
Notulen algemene ledenvergadering Tevoko 05-10-2018.

Aanwezig: Romy Schotanus, Jet Abma, Maud Bijvoet, Eric le Roux, Patrick, Loran kleine Schaars, 
Andre van Vliet, Jan Keesom, Koos Doeven, Jitze Beintema, John Zoetelief, Dirk Schuil, Marieke 
Keijser, Nynke Stuut. En later Jan  Berend Stuut. Carla, Jessica Mieke Elske Tanja  komen na de 
wedstrijd binnen.

Afwezig bestuurslid: Onnoline, in verband met vakantie.

1 Opening

Ben Kenter heet iedereen welkom en is blij met de opkomst: 14 leden (vorig jaar 7…).
Dames 3 speelt vanavond nog een wedstrijd, maar wil graag bij het slot aanwezig zijn.

Heren 1 is compleet aanwezig!

** Van 2 bestuursleden loopt de termijn af; Ben Kenter en Onnoline van Helden. Dit is niet genoemd 
in de uitnodiging waarvoor excuses.

2 Ingekomen stukken

1 uitnodiging Tevoko leden klankbord groep uitnodiging vanuit de Gemeente: die betrokken waren 
bij de bouw van de nieuw Sporthal. 

2 Petra Graaf, fotografe van de teamfoto’s, heeft een bos bloemen als dank gekregen van Tevoko 
bestuur. Zij zal de ontbrekende teams alsnog op de foto zetten bij thuiswedstrijden.

3 Notulen jaarvergadering

 Er zijn geen op of aanmerkingen en de notulen jaarvergadering wordt hiermee vast gesteld

4 Bestuur verslag

 Jitze vraagt of de volgende keer de agenda ook op de website gezet kan worden.

Het bestuursverslag wordt voorgelezen door voorzitter Ben Kenter (en is op te vragen). De 
teamprestaties worden kort besproken met de  eventuele problematieken waar tegen aan gelopen 
werd.

Zie verder het bestuursverslag.



5 Financieel jaarverslag

Buitentoernooi 2018 heeft weer een gezonde winst gemaakt.
Bijzonder was: Koek en Zopie heeft scherp ingekocht. ( Biersoort verandering; waardoor lagere 
inkoopkosten) 
Advertentie geld is toegenomen
Stiehl is omhoog gegaan in kosten volgens afspraak.

Er zijn een paar (kleine) boetes van de Nevobo ontvangen doordat scheidsrechters zonder licentie 
hebben floten c.q. verkeerde invulling op het Digitale Wedstrijdformuier.
Er komen een paar jubileums aan: Ec en Buitentoernooi;daar willen we best geld in investeren om  er
iets leuks mee te gaan doen.
Kascommissie;  Carla de Wit en Andre van Vliet.
Zij hebben met waardering gezien wat Marco de afgelopen jaren heeft gedaan.
Kascommissie heeft 1 opmerking t.a.v. van de notulen: op de site van Tevoko komen na afloop veel 
gegevens naar buiten, zij raden aan om dit met andere woorden te melden, hun inziens moeten deze
gelukkig nu positieve gegevens niet over Texel!.

Het financiële verslag kan eventueel op de beamer gepresenteerd worden, zodat de papieren versie 
niet op straat komt te liggen!

Er wordt € 2.000,00 begroot voor een nieuwe website.
Begroting komend jaar word uitgelegd.
Kort samen gevat we hebben een hele gezonde vereniging!
Andre en Carla blijven nog een jaar kascommissie we zoeken nu nog een vrijwilliger: Jan Keesom bied
zich aan!

6 Contributie

Het bestuur stelt voor de contributie wederom NIET te verhogen!
Maar indexering leert ons dat er 1 euro per half jaar bij op komt. Er wordt voor gestemd!

21.00 uur korte pauze.

