
Bestuursverslag 2020-2021 Volleybalvereniging Tevoko

Algemeen

Seizoen 2020-2021.
Dit wordt een ander bestuursverslag dan gebruikelijk.
Het was ook een ander volleybalseizoen dan gebruikelijk.
Na de vroegtijdige beëindiging van het seizoen 2019-2020 waren de ontwikkelingen in de bestrij-
ding van de Corona-pandemie hoopgevend. Gedurende de zomer leek een gebruikelijke start van de
Nevobo-competitie daadwerkelijk plaats te gaan vinden en werd er door de TC van Tevoko ook 
daadwerkelijk een nieuwe teamindeling gemaakt en werden de betreffende teams bij de Nevobo in-
geschreven.
Er werden 4 damesteams, 1 herenteam, 2 jeugdteams (1 meisjes B-teams en 1 meisjes C-team) en 1 
CMV-team opgegeven.
De damesteams kwamen respectievelijk uit in de 1e Klasse (D1), 2e Klasse (D2) en de 3e Klasse 
(D3 en D4).
De twee (meisjes) jeugdteams begonnen het seizoen respectievelijk in de 1e Klasse B-jeugd, de 1e 
Klasse C-jeugd en de (regionale) CMV-competitie.
De Tevoko-heren speelden hun wedstrijden in de 2e Klasse.

Half september 2020 begonnen de teams met de eerste wedstrijden. Met een bange blik werd geke-
ken naar de (toen nog) wekelijkse persconferenties van de Minister-President. Na de zomer bleek 
het aantal besmettingen toch weer snel op te lopen, waardoor half oktober nieuwe overheidsmaatre-
gelen volgden. Dit betekende voor alle amateurverenigingen een abrupte stop van de competitie,zo-
wel voor de jeugd als voor de senioren.
Omdat er slechts een beperkt aantal wedstrijden waren gespeeld (de meeste teams slechts 2 of 3) 
werd de competitie nietig verklaard. Het bleek helaas ook meteen het definitieve einde van het vol-
leybalseizoen 2020-2021. Er mocht immers ook niet meer getraind worden (met uitzondering van 
de jeugd onder 18 jaar; deze heeft nog door kunnen trainen tot half december, daarna is ook deze 
groep stilgevallen).
Het volleybalseizoen 2020-2021 heeft dus ongeveer 4 weken geduurd. 
Dat dit behoorlijke consequenties voor Tevoko heeft gehad zal in dit bestuursverslag verder duide-
lijk worden.
Sportief gezien is het in ieder geval een seizoen geweest om snel te vergeten.

De impact van de Corona-maatregelen beperkte zich niet tot de competitie spelende leden.
Ook de groep recreanten zag hun wekelijkse training stopgezet worden.
De organisatie van de BOSQ Eilandcompetitie, welke eveneens hoopvol was gestart, kon eveneens 
niets anders dan de gehele competitie annuleren. Een gehoopte herstart in januari behoorde door de 
Corona-maatregelen in die periode niet tot de mogelijkheden.
Tevens werd in augustus door de organisatie van het Tevoko Indorptoernooi besloten het Indorp-
toernooi af te gelasten. Ook in deze beslissing speelde Corona een grote rol. 
Last but not least werd in januari het pijnlijke maar verstandige besluit genomen het Tevoko Bui-
tentoernooi (notabene het 50e ….) voor het tweede achtereenvolgende jaar af te gelasten. Sportief 
opnieuw zeker een aderlating, maar door het gemis van de inkomsten uit de Koek en Zopie tevens 
een flink financieel gemis.



