
Bestuursverslag 2019-2020 Volleybalvereniging Tevoko

Algemeen

Seizoen 2019-2020.
Het seizoen 2019-2020 zijn er 4 damesteams, 1 herenteam, 3 jeugdteams (2 meisjes B-teams en 1 
meisjes C-team) ingeschreven om deel te nemen aan de Nevobo-competitie.
De damesteams kwamen respectievelijk uit in de 1e Klasse (D1), 2e Klasse (D2 en) en de 3e Klasse 
(D3 en D4).
De drie (meisjes) jeugdteams begonnen het seizoen respectievelijk in de 1e Klasse B-jeugd, de 2e 
Klasse B en de 2e Klasse C-jeugd.
De heren verdedigden de Texelse eer in de 2e Klasse.

Helaas is door de uitbraak van de Corona-pandomie het seizoen 2019-2020 in maart 2020 gestaakt.
De diverse competities zijn niet uitgespeeld; de stand op dat moment werd uitgangspunt voor even-
tuele promotie of degradatie.
Hieronder desondanks een opsomming hoe de diverse teams het afgebroken seizoen zijn doorgeko-
men.

– D1 mocht na de degradatie uit de Promotieklasse wederom aftrappen in de Eerste Klasse.
Met dezelfde (krappe) basis werd het seizoen goed begonnen en draaiden de dames aanvankelijk 
bovenin mee. De krapte van de selectie brak het team echter gedurende het seizoen op, zeker toen 
basisspeelster Liedeke IJdels wegens zwangerschap tijdelijk weg viel. De vaste vervangers uit D2, 
Kelly de Jong, Matty Former en Rikke Vet vulden regelmatig de opengevallen plaatsten met verve 
in. Desondanks zakten de dames in de loop van het seizoen uit de top weg en vonden zichzelf na de 
vroegtijdige beëindiging van de competitie op de 8e plaats terug. Enigszins vertekend, want de 
Texelse dames hadden een tweetal wedstrijden minder gespeeld dan de overige teams en hadden 
theoretisch nog twee plaatsen kunnen stijgen.
Komend seizoen krijgt het teams een herkansing in de Eerste Klasse

– Zoals bijna gebruikelijk was het basisteam van D2, welke als kweekvijver voor D1 wordt be-
schouwd, ten opzicht van vorige seizoen op enkele plekken gewijzigd. Twee ervaren krachten ver-
lieten het team; Maud Bijvoet stroomde door naar D1 en Sharen van der Star hing haar volleybal-
schoenen in de wilgen. Bovendien viel ook spelverdeelster Jet Eelman weg door haar zwanger-
schap. Rikke Vet  uit D4 en Christine Boschman vanuit D1 zorgde voor de broodnodige aanvulling.
Een aantal keer werd er een beroep gedaan op speelsters uit D3 en zelfs vanuit de B-jeugd. 
Mede hierdoor kon het jonge team geen potten breken in de Tweede Klasse. De uiteindelijke 8e plek
in een klasse van slechts 10 teams viel wat tegen. Bovendien waren er uiteindelijk slechts 13 wed-
strijden door het team gespeeld.
Positief was de snelle ontwikkeling van jeugdspeelsters Rikke Vet en Kelly de Jong, die ook regel-
matig met D1 meespeelden.

– Het andere, nog jongere talententeam in de Nevobo-seniorencompetitie was D3. Vorig jaar debu-
terend vanuit de B-jeugd in de seniorencompetitie, waren ze al een beetje gewend aan de Derde 
Klasse. Rikke Vet en Kelly de Jong waren vanuit dit team doorgestroomd naar D2, Marieke Keyser 
vulde het team weer aan.
De jonge meiden deden het naar behoren en soms zelfs nog wel beter. Ze kwamen net te kort om 
zich serieus te mengen in de strijd om de eerste plekken, maar ze draaiden wel goed mee inde sub-
top. Met het geroutineerde D4 in dezelfde klasse was er nog een interne strijd gaande wie van bei-
den het hoogst zou eindigen. Uiteindelijk behaalden de beide Texelse teams bij de abrupte onder-
breking exact hetzelfde aantal punten. Echter, het jonge D3 deed hier twee wedstrijden minder over 
en eindigden hierdoor een plekje hoger dan D4, op de 5e plaats.



