
Notulen jaarvergadering vrijdag 29 januari Digitaal 

Aanwezig: Ben, Marco, Jari, Jan Jacob en Onnoline, Robbert vd Bent, Mieke v Bent, Jitze Beintema, 

Loran Kleine Schaars, Joannie van Elk-Schaapman, André vd Vliet, Jan Joosten,  Christine Boschman, 

Afgemeld: Carla de Wit  

- Welkom door de voorzitter 

 

- Er was nog een vraag voor vergoeding van een huurbus voor een jong team. Tevoko vergoedt 

dat niet. Er moet dan door het team zelf een sponsor gevonden worden. 

 

- Notulen vorige vergadering. Op een vraag van Erik le Roux om de training langer te laten 

duren, dit is doorgegaan. Alle teams hebben een kwartier langer trainen gekregen. Jitze 

vroeg of er een team van de OSG mee kon doen bij de eilandcompetitie. Ben heeft contact 

gehad met Jeroen Plag en er was geen animo. Kan eventueel weer opgepakt worden 

 

- We zijn begonnen in de nieuwe sporthal. Voor sporters prima. André heeft de opmerking dat 

het organiseren van zaken met gebruik van de geluidinstallatie erg lastig zijn. Er kan niet 

vanuit de hal omgeroepen worden. Er is alleen een soort noodroep installatie. Die zit in een 

geluidscabine (hok achter glas). Geen zicht en geen contact. Ook met een draadloze 

microfoon niet mogelijk. Ben neemt dit mee naar het volgende overleg met de sporters en 

de gemeente. 

 

- Jubileumtoernooi van de eilandcompetitie geweest. Is goed gegaan. Als een afvaltoernooi. 

Dat was altijd aan het einde van het seizoen. Mieke lijkt het leuker om de teams te mengen 

en daar een aantal wedstrijden mee te spelen. Christine is het daar helemaal mee eens. Nu 

waren de verschillen tussen de teams te groot.  Misschien is het te combineren met het 

oliebollentoernooi.  

 

- Financieel jaarverslag. Marco heeft een digitale presentatie van de cijfers. Het eerste gaat 

over het buitentoernooi. Er is een keet aangeschaft en verder is er geen toernooi geweest. 

De inschrijfgelden zijn gereserveerd voor een jaar dat het doorgaat. Afgelopen jaar een 

verlies van 9600. Er is geen contributie gerekend voor de leden. Er zijn teamfoto’s gemaakt. 

50 Jaar eilandcompetitie toernooi. Clinic van het jong oranje.  Deze kosten kunnen we 

makkelijk dragen. Wij hebben geen vaste lasten. Marco houdt in de gaten of er nog 

eventueel een subsidie is te halen. Loran zegt dat er andere verenigingen zijn die dat harder 

nodig hebben, dus moeten we dat niet eens proberen. Daar is iedereen het wel mee eens. 

We hebben een reservering van nieuwe shirts. Deze gaan we pas weer aanschaffen als het 

buitentoernooi weer doorgaat. Ons kapitaal zit nog boven ons maximum. Mocht het 

toernooi dit jaar niet doorgaan, kan de vereniging dit nog prima dragen. De begroting is al 

helemaal achterhaald, dus daar klopt niks van. Kascommissie waren André vd Vliet en Jan 

Keesom. Die hebben de cijfers goedgekeurd. Met een klein applaus voor de penningmeester. 

Andre wil nog wel een jaar in de kascommissie. Mieke van de Bent wil wel in de 

kascommissie voor volgend seizoen.  

 

- Er zijn een paar wedstrijden geweest en een paar trainingen. Het bestuur heeft besloten dat 

er geen contributie betaalt hoeft te worden en ook de eilandcompetitie hoeft niet te betalen 

voor de 1e helft van het seizoen. 



 

- Voor volgend jaar geen verhoging van de contributie, alleen indexering. 

 

- Corona en de gevolgen voor Tevoko. Er zijn geen opzeggingen gekomen van leden door het 

corona. De onderlinge contacten en ook met het bestuur worden gemist. Daarom hebben we 

een nieuwsbrief verspreid en ook oliebollen gebracht naar alle leden. We hadden wel het 

idee dat het gewaardeerd werd. We gaan nog een jaar in dezelfde shirts spelen. 

 

- Competitie was erg kort door corona. De jeugd tot 18 heeft nog wel doorgetraind tot half 

december. Als het weer mag, pakken we dat zeker op. (Dat wordt straks beachvolleybal 

waarschijnlijk). De Nevobo is nog wel voornemens om de competitie te hervatten. Verder 

komen er geen promoties en degradaties.  Er komt een vrije inschrijving bij de Nevobo. Je 

kan inschrijven in de klasse waar je denkt dat je thuishoort. Dit wordt in de technische 

commissie besproken. 

 

- Connie heeft meegedaan met de sportpas en daar is een flinke aanwas van jonge leden, zelfs 

een paar jongens. We hopen dat dat blijft komen. 

 

- Tevoko heeft 106 leden, waarvan 24 recreanten die trainen krijgen van Kees Slik op 

maandagavond. 

 

- Bestuur Tevoko. Jari is toegetreden tot het bestuur. Jari doet de ledenadministratie. 