 
Organisatie
Het bestuur heeft gekozen voor een maandelijks overleg waarin de lopende zaken worden bespro-
ken en het beleid wordt vastgesteld.
Daarnaast is er naar behoefte overleg met elkaar, met de commissies en met andere betrokken par-
tijen.
Er zijn geen mutaties geweest in het bestuur gedurende het verloop van het seizoen
- 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 organisatie van de Eilandcompetitie 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 en uitvoeren van het technisch 
beleid.
- De volgende trainers waren bereid het seizoen 2020-2021 de diverse trainingen voor hun rekening 
te nemen:
Connie Joling; D1, MB1, CMV
Connie Joling/Loran Kleine Schaars; D3
Jan Berend Stuut; MC1
Jitze Beintema; D4/Recreanten Plus 
Kees Slik: Recreanten
Ben Kenter; D2, H1*
* samen met Jitze Beintema

Mieke van der Bent heeft met ingang van dit seizoen haar trainersactiviteiten stopgezet. Gedurende 
vele jaren was zij trainer en lid van de TC.

- Aanspreekpunten voor de jeugd waren dit seizoen: Meisjes B, CMV-jeugd - Connie Joling, D3 – 
Loran Kleine Schaars/Connie Joling, Meisjes C – Jan Berend Stuut. Jan Jacob Keyser heeft als be-
stuurslid Jeugdzaken onder zijn beheer.
- De vereniging telt op dit moment 72 competitie spelende leden, inclusief CMV.
Tevens zijn er 24 recreanten, 4 steunende leden en 2 ereleden.

Activiteiten en investering
Volleybalvereniging Tevoko zag haar voornaamste taak, het organiseren van volleybalactiviteiten, 
door het Coronavirus bijna volledig gedwarsboomd.
Zoals genoemd kwamen de Nevobocompetitie en de BOSQ Eilandcompetitie in een zeer vroegtij-
dig stadium volledig tot stilstand.
Zowel het Tevoko Indorptoernooi als het Buitentoernooi werden afgelast.
Het traditionele Oliebollentoernooi kon eveneens geen doorgang vinden.
Half oktober 2020 werden de trainingen voor de senioren stilgelegd, half december de trainingen 
voor de jeugd. De vereniging kwam letterlijk volledig tot stilstand.
Desalniettemin vonden er toch nog wel kleine activiteiten plaats;
– Omdat het Oliebollentoernooi niet doorging werden alle leden verrast met een thuisbezoekje van 
een van de bestuursleden, die die oliebollen dan maar thuis ging bezorgen. Tegelijkertijd werd er 
een extra Nieuwsbrief bezorgd.
– Ook in mei werd er een Nieuwsbrief verspreid. Gepoogd werd op deze manier toch nog enige bin-
ding te houden met de leden.
– Vanaf maart 2021 mocht er door de jeugd onder 18 jaar buiten worden getraind.
De jeugdtrainers Connie Joling en Jan Berend Stuut zijn inventief en creatief bezig geweest met het 
creëren van een buitenvolleybalveld, eerst bij de StayOkay en later op het terrein van Texel 94. 



Hierdoor konden er in deze periode toch nog op beperkte schaal enige volleybalactiviteiten plaats-
vinden.

Financiële ontwikkeling
Net als het vorig seizoen werd het seizoen 2020-2021 financieel zwaar negatief beïnvloed door de 
Corona-pandemie.
Door de afgelasting van het Buitentoernooi zijn we extra inkomsten misgelopen. 
Omdat er slechts een handjevol wedstrijden en trainingen zijn geweest is er geen contributie bij de 
leden in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn de jeugdleden die wel hebben getraind. Zij 
hebben een aangepaste rekening voor de periode augustus-december ontvangen.
Hier tegenover staat dat er geen zaalhuur is berekend door de Sportstichting. Wel zijn door de Ne-
vobo de teamgelden in rekening gebracht, waarvan maar een klein gedeelte is gerestitueerd.
Als gevolg van dit alles is er opnieuw fors ingeteerd op het eigen vermogen van de vereniging. 
Hoewel er nog steeds voldoende financieel vet op de botten aanwezig is, zal een derde opeenvol-
gend “Corona-seizoen” de vereniging voor vervelende keuzes gaan stellen.
Voor de exacte cijfers wordt verder naar het financieel verslag verwezen.
- Het bestuur stelt voor om de contributie, buiten de indexering, niet te verhogen.
- Het inschrijfgeld voor de eilandcompetitieteams was voor het afgelopen seizoen € 215,- per team.
Gezien de zeer vroegtijdige afgelasting van de Eilandcompetitie zijn er geen teamgelden in reke-
ning gebracht, noch is de zaalhuur berekend door de Sportstichting. Het bestuur stelt voor om het 
genoemde inschrijvingsbedrag per team te handhaven en niet te verhogen.
- Het afgelopen boekjaar liep van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Toekomstverwachting
Het seizoen 2021-2022 is gelukkig op vertrouwde wijze begonnen is, zonder allerlei beperkingen 
m.b.t. Corona. De competitie draait weer, de teams gaan weer voor de punten en op de thuisspeelda-
gen zijn de tribunes weer gezellig gevuld.
Als eerste is het Tevoko Indorptoernooi weer opgestart. Hoewel in eerste instantie opnieuw afge-
last, ditmaal door slecht weer, heeft het toernooi uiteindelijk op zondag 12 september alsnog plaats-
gevonden.
Ook de Eilandcompetitie is inmiddels weer van start gegaan.
Uiteraard hopen we in mei 2022 na twee jaar ook weer het Buitentoernooi te kunnen organiseren.

