Notulen Jaarvergadering Tevoko 2021
Datum: 08-10-2021
Locatie: Hotel de Lindeboom
Aanvang: 20:30
Aanwezig: Ben Kenter, Marco Tuntelder, Jan Jacob Keijser, Jari van Maanen, Jan-Berend Stuut, Nina
Bakker, Matty Former, Loran Kleine Schaars, Dirk Schouw, Erik le Roux, Carla de Wit
Afmeldingen: Onnoline van Helden, Patrick Hollenberg, Christine Boschman, Connie Joling, Jet
Eelman, André v/d Vliet, Dorien Boer, Luna Boer, Maud Goënga

Opening
Ben heet iedereen welkom. Er zijn zeven leden en vier bestuursleden aanwezig.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ben benoemd de dood van Piet Keijzer, hij heeft veel betekend voor de Eilandcompetitie en het
Buitentoernooi, hij is lange tijd de rechter hand van André van der Vliet geweest. We hebben namens
Tevoko een advertentie geplaatst in de Texelse Courant.
Jan-Berend heeft te kennis gegeven dit jaar voor het laatst In-Dorp georganiseerd te hebben. Hij
roept de vereniging op om dit te toernooi te continueren. Echter gaat de huidige organisatie de kar
niet meer trekken.
Notulen Jaarvergadering 29-01-2021
De vorige jaarvergadering was online (via Teams). Deze was uitgesteld wegens de coronapandemie.
André heeft destijds een vraag gesteld over de omroepinstallatie in de sporthal → er zou overleg
plaatsvinden hierover, maar dit heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. Dit punt zal worden
meegenomen de volgende keer dat er overleg is met de gemeente. Daarin zal ook het afplakken van
de ramen, en het instellen van de lichten in de sporthal worden meegenomen.
Mieke had zich vorig jaar aangemeld voor de kascommissie en niet Carla. Carla heeft echter netjes
haar in de schoenen geschoven taak uitgevoerd.
Bestuursverslag Tevoko 2021
Afgelopen seizoen heeft uit 2 of 3 wedstrijden per team bestaan. Het begon nog hoopvol, echter
door de coronapandemie heeft het seizoen geen voortgang gevonden. De jeugd heeft nog wel
getraind vanaf half Maart. De volwassenen echter helemaal niet meer. Loran en Jan-Berend vullen
aan dat de jeugd dit wel heel fijn vond. Jan-Berend: “De jeugd heeft maar twee keer minder getraind
dan normaal, dit komt ook omdat er langer is doorgetraind.” Vanuit Ben dank richting Jan-Berend,
Loran en Connie voor de tijd en energie betreffende de jeugdtrainingen. Dames 4 is op het laatste
moment teruggetrokken uit de seniorenklasse vanwege het afnemende aantal leden. Ben
constateert dat dit een algemene en zorgwekkende trend is. Er is nog overwogen om het
buitentoernooi in September te doen. Echter is dat niet doorgegaan vanwege meerdere factoren. De
10e editie van het Indorp Toernooi heeft plaatsgevonden → Iedereen heeft een shirtje gekregen. Met
wat extra maatregelen hebben we het toernooi laten plaatsvinden. De aanvraag voor de

evenementenkalender moet plaatsvinden voor 23 oktober. Hier zitten geen financiële consequenties
aan.
Financieel Jaarverslag
Jan Jacob deelt het Financieel Jaarverslag uit aan de leden die naar de jaarvergadering zijn gekomen.
Marco legt uit: “We zijn in een jaar tijd terug gegaan van ruim 37.000 euro naar ruim 32.000 euro.”
“Het eigen vermogen is van €24.000 naar €16.000 gezakt. Door een verlies van ruim €7.000 in
afgelopen boekjaar.”
“Er zijn nog wat kleine betalingen die moeten worden voldaan, daarnaast staat er nog een
reservering van € 3.000 voor aankoop wedstrijdshirts. Ook de vooruit ontvangen teamgelden van het
buitentoernooi staan aan de passivakant, dit betreft ruim € 11.000. Dit is een afspraak met de teams
die zich in hadden geschreven voor het toernooi van 2020 wat ook niet doorging. Er hebben 2 teams
inschrijfgeld terug gevraagd, maar er staan ook alweer teams op de wachtlijst. Deze € 11.000 vloeit
volgende jaar het eigen vermogen in.”
