koorn (bestuur)
Cobi van der Linde
Mieke vd Bent
Vivian Karels
Jitze Beintema

Evelien Timmermans
Monique Leijstra
Yvonne Vlaming

John Zoetelief
Theo van Maanen
Jari van Maanen
Jan-Berend Stuut
Maartje Duin
Johan Bolt
Erik Le Roux
Carla de Wit
Andre vd Vliet

1. Opening
Ben opent de vergadering om 20.10 uur. Esther leest de afmeldingen voor.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Sporthallen Den Burg Zuid: er zijn nog geen keuzes gemaakt voor de sportaccommodaties. De
huidige stand van zake is dat men weer terug bij af is. Er is wel een inventarisatie bij de verenigingen
gedaan, maar vooralsnog staat het verhaal nieuwe sportaccommodatie op een laag pitje. Er is wel
aangegeven dat er op korte termijn onderhoud aan de Koninghal wordt uitgevoerd en dat in Ons
Genoegen het sanitair wordt aangepakt.
Hoe het verder gaat ligt aan de politiek. Wij hopen dat er snel actie ondernomen wordt.
Advies van Andre vd Vliet om de Gemeente een brief te sturen hoe het ermee staat en aan te geven
dat we voornemens zijn om de huursom te verlagen bij uitblijven van onderhoud.
Het is ook goed dat leden hun klachten mailen aan: gemeente@texel.nl
- E-mail van Andre (momenteel enige erelid van Tevoko) waarin hij voorstelt om Jan Joosten als erelid
te benoemen. De criteria voor een erelid zijn dat deze persoon zeer verdienstelijk is voor de club en al
heel lang lid is. De vergadering gaat akkoord. Tijdens het buitentoernooi wordt Jan geëerd.
3. Notulen vorige jaarvergadering Tevoko d.d. 15 mei 2013
Ben neemt de notulen nog kort door en daarna worden ze vastgesteld. (terug te vinden op
www.tevoko.nl)
4. Bestuursverslag
Ben noemt de hoogtepunten van het verslag.
Het afgelopen seizoen was wisselend. Er waren een aantal hoogtepunten en een aantal wat mindere
punten. Hoogtepunt was dat Heren 2 is gepromoveerd naar de 2e klasse! Felicitaties! Op papier is dit
team de grootste groep, maar in de praktijk hebben ze nogal eens versterking nodig.
De teams
Heren 1: al jaren een smalle selectie, o.a. door blessures. Dit jaar goed begonnen, daarna ging het
helaas minder.
Dames 5: vroegere A-jeugd team. Gecoached en getraind door Mieke vd Bent. De meiden konden
goed meekomen in de damesklasse. In de tweede helft van het seizoen een goed lopend team
geworden en veel gewonnen.
Dames 4: wisselend jaar. Goed begonnen. Het boterde in het team niet zo lekker, dit heeft de uitslag
waarschijnlijk wel beïnvloed.