7 Competitie komend seizoen

Het seizoen 2018-2019 zijn er 5 competitie spelende senioren teams en 3 jeugd teams; 1 b en 2 c 
teams
Er staat ons helaas een boete van € 75,00 te wachten door het terug moeten trekken van een B jeugd
team.
CMV meiden zijn nog niet toe aan de competitie.
Van diegene die de cursus ‘Beginnend trainer” vorig jaar hebben gevolgd zijn een aantal 
daadwerkelijk aan het trainen geslagen:
Loran is ingestapt bij MB1
Jan Berend, Eric en John zijn de Recreanten+  en H1 gaan trainen in combi met Jitze en Ben.
Er wordt voorgesteld om te bekijken dat degenen die deze cursus al volgden een vervolgcursus 
zouden willen doen.



Door de sloop van de Koninghal moest er andere indeling komen van de trainingen. Er wordt 
uitgeweken naar de Beatrixzaal en de Bijenkorf. 
Er is een schriftelijke toezegging van de gemeente Texel dat wij compensatie krijgen omdat deze 
zalen duurder zijn. ( o.a. de Bijenkorf in Oosterend) 
Door de promotie van Dames 1 zijn wij verplicht een regio scheidsrechter te leveren. Robbert van der
Bent gaat de scheidsrechterlicentie hiervoor halen.
EC bestaat 50 jaar. Start 1968!!!!! Is dus nu 50 Jaar
EC is terug gelopen in aantal teams. De laatste wedstrijd was altijd om 22.15 uur en deze komt 
hierdoor te vervallen.
Suggestie uit de zaal; Voorstel aan de EC teams zou kunnen zijn dat zij per team 1 nieuwe speler 
aantrekken is 30 nieuwe leden zijn toch minimaal 3 nieuwe teams.
Er word aangegeven dat de  groep recreanten met 20 man te groot is geworden.
Oud Kobeko geeft aan dat ze al met regelmaat nu naar huis gaan…. Het bestuur gaat hier nog over 
brainstormen.

8 Bestuur Tevoko

Aftredend en herkiesbaar; Ben Kenter en Onnoline Zegeren.
Wie wil meedraaien of in wil stappen kan zich ten alle tijden melden. 

9 Privacy wetgeving

De nieuwe wetgeving inzake de Privacy-verklaring is dit jaar in werking getreden.
Vooral voor de jeugd tot 16 jaar is deze verstrekkend.
Een en ander zal ook op de website worden geplaatst.
Informatieve brief gaat eerdaags naar de ouders. Hierbij wordt een goedkeuringsformulier 
meegezonden die de ouders kunnen ondertekenen. 
Pas na ontvangst hiervan mogen we allerlei zaken presenteren op de site (denk aan o.a. teamfoto’s.).

10 Commissies 

Sponsorcommissie;
Jan Jacob vertelt dat de sponsorcommissie 2 jaar bezig is geweest met het zoeken van balsponsoren. 
Maartje is inmiddels weg en Jan Berend veel in het buitenland. Jan Jacob blijft nu alleen over.
Aangezien wij veel sponsoring binnen hebben en sommigen voor langere tijd zouden we dat nu op 
een lager pitje kunnen zetten, zeker ook nu Tevoko er financieel beter voor staat.
Mocht er interesse voor deze commissie zijn dan kun je je aanmelden bij het bestuur.
Jet en Maud tonen belangstelling. Jan Jacob gaat contact met ze zoeken om evt samen verder te 
zoeken naar sponsoren.
Eilandcompetitie commissie;
Kees Slik is even in de ziekenboeg.
Andre van Vliet geeft aan dat er een schriftelijke vastlegging is ?? Ivm 50 jaar EC
De werkgroep heeft al plannen en zal in maart 2019 bij elkaar komen. Leontine stuurt hierbij aan als 
Tevoko bestuurslid en feestcommissie lid.