-D4 was het andere Tevoko-team wat in de 3e Klasse was ingeschreven. Op papier 6 dames, een 
zeer krappe selectie dus. De dames moesten dan ook diverse keren op zoek naar invallers vanuit de 
Recreanten Plus en soms zelf vanuit de B-jeugd. Dit maakte het seizoen er niet makkelijker op voor 
het team. Desondanks speelde D4 eveneens lang mee in de subtop en eindigde dus slechts 1 plekje 
onder D3.
Helaas is de bezetting van dit team voor het nieuwe seizoen nog krapper geworden en is er grote be-
hoefte aan verdere aanvulling.

–  De heren van Tevoko (helaas is er al enkele jaren sprake van slechts 1 herenteam) mochten het na
de degradatie uit de Eerste Klasse opnieuw in de Tweede Klasse proberen. Helaas kon aan de ver-
jonging van het team geen verder vervolg worden gegeven, maar met de komst van Siebren van de 
Dijk (inderdaad, broer van Gerben) en de definitieve terugkeer van Jari van Maanen stond er toch 
een stevige basis. Promotie was dan ook de doelstelling. Na een aarzelend begin draaiden de heren 
ook goed mee in de top. Helaas werden de beslissende wedstrijden tegen aartsrivaal VCJ’94 beiden 
verloren. Bij het voortijdig einde van de competitie stonden de heren op de 2e plaats. Normaal ge-
sproken goed voor p/d-wedstrijden, maar die werden niet gespeeld. Voor een aanspraak op promo-
tie naar de Eerste Klasse bleek het team, na een wiskundige berekening door de Nevobo, net een 
paar punten tekort te hebben gehaald.
Komend seizoen spelen de Tevoko-heren dus wederom in de Tweede Klasse.

– Het afgelopen seizoen kende Tevoko twee meisjes B-teams.
De MB1 bestond uit de kern van de MB2 van vorig seizoen, aangevuld met enkele meiden van het 
“oude MB1”. Helaas waren een aantal meiden van dit laatste team gestopt.  Desondanks werd het 
nieuwe MB1 team opnieuw in de Eerste Klasse ingeschreven. 
Helaas bleek deze klasse nog net te sterk voor de nieuwe MB1. Ondanks heet feit dat de Texelse 
huid regelmatig duur werd verkocht eindigden de meiden op de laatste plaats na afloop van de eer-
ste helft van de competitie, waarop degradatie naar de Tweede Klasse volgde. Helaas werd zoals 
bekend de tweede competitiehelft voortijdig stil gelegd. Omdat er maar een paar wedstrijden in de  
competitie waren gespeeld, werd deze tweede helft in zijn geheel nietig verklaard. 
De MB2 was hetzelfde team welk vorig seizoen nog in de C-competitie speelde. In de Tweede 
Klasse draaiden zij buitengewoon goed mee en eindigden zij op een verrassende en uitstekende 2e 
plaats. Omdat de nummer 1 Polisport buiten mededinging mee deed werden de meiden zelfs uitge-
roepen tot kampioen! Een officiële huldiging viel hen ten deel. Ook voor hen gold, dat opnieuw uit-
komend in de 2e Klasse, de tweede helft van het seizoen voor niets werd gespeeld.

– Omdat er dus een C-team doorstroomde naar de B-jeugd, werd het afgelopen seizoen begonnen 
met slechts 1 meisjes C-team. Dit team werd gevormd door de basis van de MC2 van vorig jaar, 
aangevuld met enkele nieuwe meiden. Om toch tot een volwaardige competitie te komen had de 
Nevobo de Tweede en Derde Klasse gecombineerd. De C-jeugd startte in deze competitie en bleek 
van begin aan uitstekend mee te kunnen draaien. Zelfs zodanig dat het team bij de winterstop bo-
venaan stond en zich dus de enige ware kampioen van Tevoko kon noemen. Ook zij werden gehul-
digd en in de bloemen gezet. Van de nieuwe uitdaging in een hogere klasse konden deze meiden he-
laas dus ook niet genieten door het snelle eind van de voorjaarscompetitie.

– De CMV startte het afgelopen seizoen met een groep van 8 meiden. Omdat de diversiteit in leef-
tijd vrij groot was en het allemaal beginnende volleyballers waren werd er besloten ze vooralsnog 
niet in te schrijven voor de Nevobo-competitie. Wel hebben ze het hele jaar trouw getraind onder de
bezielende leiding van Connie.