Dames 3: geroutineerd team. Begonnen goed. Later wat teruggezakt. In deze klasse staken vier
teams ver boven de rest uit. De trainingen werden door de dames voor bijna 100% bezocht.
Dames 2: volledig nieuw team. Dit team moest een springplank worden naar Dames 1. De talenten
van de vereniging worden in dit team ingedeeld. Een aantal jongere spelers mochten ook meetrainen
in dit team. Ze begonnen niet goed, maar zijn in de loop van het jaar wel beter gaan spelen.
Dames 1: Het seizoen in de promotieklasse begonnen. Wat moeizaam begonnen, maar uiteindelijk in
een goede flow gekomen en mocht zelfs promotiewedstrijden spelen. Vrij smalle selectie. Goed
seizoen gedraaid. Na de doordeweekse p/d wedstrijden konden de dames met de boot van Erik Le
Roux terug naar Texel.
Jeugdteams
C2 en 3 in laagste klasse: beginnende volleyballers. C3 is kampioen geworden in de
najaarscompetitie.
C1 speelde een klasse hoger. In het begin lastig, maar daarna zijn ze beter gaan spelen,
Twee B teams: 1 uit De Cocksdorp en 1 van Tevoko. De meiden van De Cocksdorp stoppen ermee,
omdat er 3 naar de overkant gaan. Leuk is dat ze kampioen geworden zijn.
Het B team van Tevoko moest in het begin van het jaar nog erg wennen. Dit is vaak zo bij een
overgang van de C naar de B. In de loop van het jaar is het een goed en enthousiast team geworden.
Mede met dank aan Monique den Braven die vaste coach in de wedstrijden is geweest.
Opmerking John Zoetelief: er mist wat sturing bij de jeugdteams vanuit Tevoko. De uitwedstrijden zijn
keurig geregeld, maar de thuiswedstrijden worden eigenlijk niet begeleid. Dit is lastig voor de
kinderen. Cobi vd Linde geeft dit ook aan. Ze heeft een paar keer gefloten bij de jeugd en zag het
gemis aan begeleiding. Het a.s. seizoen is er maar 1 C-jeugd team. Eén C team had ook geen ballen.
Jan-Berend Stuut geeft aan dat het verschil in teams veel te groot was. Het lijkt er op dat er gekozen
is voor een sterk en een zwakker team. Dit heeft het plezier van de meiden weggehaald.
Wedstrijdleiding door Evelien van Wijk is weer goed uitgevoerd. Jari van Maanen vraagt wie een
nieuwe datum moet plannen als er een team afmeldt. Dit moet het team zelf doen.
John Zoetelief: wat is ons standpunt tegen teams die best vaak afmelden? Ben zegt dat er naar
streven om wijzigingen zoveel mogelijk te beperken.
Theo van Maanen: kunnen we niet voorstellen dat er niet geruid wordt.
John Zoetelief: je kan een termijn stellen. Als het korter dan 2 weken van tevoren gevraagd wordt, dan
niet aan mee werken. Volgens Onnolien zijn er regels vanuit de Nevobo. Die regels moeten we
nastreven.
Vivian Karels: je kan hem afzeggen, maar dan speel je niet. Dat is ook zonde.
Ben: stel één alternatief voor, kan dit niet dan houdt het op. Minimaal 2 weken van tevoren.
Maartje Duin: iets terughoudender zijn met wijzigingen.
Zaaldienst: Berry Koning en Maartje Duin. Perfect geregeld.
Nieuwe website: is dit jaar van de grond gekomen. Patrick Hollenberg en Gertha Wessels hebben een
mooie nieuwe site gemaakt. In het begin van het seizoen werden er veel verslagen door teams
opgezet. Deze werden gemiddeld door 85 mensen gelezen. Later werden de stukjes helaas minder.
Andre vd Vliet: geeft aan niet alles makkelijk te kunnen vinden. De nieuwsberichten staan bijv.
onderaan. Het nieuws moet op de belangrijkste plaats staan. Andre pleit ervoor dat meer leden er
stukjes op kunnen zetten.
Theo van Maanen: mist een overzicht van welke teams er thuis spelen. Dit kan op de homepage.
John Zoetelief: groepje formeren om de site te evalueren en verbeteren.
Er wordt voorgesteld dat John, Vivian, Andre en Patrick een keer bij elkaar komen om de site nog
eens te bekijken. De afspraak wordt meteen gepland voor juni.
Jan Berend Stuut geeft aan dat de site en Facebook erg mooi geworden zijn. Een hele verbetering
t.o.v. vorig jaar.
Maartje Duin: er wordt nog steeds uitgekeken naar een vervanger voor Berry Koning voor de
zaaldienst. Onnoline geeft aan dat het handig is om het zo af te stemmen dat Maartje geen dingen
hoeft te regelen als ze aan het inspelen is.
Jan-Berend Stuut: oliebollentoernooi en feestavond was zeer geslaagd.