Marco benoemt het buitentoernooi van 2021: “Het toernooi is niet doorgegaan, echter hebben we
wel een paar kostenposten, zijnde de stallingskosten en geluidsapparatuur (Stiehl). Marco legt uit dat
we een langlopend contract hebben met Stiehl, uit coulance hebben wij Stiehl de korting die wij
normaliter krijgen betaald. Echter wordt dit geld in mindering gebracht op de rekening die wij krijgen
bij een volgend toernooi.”
Als derde pagina de resultatenrekening: “We hebben een verlies geleden van €7.200. We hebben
geen contributie geint voor bondsspelers, spelerskaarten en eilandcompetitie omdat het vorig jaar
niet is doorgegaan vanwege corona. Aan de kostenkant is echter een groot deel gewoon
doorgelopen, bijvoorbeeld de contributie nevobo, zaalhuur een trainerskosten zijn gewoon
doorgegaan.” Tevoko heeft geen recht op coronasubsidie. Tevoko blijft ook na het afgelasten van
twee buitentoernooien een financieel sterke vereniging.
De begroting voor het jaar 2021/2022: “De begroting is gebaseerd op een volledig volleybaljaar, dus
met een volledig speelschema, en met een buitentoernooi. Er zijn geen extra kosten begroot voor
het 50 jarig jubileum van het buitentoernooi.” De kosten hiervoor worden vergoed vanuit de winst
die gemaakt wordt tijdens het buitentoernooi. Marco geeft aan dat de opbrengst (bijna) altijd boven
de begrote achtduizend euro is.
Het gaat even over de kosten voor de website, deze worden vrij hoog geacht. Marco geeft aan dat
onder het stukje software/automatisering ook Snelstart valt waarvia gefactureerd wordt aan de
leden. Loran concludeert dat je als vereniging niet zonder website kan.
Ben leest voor wat de kascommissie via e-mail heeft gestuurd aan de voorzitter: “De kas is
gecontroleerd en in orde bevonden, er wordt geadviseerd om penningmeester decharge te
verlenen.” De leden geven akkoord.
Corona en de gevolgen voor Tevoko
Er wordt door Ben besloten dat dit voldoende behandeld is in vorige punten
Contributie
Er wordt voorgesteld de contributie niet te verhogen, buiten de gebruikelijke indexering. De leden
geven akkoord.

Competitie
Na een korte onderbreking gaan we door met het punt competitie:
Ben: “We zijn dit seizoen begonnen met 5 seniorenteams, 2 jeugdteams en een CMV-afdeling.
Dames 4 is reeds uitgeschreven vanwege een tekort aan animo. De resterende leden zijn verdeeld
over Dames 3 en de Jeugd B. De Nevobo heeft ernstig last van de inkrimping van het aantal teams.
Veel teams zit in kleinere klassen, en moeten verder reizen. Bij de jeugd is dit minder aan de orde. De
jeugd speelt zoals altijd een halfjaar competitie.”
Betreffende de eilandcompetitie: “Deze is gestart, er zijn nog 24 teams over. Er zijn nog 3 tijdssloten
waarin wedstrijden worden gespeeld. Er zijn wat afmeldingen geweest in de commissie. Christine
Boschman heeft de commissie weer gecompleteerd.”
Bestuur Tevoko
Het zittende bestuur blijft ongewijzigd zitten. Ben geeft aan dat dit zijn laatste termijn als voorzitter
is. Dus hij zal nog maximaal drie jaar voorzitter zijn. Mocht er zich eerder een opvolger melden, dan is
hij/zij welkom.
Commissies
We hebben een aantal commissies, elke zal even kort behandeld worden.
Eilandcompetitie: “Weinig te melden, Christine is toegetreden.”