– Op maandagavond treedt nog steeds wekelijks een recreantengroep aan getraind door Kees Slik. 
De grootte van deze groep fluctueert van 8 tot 14 personen. Het zijn enthousiaste volleyballers die 
zich niet willen vastleggen voor competitieverplichtingen, maar wel elke week ontspannen en inge-
spannen een balletje willen slaan.
Ook de groep genoemd “Recreanten Plus” is nog steeds actief binnen onze vereniging. 
Deze groep bestaat uit een aantal ex-volleyballers die toch nog wel graag op enig niveau willen trai-
nen maar niet meer de verplichting willen aangaan om wekelijks competitie te spelen. 
Omdat de groep helaas te klein is geworden om zelfstandig te trainen, vormen ze een combinatie 
met D4, Omdat er bij D4 regelmatig werd ingevallen door deelnemers van de Recreanten Plus werd
dit als een goede aanvulling beschouwd.

 
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.
– Vorig jaar moest Leontine Verseput helaas haar bestuursactiviteiten stop zetten. In de zoektocht 
naar een opvolger is het bestuur terecht gekomen bij Jari van Maanen. Hij was geïnteresseerd en na 
een korte bedenktijd heeft hij ingestemd. Binnen het bestuur hebben er hierdoor enkele verschuivin-
gen van taken plaatsgevonden; Jari heeft de functie van ledenadministrateur op zich genomen en 
houdt zich tevens bezig met de diverse social media. Onnoline heeft het secretariaat van Leontine 
overgenomen. Het bestuur is nu weer voltallig, maar blijft op zoek naar kandidaten en verjonging. 
- De wedstrijdleiding werd het afgelopen seizoen verzorgd door Jari van Maanen. Alle wedstrijd-
wijzigingen vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft hierover ook de contacten met de Ne-
vobo.
Ook het komend seizoen zal Jari deze belangrijke taak blijven vervullen.
Jari zorgde tevens voor de wedstrijdschema's en de indeling van de scheidsrechters voor de thuis-
wedstrijden. Ook dit zal hij komend seizoen blijven doen.
- 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 nieuwe seizoen de diverse trainingen voor hun rekening te 
nemen:
Connie Joling; D1, D3, MC1, CMV
Mieke van der Bent/Loran Klein Schaars; MB1
Jan Berend Stuut; MB2 
Jitze Beintema; D4/Recreanten Plus 
Kees Slik: Recreanten
Ben Kenter; D2, H1*
* samen met Jitze Beintema

- Aanspreekpunten voor de jeugd waren dit seizoen: Meisjes C, CMV-jeugd - Connie Joling, Meis-
jes B – Loran Klein Schaars/Jan Berend Stuut. Jan Jacob Keyser heeft als bestuurslid 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
– Met ingang van het seizoen 2019-2020 traint en speelt Tevoko in de nieuwe TXL Sporthal. Het 
bestuur was aanwezig bij de officiële opening en ook op de open dag waren een aantal Tevoko-spe-
lers actief. Inmiddels heeft een ieder zijn/haar weg gevonden in de nieuwe hal. Hoewel er uiteraard 
een aantal kinderziektes waren en men ook even gewend moest raken aan de hal en de verlichting is
er over het algemeen tevredenheid over de nieuwe hal. In ieder geval zijn de capaciteitsproblemen 
voorlopig verleden tijd.
– Op zaterdag 4 januari 2020 organiseerde het bestuur het inmiddels traditionele Oliebonnentoer-
nooi. Helaas was de opkomst dit jaar vrij mager, wat de vraag opwierp of we dit toernooi in deze 
vorm dienen te handhaven. Vooralsnog willen we echter het huidige format niet wijzigen en is het 
Oliebollentoernooi ook dit jaar weer ingepland. Voor nieuwe ideeën staat het bestuur echter wel 
open.
- Voor het 50e jaar vond ook dit seizoen op de dinsdagavond het spektakel van de Eilandcompetitie 
plaats. De organisatie van de EC heeft het jubileum op gepaste wijze gevierd. Helaas sloeg ook voor
de  Eilandcompetitie het Corona-spook toe en werd de competitie voortijdig beëindigd. Er was dit 
seizoen dan helaas ook geen prijsuitreiking en een officiële slotavond. 
Misschien vaak onderbelicht, maar de Eilandcompetitie blijft een geweldig visitekaartje van de ver-
eniging Tevoko.
Met ingang van het afgelopen seizoen heeft de Eindcompetitie een nieuwe sponsor; Restaurant 
BOSQ. Met deze sponsor is overeengekomen dat de sponsorovereenkomst in verband met de voor-
tijdige afbreking van de Eilandcompetitie wordt gerekt tot 1 januari 2021. Ruim voor deze datum 
zullen we met BOSQ in overleg gaan inzake een eventuele definitieve verlenging van het contract.
– Ook het Buitentoernooi is ten prooi gevallen aan het Coronavirus. Het 49e toernooi is voortijdig 
afgelast. De inschrijfgelden zijn voor een klein gedeelte terug gestort, maar het grootste gedeelte 
van de ingeschreven teams wilde het inschrijfgeld niet terug in ruil voor een plaatsje op het toernooi
van volgend jaar. Dit zou dan tevens het 50e Buitentoernooi worden; een jubileum dus. 
– Een ander jubileum werd ons eveneens door de neus geboord. Op zondag 16 augustus zou het 10e 
Indorp-toernooi op de Groeneplaats plaatsvinden. Ook hier vond de organisatie het niet verant-
woord het toernooi wegens het voortwoekerende Coronavirus door te laten gaan. Gezien alle veran-
deringen op de Groeneplaats is het nog niet zeker of dit evenement in deze vorm op deze plek terug-
keert de komende jaren.