5. Financieel jaarverslag
De penningmeester, Marco Tuntelder, ligt het financieel jaarverslag toe.
Pagina 1 Buitentoernooi
2013 was een geweldig buitentoernooi. 2009 is het enige jaar dat nog net iets beter was. Hoe
verklaren we het goede resultaat? De koek en zopie heeft goeie zaken gedaan. Verder hulde voor
diegene die advertenties hebben verkocht. Er was een hoge opbrengst. Er zijn aanzienlijk minder
shirten besteld en dit jaar waren ze maar aan één zijde bedrukt. Er is een mooi positief saldo van ruim
€ 14.000,- gehaald.
Pagina 2 Resultatenrekening 2013
De resultatenrekening is dit keer per 30 juni. Waarom is dit? Om de cijfers goed te kunnen vergelijken.
Een verenigingsjaar van juni tot juni is niet handig te vergelijken met een kalenderjaar van januari tot
januari. Tot nu toe werkte Marco met een kalenderjaar. Dit wilde we verbeteren, zodat het wisselpunt
op 1 juli komt en gelijk loopt met de speelseizoenen. Het voordeel is dat je kan zien of de begroting
die opgemaakt is klopt met de werkelijkheid. Je kan nu ook beter tussendoor kijken hoe het ervoor
staat.
Om hier naartoe te werken zijn er twee mogelijkheden: of eenmalig werken met een half boekjaar of
eenmalig anderhalf jaar. Er is gekozen voor eenmalig een half boekjaar. In oktober moet dit opnieuw
bekeken worden, daarom plannen we voor dit jaar nog een jaarvergadering in oktober. In de toekomst
is de vergadering steeds aan het begin van het seizoen.
Marco geeft aan dat het nu wel appels met peren vergelijken is, omdat er in dit half jaar bijvoorbeeld
geen spelerskaarten geweest zijn. Dit geldt ook voor de kosten, bijvoorbeeld de contributie van de
Nevobo. Die vind je hier ook niet in. Je ziet nog wel de reiskosten, omdat die kosten pas in de tweede
helft van het jaar niet meer vergoed werden.
Buitentoernooi zetten we standaard op € 8000,-. Dit hebben we in ieder geval, zelfs als het toernooi
niet doorgaat.
Vragen over de cijfers 1 januari t/m 30 juni
Carla de Wit: hoe kunnen de bankkosten wel zo hoog zijn als het over een half jaar gaat? We
ontvangen geen rente meer over spaargeld en de bankkosten zijn enorm gestegen. Voor iedere actie
wordt tegenwoordig geld gerekend. Is het gezien de bankkosten niet handiger om één bank te doen?
Dit maakt niet uit, omdat de kosten per transactie te zijn.
Theo van Maanen: van wie was het voorstel om naar een speelseizoen jaar te gaan? Dit kwam uit de
vergadering. Het is een andere benadering, die meer overeen komt met de werkelijkheid.
Vivian Karels: worden we nu niet in oktober verrast, omdat we zo achterlopen? Marco houdt het goed
in de gaten en kan al zeggen dat het financieel beter gaat dan dat er begroot is.
John Zoetelief: wat is onze financiële doelstelling nu? We willen reserve opbouwen en weer een
gezonde vereniging te zijn en we willen een reserve opbouwen voor het 50 jarige jubileum.
Erik Le Roux: is een ondergrens niet belangrijker? Bij een ondergrens van € 10.000,-, zijn we heel
gezond.
Pagina 3 Balans
Het positieve van de balans is dat we weer een positief eigen vermogen hebben. De verwachting is
dat het eigen vermogen blijft groeien.
Pagina 4 Begroting 2014-2015
Begroting voor komend speeljaar. De begroting is op dezelfde manier aangepakt als dat we vorig jaar
gedaan hebben. Het is opgezet op basis van het verwachte aantal leden. Begrote aankopen zijn:
ballen, ballenkar en drinkflessen.
Vivian Karels geeft de tip om na het buitentoernooi even te kijken wie er nog niet betaald hebben.
Zodat ze in dit boekjaar nog meekunnen.
Vastgesteld:
Reiskosten: vorig jaar is besloten om de kosten van de boot bij uitwedstrijden te vergoeden voor
iedereen en geen kilometers meer te vergoeden. Dit jaar zouden we evalueren hoe dit is gegaan. De
vergadering beslist om het op deze manier voort te zetten. Gezien de situatie is er geen reden om dit
nu te veranderen.
John Zoetelief: gezien de financiële situatie een goede maatregel. Tip voor het team om aan het begin
van het seizoen met elkaar af te stemmen hoe je het met elkaar verrekend.
Mieke vd Bent: de nieuwe regeling is wel lastiger in de jeugdteams. Hoe doe je dit met de ouders?
Uiteindelijk heeft Mieke de jeugd aan haar laten betalen en zij heeft uitbetaald aan de ouders.
Hierdoor werd Mieke een soort van penningmeester.
Andre vd Vliet: wordt er in oktober voorgesteld dat er een reservefonds komt, waarbij je bijv. 50%
reserveert voor het jubileum. Het bestuur komt met een voorstel hoe we het reserve gaan opbouwen
en besteden. Dit komt als agendapunt in de vergadering van oktober.