Buitentoernooi: “Er is na dit jaar een personeelsprobleem, heel veel leden van deze commissie
hebben aangegeven de 50ste editie als de laatste editie te zijn. Jan-Berend en Erik geven aan
technisch weinig problemen te zien. En dat de problemen vooral in de Koek en Zopie/Inkoop zitten.”
Technische Commissie: “Wordt bemand door de trainers van Tevoko. Ook hier is een vergrijzing
gaande. Jan-Berend en Loran zijn de verjonging. Ook Rikke en Nynke geven trainingen.”
Toekomstvisie
Er komt een tekort aan betreffende vrijwilligers. Dit geld voor toernooien, bestuur, trainers en
andere taken. Ben geeft aan dat er slechts een hele kleine groep “jongere” leden zijn. Slechts 22
competitie spelende leden tussen de 25 en de 65. Ben roept de leden op om mee te denken over
opvolging in kaderfuncties.
Jan-Berend geeft aan dat hij denkt dat je moet inzetten op de OSG: “Gymleraren moeten volleybal
gaan promoten, hierdoor komen ook misschien ouders ook vaker naar de sporthal.”
Matty oppert dat het misschien leuk is dat een jeugdlid een volleybalclinic geeft op de OSG. Ben
geeft aan dat dit wel eens geprobeerd is, maar dat dit toen niet gewerkt heeft. Echter is het wel een
optie om dit te proberen. Matty geeft zelf aan dit wel leuk te vinden
Rondvraag
Carla geeft aan de ramen in de sporthal irritant te vinden (de zon schijnt hier doorheen). Ben gaat dit
aangeven bij de sportstichting
Matty geeft aan dat de kleedkamernummers niet goed worden aangegeven in de sporthal. En of
teams in dezelfde kleedkamer mogen zitten in de sporthal wegens Corona. Ben geeft aan dat dit niet
mag. Ben neemt het op met Connie.

Nina vind de lichten in de sporthal heel irritant. Ben geeft aan dat dit inderdaad vaker wordt
aangegeven, hij neemt dit op met de sportstichting. De beheerders van de sporthal zouden hier wat
aan moeten doen.
Loran: De TC zou de ouders uitnodigen voor de jaarvergadering, echter is dit niet gedaan. Dit zou
worden gedaan om de teamindeling uit te leggen. Wellicht is het een idee om een jaarlijkse
inloopavond te houden om uit te leggen waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Ben geeft
aan dat dit een interne discussie van de TC is. Daarnaast geeft hij aan dat Connie een klein boekje
heeft gemaakt betreffende hoe het werkt binnen Tevoko.
Jan-Berend vult aan: Er zijn drie meiden van volleybal af gegaan vanwege chantage. Jan-Berend geeft
aan dat de TC zich niet laat chanteren, en dat ouders alleen de TC weten te vinden via WhatsApp en
via de Mail. Dit is de keerzijde van Social Media.
Jan-Berend geeft aan dat de TC bezig is met cursussen. Deze cursussen zijn ook gedownload dus
kunnen gedeeld worden met diegene die dat prettig vinden.
Daarnaast is er eigenlijk geen plek op Texel voor mensen om buiten te volleyballen. Daarom heeft
Jan-Berend getracht een volleybalveld te organiseren op het eiland. Jan-Berend is aangehaakt bij een
project betreffende buiten sporten op Texel. Wellicht gaat er een kooi komen met een zandbak
daarin om buiten te kunnen beachvolleyballen. De aanvraag bij de gemeente moet nog worden
gedaan. Dit loopt.
Het WK Vrouwenvolleybal 2022 vindt plaats in Apeldoorn en Arnhem. Het is in September. Misschien
vind de jeugd het leuk om te gaan kijken. Nederland is in ieder geval gekwalificeerd.
Jan-Jacob vraagt zich af of er een afspraak is tussen SBB en Tevoko betreffende het Vierkante Stuk.
Marco bevestigd dat deze er is. Wellicht moet er gekeken worden of deze nog loopt, en dat we deze
anders moeten verlengen. Marco gaat hier naar kijken.
Sluiting
Ben bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.