Desondanks heeft anderhalf jaar van stilstand er bij Tevoko behoorlijk ingehakt. 
Het aantal leden is behoorlijk gedaald, zowel bij de senioren als bij de jeugd. Helaas zien we dit 
verschijnsel eveneens bij andere verenigingen. Het aantal (late) terugtrekkingen van teams uit de 
Nevobo-competitie is nog nooit zo groot geweest.
Ook de BOSQ Eilandcompetitie heeft te kampen met een vermindering van het aantal teams. 
Was er in voorgaande jaren sprake van een licht gestage afname, dit jaar is hierin een versnelling 
waargenomen. Uiteraard een zorgwekkende ontwikkeling. Noemenswaardig is de opzegging van 
het team van Kobeko, een van de oudste teams in de Eilandcompetitie (ook qua leeftijd...)
Daarnaast liggen er voor Tevoko andere gevaren op de loer. Alle verenigingen kunnen uitsluitend 
bestaan indien er genoeg kader en vrijwilligers zijn om de vereniging draaiend te houden.
Binnen Tevoko is er nooit een gebrek geweest aan vrijwilligers. De laatste jaren is het clubje van 
belangrijke vrijwilligers die een organiserende taak hebben binnen de vereniging (denk aan het Bui-
tentoernooi, de Eilandcompetitie etc.) kleiner geworden. En ook ouder. Zo dreigt er op redelijk kor-
te termijn een leegloop bij de organisatie van het Buitentoernooi. Ook de Eilandcompetitie heeft re-
centelijk moeite gehad om de organisatie voldoende bemand te houden.
Hier bovenop gaan we op dezelfde termijn ook geconfronteerd worden met uittredend kader (trai-



ners, bestuursleden). 
Opvolgers hiervoor staan slechts met mondjesmaat klaar. 
Dit gaat een serieuze bedreiging worden voor Tevoko. Mits er niet binnen enkele jaren opvolgers 
gevonden kunnen worden voor trainers, bestuursleden en vrijwilligers zou het zomaar kunnen zijn 
dat Tevoko als het ware implodeert en haar leden geen trainingen kan aanbieden omdat er geen trai-
ners zijn, geen Buitentoernooi kan organiseren omdat er geen vrijwilligers zijn en geen Eilandcom-
petitie kan organiseren omdat er geen wedstrijdleiding is.
Het is niet alleen aan het bestuur, maar aan alle leden van Tevoko deze bedreigingen het hoofd te 
bieden. We doen daarom hiermee nu een beroep aan iedereen die Tevoko een warm hart toedraagt 
om mee te denken, maar ook actief mee te werken de vereniging de komende jaren draaiende te 
houden en te zorgen voor verdere continuïteit.

Namens het bestuur van Tevoko;

Ben Kenter – Voorzitter
Marco Tuntelder – Penningmeester
Onnoline Zegeren – Secretariaat
Jan Jacob Keijser – Jeugdzaken
Jari van Maanen – Wedstrijdsecretariaat/Ledenadministratie/Social Media