Jitze Beintema: waarom hebben wij een ongevallenverzekering? Ben: in de goede periode hebben wij
die afgesloten. Voor het geval er iets gebeurt en diegene toevallig niet verzekerd is. De recreanten
zitten bijvoorbeeld niet bij de bond.
Kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Johan Bolt en Jari van Maanen.
Johan Bolt: we zijn bij Marco geweest en hebben Marco allerlei vragen gesteld en getoets. Het ziet er
goed uit, geen onwaarheden gevonden. Johan en Jari blijven nog een half jaar in de kascommissie.
6. Contributie
Het bestuur ziet geen reden om de contributie tussentijds te verhogen. Alleen per 1 juli wordt de
contributie geïndexeerd. Prijsindexcijfers van de gezinsconsumpties.
De vergadering beslist in oktober of zij het eens zijn met het feit dat de contributie niet verhoogd
wordt. Dan zijn de cijfers pas bekend.
Andre vd Vliet: positief dat de financiën in korte tijd weer opgekrikt zijn en er goede maatregelen
genomen zijn. Marco geeft aan dat dit mede door het goede buitentoernooi zo is. Zonder die goede
cijfers was het niet gelukt.
Andre wil de inzet van Joannie van Elk, Gertha Wessels, Vivian Karels en Dames 1 even noemen.
Door hun zijn de dvertentieopbrengsten weer verhoogd. Er zijn ook maatregelen genomen aan de
kostenkant. Dit is allemaal terug te zien in de cijfers.
7. Competitie (Nevobo, Jeugd, eilandcompetitie, TC)
Aankomend seizoen hebben we vijf dames teams en twee herenteams. Bij de jeugd hebben we twee
teams minder. Er blijft maar 1 C team over en 1 B team. Wel hebben dit jaar weer een A team.
De herenteams blijft een zorgenkind. Het wordt passen en meten om voldoende spelers te krijgen.
Op dit moment hebben we zes trainers. Dit is aan de krappe kant. De trainers weten elkaar te vinden,
maar het blijft kwetsbaar. Streven is om te kijken of er mensen zijn die op een trainingscursus willen.
Scheidsrechtersbestand is ruim. Dat is heel fijn.
Alleen Dames 1 speelt promotieklasse en daarom zijn we verplicht om een regioscheidsrechter te
leveren. Dirk Schouw fluit niet aan de overkant en Ben speelt meestal zelf. We zijn verplicht om 12
wedstrijden te fluiten. We bieden 2 personen aan en worden niet ingedeeld. Dus tot nu toe gaat het
nog steeds goed.
Vivian Karels geeft aan dat als je jeugdleden indeelt in een seniorenteam zij niet in een lager team
mogen spelen en ook niet bij de jeugd. Dit jaar wordt er door de wedstrijdleiding naar gekeken dat zij
in een jeugdteam worden ingeschreven.
Eilandcompetitie: te kampen met een teruglopend aantal teams. Met name bij de heren. We hebben
hier met het bestuur over gesproken en zijn met de commissie gaan brainstormen. We willen er wat
meer publiciteit aan geven. Onderdeel hiervan is om in november een bedrijventoernooi te
organiseren.
Mieke vd Bent geeft aan dat het lastiger is voor heren om in te stromen omdat het niveau bij de heren
vrij hoog is. Vivian Karels: combineren met actief aanbieden van trainen bij de recreanten.
Eilandcompetitie is begonnen in 1968
Andre zegt dat het gezocht moet worden in gemengde teams. Het moet gezellig en leuk zijn. De
drempel is dan lager. Jitze Beintema heeft bij De Krim geïnventariseerd en komt waarschijnlijk met
een nieuw gemengd team.
Erik Le Roux: voor aanvang van het seizoen bedrijven een mail sturen om aan te kondigen dat
mensen/ teams zich kunnen aanmelden.
Jitze geeft aan dat hij wel kennismakingstrainingen wil geven aan nieuwe recreanten.
Andre: we hebben 91 adressen die we zouden kunnen mailen om de competitie onder de aandacht te
brengen.
Andre en Jitze willen graag meedenken over de eilandcompetitie, maar stellen voor om dit nog voor
de aanvang van het seizoen te doen.
Voorstel: EC commissie benaderen om eerder bij elkaar te komen.
8. Bestuur Tevoko
Patrick Hollenberg

niet herkiesbaar

Hij stopt met de ledenadministratie en krijgt wat lekkers als dank.
Hij blijft wel spelen en zich met de website bezig houden.
Maartje Duin heeft zich aangeboden om de ledenadministratie te gaan doen. Er zijn geen
tegenkandidaten en wordt aangenomen als nieuw bestuurslid.

9. Buitentoernooi
Andre wordt uitgenodigd om te vertellen hoe het ervoor staat met het buitentoernooi.
Dit jaar is het de 1e keer dat het buitentoernooi in één keer is volgeschreven. Meteen 144 teams.
Uiteindelijk zelfs 156 teams. Er zijn wat afmeldingen gekomen. De teller staat op 143 deelnemende
teams.
Er is een nieuwe indelingen van de velden. Walter Oskam is aanspreekpersoon opbouwen. Ben
Zegeren van het afbouwen. De teams zijn weer ingedeeld met taken. Ook het terrein is anders.
Parkeerterrein is er niet meer. Daar staan nu bomen. Er zijn ook weer wat bomen gerooid, waardoor
er wel ruimte genoeg is.
Shirts zijn deels gesponsord door Vincent city lounge en keuken. Er is weer wat gesneden in de
kosten. Verwachten is € 13000,- verdiensten bij normale omstandigheden.
Vivian: het zou goed zijn als er wat nieuwe mensen in de Tevoko toernooicommissie komen. Advies is
om op het toernooi zelf mensen te gaan werven.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer
11. Afsluiting
Ben geeft aan dat de volgende jaarvergadering gepland is op 3 oktober 2014. Dit jaar dus twee keer
een vergadering. Vanaf 2015 vindt de jaarvergadering jaarlijks in oktober plaats.
Om 22.40 sluit Ben de vergadering en gaan we naar de 12 Balcken voor een afsluitend drankje.