Buitentoernooi commissie;
SBB wil geen langjarige overeenkomsten meer afsluiten door in verband met o.a. erfpacht.  Is 
aandachtspunt voor de toekomst. Andre regelt dit verder.  
Buitentoernooi is in 2019 aan de 48e editie toe.
Draaiboeken lopen gesmeerd evenals de teams die erbij betrokken te zijn.
D2 biedt aan om de komende 10 jaar de zondagochtend dienst op zich te nemen. Liever dan de 
zaterdagochtend.
Jan Berend en Jari van Manen organiseerden in augustus het Indorp beachvolleybal toernooi.
Ze draaien kostenneutraal, soms zelf met iets winst maar het is een op zich zelf staand iets.

Technische Commissie.
Jan Jacob komt hierin zitting nemen vanuit het bestuur, nieuwe trainers zullen toetreden.
Dit jaar was de indeling een grote puzzel en welke gevolgen dat kan hebben is duidelijk.
Volgens de T.C. speelt nu iedereen op niveau waar hij zij thuis hoort.

11 Website/ Webwinkel 

In de statuten van 1993 staat dat uitgaven boven de 2000 gulden voorgelegd moeten worden aan de 
Algemene Ledenvergadering. Dit geldt dus ook voor de bouw van de nieuwe website. De begroting is 
inmiddels al goedgekeurd. Het besluit om een nieuwe website te nemen komt voort uit meerdere 
klachten over de huidige website welk veel te wensen overliet. De nieuwe website moet 
gemakkelijker toegankelijk zijn, beter te gebruiken waardoor er meer opgezet gaat worden.
Inmiddels zijn “De Webjongens” ingeschakeld voor het bouwen van de nieuwe site.
Gewezen wordt op het bestaan van de Website Button, voor de kledinglijn van Tevoko.

12 Rondvraag

Is het de bedoeling dat er 1 teller en 1 scheidsrechter bij een wedstrijd zijn? Je hoeft dit niet zelf te 
regelen? **Jari van Maanen maakt de schema’s en deelt per team in.
Na de wedstrijd werd meestal iets op de site of op facebook gezet.
** Met de nieuwe website gaat dit gemakkelijker en hoeft het niet alleen door 1 persoon gedaan 
worden.
** voorstel; uit ieder team een persoon die dit gaat plaatsen. Neem pen en papier mee na de 
wedstrijd maak het stukje met elkaar en plaats het!! Hoe leuk om het van andere teams te kunnen 
lezen hoe ze gaan. Bestuur zal hier over brainen.

** Maud treed toe als web redactrice, ze is echter geen lid van het bestuur. Iedereen gaat akkoord.

Dirk schouw geeft aan dat hij niet elke zaterdag meer kan fluiten. Hij is 1 van de 2 scheidsrechters 
met een V2 licentie.

Trainingen 20 man…. Kijken wat er naar een andere groep wil of kan bij de recreanten.

Eric: of er in de toekomst meer of langer getraind kan worden.
Jan Berend: Website mag er input geleverd worden? **ja info via Onnoline.

Aan de ene kant zoeken we 10 tjes voor sponsoring en aan de andere kant geven we het groot uit. 
Door etentjes ed. Of in de balken verder te vergaderen. Het voelt niet goed.



Korte uitleg waarom wordt gegeven.

Jitze: hebben wij een idee of weet het bestuur   hoe de vereniging eruit ziet over 5 jaar?
Marco antwoordt dat we bezig zijn met een beleidsvisie… cessie weiden aan dit onderwerp. Jitze mag
daarin mee denken.
** Tip ledenlijst actualiseren.
** toch fijn dat de uitnodiging al 1.5 week eerder  werd verzonden, maar liever nog een week eerder.
Andre: op papier toezenden van de stukken alles digitaal tegenwoordig!
Daar reageren anderen weer heel anders op.
Notulen over 2 maanden op de website zetten…op de nieuwe website.

13 Sluiting en loting.

 



.


