Notulen jaarvergadering Tevoko 2 oktober 2015.
Afmeldingen van: Nina Bakker, Britt vd Berg, Mees Bezoet de Bie, Rita Dogger, Bruno
Ens, Yvet Former, Zoe Grisnigt, Liedeke IJdens, Diana Kooiman, Jari van Maanen, Alizetta
Ouedraogo, Merel van Rongen, Marloes van Rongen, Joannie Schaapman, Marin
Schoots, Jasmijn Serle, Rikke Vet, Saar de Wit, Yvonne Vlamning, Evelien van Wijk, Andre
vd Vliet, Esther Koorn, Jitze Beintema.
Aanwezig: (bestuur) Ben Kenter, Marco Tuntelder, Maartje Duin, Onnoline Zegeren
(leden) John Zoetelief, Eline Zoetelief, Mieke vd Bent, Vivian Karels, Carla de Wit, Jolanda
Venneker, Evelien Timmermans, Ed Witte, Erik Le Roux, Jan Berend Stuut, Connie Joling,
Desiree van Faassen.
Aanvang: 20.05 uur
•

We worden welkom geheten namens Rob Sanders. De koffie/thee en de
vergaderruimte worden door hem aangeboden.

Ingekomen stukken: A.s dinsdag 6 oktober is er een raadsvergadering over de nieuwe
sporthal. Tevoko zit, in de persoon van Ben Kenter, in de klankgroep. De nieuwe
sporthal moet zo groot worden als de Koninghal, Beatrixzaal en Ons Genoegen samen.
Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. De opmerking van Mieke ging over de
eilandcompetitie.
Het bestuursverslag is uitgedeeld en wordt besproken. Aanvulling betreft de CMV-jeugd.
Er waren 5 teams. 1 team niveau 3, 2 teams niveau 4 en 2 teams niveau 6. Ze hebben
allemaal leuk gevolleybald. De B-jeugd was in de 2e helft tweede geworden.
Het CMV heeft dit jaar 3 teams. Ze spelen 3 wedstrijden van 20 minuten op een dag.
Het enthousiasmeren van jongens is landelijk een probleem. Op de OSG is Marcel van
Beek daarmee bezig. Misschien even contact opnemen met hem.
De recreantengroep bestaan nu uit 10-13 mensen. Een vrij grote groep, maar erg
enthousiast.
Evelien van Wijk weer hartelijk bedankt voor de wedstrijdleiding.
Er is een enquete geweest bij deelnemers van de eilandcompetitie. Dat waren alleen
opmerkingen als prima en ga zo door.
Hans Polderman stopt met de kantine per 1 januari.
Het aantal teams loopt terug in de eilandcompetitie. Er worden wat ideeen geopperd:
-

Misschien niet meer op tijd spelen, maar 2 sets

-

Er moet meer gezelligheid in de kantine
Wedstrijd voor je wedstrijd fluiten ( ipv erna) , dan ben je met het hele team vrij
en kan je misschien nog wat gaan drinken met z’n allen

-

Misschien 2x op een avond spelen, waardoor mensen ook langer blijven hangen

-

in de sporthal.
Als er minder teams zijn, kan de zaal ook korter ingehuurd worden, dus minder
huur

-

Misschien is het een optie de kantine te laten draaien door de verenigingen,
waardoor ze extra inkomen genereren voor de vereniging.

Flessen en rekken zijn geleverd door Vincent. Ben heeft er nog een over voor het nieuwe
C-team.
Financien
Het buitentoernooi kende een regenachtige zondag en is afgelast om half 12. Daardoor
minder omzet en minder winst. Er komt een opmerking dat de prijzen halveren
misschien niet gelijk nodig was. Dit wordt verder besproken door de
buitentoernooicommissie.
Er zijn netten aangeschaft voor achter de velden.
De resultatenrekening kent een klein verlies. Dit komt o.a. door een iets minder
buitentoernooi, minder leden en een hogere huur voor de eilandcompetitie. Er zijn meer
dinsdagen gespeeld en de zaal is iets langer ingehuurd voor het opbouwen.
Vincent sponsort nog een ballenkar en ballen.
De boetes van de Nevobo zijn kleine boetes voor: te late uitslag, verkeerd nummer,
scheidsrechters met een verkeerde licentie. De grootste was voor het niet komen
opdagen van H2. Buiten hun schuld, want ze moesten meedoen met H1.
Vanaf de 2e klasse moet je een officiele scheidsrechterscursus hebben gedaan.
De ondergrens van € 10.000 is nodig. We zijn nu ongeveer op de helft. Het kritische punt
ligt in september. Dan komt de rekening voor de zaalhuur en 50% van de teamgelden
voor de Nevobo. Bij elkaar zo’n € 4500. De contributie wordt pas in oktober geind en in
september wordt de eilandcompetitie gefactureerd.
Het inhuren van de zaal moet kritisch worden bekeken. De zaal is nu een week te vroeg
ingehuurd of in de vakanties. De post zaalhuur is de grootste kostenpost.
De subsidiestroom van de gemeente is iets minder geworden met de nieuwe regeling.
Het wordt gebaseerd op het aantal jeugdleden en 55+. Aangezien we veel jeugd hebben,
komt dat nog wel goed.
We hebben minder spelende leden, minder spelerskaarten, maar de kosten bij de
Nevobo zijn hoger. Dit heeft te maken met waar de teams spelen. Een 1e klasse team is
duurder dan een 3e klasse team.
Mieke vraagt wat een 3e klasse team kost.