Onnoline doet het secretariaat. Marco doet de financiën. Jan Jacob heeft geen contact meer 

bij de jeugd. Hij blijft wel als algemeen lid. En voor hand en spandiensten. Binnen het bestuur 

is er geen jeugdcoördinator is. Ben heeft met Connie overlegd, zij is contactpersoon jeugd. Zij 

gaat nu een paar keer per jaar aanschuiven bij het bestuur om alles even te bespreken. Jan 

Jacob wil wel nog steeds feestjes organiseren als er een jeugdteam kampioen wordt.  

 

- Commissies. Buitentoernooi. André heeft alle zaken die van belang zijn voor het aanstaande 

buitentoernooi op papier gezet. Er is voorgesteld om dit jaar het buitentoernooi niet door te 

laten gaan. Er staat nog geld op de balans van teams die al betaald hebben. André wil 

iedereen gaan benaderen om te vertellen dat het toernooi niet doorgaat. Tot 1 maart 

kunnen ze besluiten of ze hun geld terug willen krijgen. In 2022 gaat het inschrijfgeld voor 

het buitentoernooi gaat om 10 euro omhoog. De teams mogen ook ingeschreven blijven en 

hebben dan een plaats voor het toernooi in 2022. Er is nagedacht over een toernooi in 

augustus of september, maar augustus hebben ze geen plaats voor verblijf. En september 

staan er al heel veel evenementen op. Bovendien beginnen dan weer de trainingen en 

competitie. 

 

- Idee van Jitze om misschien met wat Texelse teams te volleyballen, in plaats van het 

toernooi. Goed idee. Dit is ook op kortere termijn te regelen. Afwachten hoe het gaat lopen. 

Of er weer getraind mag worden en of er weer wedstrijden gespeeld mogen worden. 

 

- We hebben wel een vergunning gekregen. Er moet ook een coronaprotocol, stiltegebied en 

Natura 2000. Het is wel allemaal te doen, maar er komt wel heel wat bij kijken. 

 

- Dit jaar zou 50 jaar buitentoernooi zijn. André heeft Berry gevraagd en die wil wel. We willen 

dit wel doen in 2022. Niet teveel voor de deelnemers, maar wel publicitair. 



 

- Eilandcompetitie. Dirk Blom wil stoppen in de eilandcompetitie. We moeten in de gaten 

houden dat er wel genoeg mensen blijven in de organisatie. 

 

- De technische competitie ligt nu ook stil. Loran en Jan Berend zijn in de TC gekomen.  

 

- Toekomstvisie. Zorgen over het komend tekort aan kader in de komende jaren. Veel 50-

plussers, veel jeugd. Maar weinig mensen tussen de 20 en 40 jaar. Het is een uitdaging om 

dat gat de komende jaren te dichten. Er is een sportakkoord gesloten, waarbij blijkt dat 

iedereen tobt met een tekort aan kader en een tekort aan trainers. Eventueel een trainer 

voor meerdere verenigingen. 

 

- Rondvraag: Robbert:, als de competitie per 1 maart weer start, wanneer begint dan weer de 

eilandcompetitie? Er is al een soort van afgesproken om de eilandcompetitie dit jaar geen 

doorgang meer vindt. Als het wel mag, is er dan nog iets te regelen? Er zijn wel ideeën en er 

is dan wel iets te regelen. 

 

- André geeft de complimenten voor de sociale media, waar toch regelmatig wat berichten 

staan. Jari heeft zich daar vol voor ingezet. 

 

- Christine vraag of er bij de eilandcompetitie is gekeken of daar mensen zijn die trainen willen 

geven. Loran wil wel meer trainerscursus. Er is 1 keer iets geweest, dat was erg leuk. Daar 

waren 16 mensen. Daar is geen vervolg op gegeven. Er waren wel plannen, maar die zijn niet 

van de grond gekomen. Er zou nu juist iets opgezet moeten worden. Om voor de toekomst 

klaar te zijn.  Er liggen wel kansen bij de eilandcompetitie. 

 

- Mieke zegt dat de reguliere competitie aangepast zou moeten worden. Misschien meerdere 

korte wedstrijden op een dag spelen. Bij de Nevobo-recreantencompetitie gebeurt dit al. 

Meeste verenigingen in het noorden spelen hun wedstrijden door de week. Bij de Nevobo 

zijn er ook steeds minder teams. Dus we kunnen wat aankaarten bij de Nevobo. Misschien  

staan ze daarvoor open. Zodat meer mensen mee willen spelen. Misschien makkelijker met 

invallen o.i.d. 

 

- Jan Jacob vindt het jammer dat er van de 106 leden maar 5 leden zijn die inloggen op deze 

jaarvergadering. Volgens Christine is het ook wel een compliment omdat mensen 

vertrouwen dat het wel goed gaat en ze niks te zeuren hebben. Maar het is wel jammer. 

Misschien moeten we er een activiteit omheen ofzo. Het blijft een punt van 

aandacht.Misschien moet het bestuur meer openheid van zaken geven wat het bestuur doet. 

Een vlottere manier om het bestuur te promoten.  

 

- André: heeft iemand enig idee hoe dit soort zaken is bij andere verenigingen. Bij Deuce en bij 

de voetbal e.d. is het ook beter. Bij Heri Hodi is het eigenlijk hetzelfde. Tennis is iets beter in 

de corona, want dat mag nog. Het verenigingsleven staat overal onder druk. Alleen als er iets 

mis gaat, komen er meer mensen.  

 

- Einde vergadering om 22.15 

 