Financiële ontwikkeling
Op financieel gebied was 2019-2020 een bijzonder memorabel jaar, in negatieve zin. Uiteraard ge-
heel te wijten aan Corona-uitbraak.
Door de afgelasting van het Buitentoernooi zijn we extra inkomsten misgelopen. 
Ook is er een kleiner bedrag aan contributie binnen gekomen: omdat de competitie halverwege is 
afgebroken is de contributie ook naar rato aan de leden berekend. Hier tegenover staat, dat de zaal-
huur niet in rekening is gebracht na het stilzetten van alle sportactiviteiten.
De kosten van de zaalhuur zijn bovendien niet gestegen, omdat de kosten voor de inhuur van de re-
latieve dure Koninghal weg zijn gevallen.
Als gevolg van dit alles is er fors ingeteerd op het eigen vermogen van de vereniging. Desondanks 
is Tevoko, mede door de prima resultaten van de afgelopen jaren, nog steeds een financieel zeer ge-
zonde vereniging.
Voor de verdere 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. 
Omdat ook de Eilandcompetitie eerder is gestopt en hiervoor geen financiële compensatie is ver-



leend stelt het bestuur voor ook het inschrijfgeld voor de Eilandcompetitie niet te verhogen.
- Het afgelopen boekjaar liep van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Toekomstverwachting
Zoals eerder geschreven in dit verslag hebben de Corona-perikelen het verloop van het seizoen 
2019-2020 in grote mate bepaald. Financieel heeft de vereniging een veer moeten laten, maar geluk-
kig hebben we vooralsnog genoeg vet op de botten om te kunnen blijven functioneren als een ge-
zonde volleybalvereniging.
Het aantal leden is ten opzicht van vorig jaar ook nagenoeg gelijk gebleven. Dit betekent dat er ge-
lukkig geen opzeggingen zijn geweest die gebaseerd zijn op de Corona-uitbraak.
Op dit moment zijn zowel de Nevobo-competitie als de Eilandcompetitie weer hervat. Het blijft 
vooralsnog hoogst onzeker of het Corona-virus opnieuw roet in het eten gaat gooien.
Wat verder zorgen baart, en dit is helaas een repeterend verhaal, is de opbouw qua leeftijd van ons 
ledenbestand. 
Het aantal jeugdleden is weer enigszins aan het stijgen, met name bij de CMV is dit goed zichtbaar.
Op zich een heugelijk teken. Echter, het aantal volwassen leden loopt nog steeds terug en de vergrij-
zing binnen de vereniging schrijdt nog steeds voort. Dit gaat op den duur een spanningsveld opleve-
ren bij de invulling van een aantal kadertaken. Immers; het zijn de volwassen leden die over het al-
gemeen deze functies invullen.
De grote uitdaging voor de komende jaren zal dan ook zijn om niet alleen de jeugd aan de vereni-
ging te binden, maar ook om in de leeftijdscategorie 20-40 jaar nieuwe leden te werven.
Willen we de vereniging de komende jaren gezond houden, dan zal de aandacht hier zeker naar uit 
moeten gaan. 
Uiteraard is dit een eerste taak voor het bestuur. Maar het bestuur is slecht een klein onderdeel van 
de vereniging en dit gaat een uitdaging worden die we alleen met de hele vereniging kunnen aan-
gaan.

Namens het bestuur van Tevoko;

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