De zaalhuur voor de trainingen moet uitgezocht worden. We hebben geen H2 meer en
de jongens trainen ook niet meer. Dus eigenlijk moet het minder zijn ipv meer.
Er is geen geld voor een jubileumfeest van Tevoko 50 jaar. En er is geen geld voor
nieuwe shirts.
Enkele ideeen:
-

Een shirtfonds. Iedereen betaalt elk jaar bv € 5 via de contributie voor een shirt.
Elk jaar, zodat je kan sparen voor nieuwe shirts.

-

Leden moeten hun eigen shirt kopen als ze willen spelen. Dit gebeurt bij veel
andere verenigingen.
Teams samen laten trainen als er niet veel opkomst is. Dit is alleen vooraf

-

moeilijk in te schatten. In principe staan alle trainingen vol ingepland.
Training 1 uur ipv 5 kwartier.

-

Misschien communiceren naar de leden hoeveel een training kost.
Als er geen buitentoernooi zou zijn, zou de contributie 3x zo hoog moeten
worden.

-

Voorstel van het bestuur: leden 3 loten van de Grote Clubactie berekenen via de
contributie. De leden kunnen dan kiezen of ze die houden of dat ze die verkopen.
De vereniging houdt € 2,40 over per lot van € 3,00.

Jan Berend zegt dat € 100,- voor kampioenen niet is begroot, net als boetes en een post
onvoorzien. Volgens Marco hoeft dat niet.
Jari en Jan Berend vormen de kascommissie: Marco is een goede penningmeester, die
alles goed voor elkaar heeft. Jan Berend blijft nog een jaar in de kascommissie. Vragen of
Jari ook nog een jaar wil, want hij was er nu niet bij geweest.
Contributie
Idee: misschien kerstkransen verkoop actie ofzo. We denken dat daar weinig animo voor
is omdat Tevoko al het buitentoernooi heeft waar iedereen aan mee moet werken.
Vanuit de vergadering wordt geopperd dat er best een contributieverhoging mag
worden doorgevoerd. Er wordt voorgesteld de contributie met € 10 te verhogen ipv de
Grote Clubactie. Dit is voor Tevoko veel gunstiger.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Nevobo
Er is een scheidsrechtersprobleem met scheidsrechters die hoger willen fluiten. D1 moet
1 scheidsrechter leveren die aan de overkant wil fluiten. Dirk Schouw en Ben Kenter zijn
opgegeven, maar eigenlijk zonder dat ze daadwerkelijk aan de overkant willen fluiten.
Idee: Misschien kan/wil Jari wel, zodat hij zijn wedstrijden in Leeuwarden fluit.
Mieke en Robert van de Bent mogen hoger fluiten en willen dat ook wel op Texel.

TC
D5 heeft een probleem. Daar zijn er 3 gestopt, waardoor er nog maar 4 in dat team
zitten. Er is als noodoplossing besloten toch te proberen de wedstrijden te blijven
spelen met wie maar kan. Een team terugtrekken kost geld. Een wedstrijd afzeggen in
overleg met de Nevobo, waardoor hij verplaatst wordt, kost geen geld.
De overige speelsters worden verdeeld: Eline D4, Hanna en Romy D2, Simone D3.
Nienke en Anne spelen nu vast bij D1.
In Dorp Beachvolleybaltoernnooi is nieuw leven ingeblazen door Jan Berend, Jari en
Liedeke. Onder de vlag van Tevoko. Dit was erg leuk. Volgend jaar weer op 21 augustus.
Er zijn 2 bestuursleden aftreden en herkiesbaar: Ben en Onnoline. Er zijn geen
tegenkandidaten, dus ze blijven beide.
Jubileum Tevoko 50 jaar
De commissie zal budgetneutraal een feest moeten organiseren. Kijken wat er mogelijk
is met sponsors en subsidies. Misschien Texelfonds of de Raboton. Samen een. Met een
kleine bijdrage van leden en oud-leden.
Er is ook een sponsorcommissie in oprichting. Er is al een sponsorplan geschreven door
Esther en Maartje. De nieuwe sponsorcommissie gaat hiermee aan de gang.
Rondvraag
Connie: - Er zijn open clubkampioenschappen voor de jeugd in een toernooivorm. Er
zijn 2 C-teams die daaraan mee zouden kunnen doen. Dit kost wat extra geld (extra
training en inschrijving). 2 Januari is de eerste voorronde. Dit gaat verder besproken
worden in de TC en het bestuur.
-

Sportservice organiseert de cursus: besturen met een visie. Het Tevoko-bestuur
wordt bij deze uitgenodigd. 2 of 3 per bestuur.

Carla: Als D5 wegvalt, kunnen wij dan weer om half 4 wedstrijd spelen.
Dit moet eerst in het eigen team worden besproken en dan nog is het moeilijk omdat
het hele programma al is gemaakt en de overkantse teams hier al rekening mee
houden.
Jolanda: Waar kan ik de internetsursus voor scheidsrechters vinden?
Maartje stuurt even een link.
Desire: Kan je leden verplichten die internetcursus te doen?
We vinden dit eigenlijk een morele verplichting.

Ed: Jammer dat D5 ontploft is. Misschien zit hier een uitdaging in voor de toekomst.
Helderheid in hoe alles wordt verdeeld en extra trainen.
Nienke en Anne zitten nu vast bij D1 en mogen ook nog meetrainen bij D2.
Einde 23.00 uur.
Daarna nog een gezellige borrel in het Vooronder.

