
Notulen Algemene Ledenvergadering Tevoko 7-10-2022
Aanwezig: Ben Kenter, Marco Tuntelder, Jan Jacob Keijser, Jari van Maanen, Christine Boschman, Linda den 
Braven (sluit later aan), Dirk Schouw, Koos Doeven, Patrick Hollenberg, Johan Bolt, Jan-Berend Stuut, Erik le 
Roux, Mieke van den Bent, Nina Bakker, Simone de Wit. 
Afgemeld: Onnoline van Helden, André van der Vliet, Loran Kleine Schaars, Nynke Stuut, Carla de Wit, Kelly de 
Jong, Jet Eelman, Kees Slik, Daan van Sijp, Marco en Simone Schipper, Robbert de Jong, en heel Meisjes B1.

1. Opening.
Ben heet iedereen welkom. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
André heeft een mail gestuurd met twee punten. In het notulen van de ledenvergadering van vorig jaar stond 
dat Piet Keijzer de rechterhand van André was. André wil benadrukken ze alles samen deden. Het tweede is dat
André aandacht wil vragen voor een huidig en toekomstig tekort aan vrijwilligers bij Tevoko, en specifiek voor 
het Buitentoernooi. Hij zou graag zien dat hier over nagedacht wordt. 
Ben geeft aan dat dit inderdaad een punt van aandacht is, maar benoemt ook dat er wel positieve 
veranderingen zijn waar we later deze vergadering op terugkomen. Ben bedankt André voor zijn input.

Jan-Berend heeft een mededeling over beachvolleybal.
Jan-Berend: Het idee voor beachvolleybal in Den Burg is begonnen in coronatijd. Binnen sporten kon niet en 
Connie en ik wilden de jeugd graag volleybal aanbieden. Dat moest dan buiten. Jan-Berend is gaan zoeken naar 
opties. Er bleek een projectgroep op Texel bezig te zijn met “Buiten in beweging”. Deze projectgroep heeft geld
gegenereerd voor hun plannen. Er is ook ruimte voor beachvolleybal. 
Er moest een locatie gezocht worden voor een beachvolleybalveld. De gemeente Texel heeft hierin 
meegedacht maar had ook wat eisen. Tussen de sporthal en de tennisbaan lukt helaas niet. Achter de 
atletiekbaan kan wel. Er komen hekken om het beachvolleybalveld, om de ballen binnen te houden en katten 
buiten. Er komt waarschijnlijk een vergunning voor vijf jaar. Jan-Berend heeft beloofd dat Tevoko het 
onderhoud gaat regelen. 
Jan Jacob: Erg leuk idee. Maar ik vraag me wel af, hoeveel animo is hiervoor? Zijn er genoeg vrijwilligers die het 
onderhoud willen gaan regelen? 
Jan-Berend: Erik en ik gaan het onderhoud regelen.
Koos: Komt er ook verlichting?
Jan-Berend: Nee, dat niet helaas.
Ben: Een uitstekend idee, wellicht helpt het om meer jeugd aan het volleyballen te krijgen. En wellicht kunnen 
we in de winter een zeil eroverheen spannen om minder aan onderhoud te hoeven doen.

3. Notulen Jaarvergadering 08-10-2021
Jan-Berend: Ik wil graag mijn spijt betuigen dat het Indorp beachvolleybal toernooi dit jaar niet van de grond is 
gekomen. Er was helaas niet genoeg mankracht om het te organiseren. Er is wel een vergunning voor vijf jaar 
afgegeven en het staat voor vijf jaar op de evenementenkalender dus hopelijk lukt het om het volgend jaar 
weer te organiseren.
Erik: Is het een idee om een alternatief op gras te organiseren? Bijvoorbeeld op de ijsbaan in Den Burg? Het 
zand regelen is het meeste werk en het toernooi is wel erg afhankelijk van het weer voor iets dat zoveel werk 
is. We stonden afgelopen jaar met een paar mensen tot diep in de avond het zand op te ruimen. Gras is veel 
makkelijker.
Christine: Ik sluit me hierbij aan.
Patrick: Wellicht in het park, of volgend jaar deels op het nieuwe beachvolleybalveld en deels op het gras van 
de sportvelden daarnaast?
Ben: De Groeneplaats is wel een unieke locatie met veel bekijks voor dit toernooi. 



Ben doet een oproep voor vrijwilligers om dit toernooi volgend jaar te organiseren.

Jan-Berend: Er is kennelijk vorige ALV al gesproken over een oproepinstallatie voor de sporthal. Waarom is het 
nog niet geregeld? Nu brult Kees altijd door de zaal op dinsdagavond. 
Jari: De box die er staat schijnt vrij te gebruiken te zijn. Daar kun je een bluetooth microfoon bij kopen en dan 
kun je er gebruik van maken.
Mieke: Is dit enkel voor de eilandcompetitie?
Erik: We zouden er op thuisdagen ook gebruik van kunnen maken. 
Christine: Kees vind het blijkbaar geen probleem om te schreeuwen. Hij had de mogelijkheid om het te regelen 
maar heeft het niet gedaan.
Ben: We gaan als bestuur dit regelen.

Simone: Carla vroeg zich af hoe het inmiddels staat met de ramen in de sporthal waar de zon soms vervelend 
doorheen schijnt. 
Ben: Bijna alle ramen zijn afgeplakt. De ramen boven veld 1 niet, omdat dit niet nodig was i.v.m. de stand van 
de zon.
Nina: Ik had nog steeds de zon in mijn gezicht op veld 2.
Jari: Blijkbaar moeten we dan de laatste ramen ook afplakken.
Christine: beide punten (ramen en omroepinstallatie) hebben we als Tevoko ingebracht in de jaarvergadering 
van de sportstichting. 

Jan-Berend: In de notulen stond ook volleybal op de OSG genoemd. Hoe staat het daarmee? Gaan we dat 
opnieuw regelen dit jaar?
Jari: Dit is helaas niet doorgegaan door de lockdown. De clinic was al geregeld maar ging op het laatste moment
niet door.
Christine: Matty en Nina wilden het regelen maar Matty is inmiddels geen lid meer van Tevoko dus het hangt er
ook vanaf of Nina het nog steeds wil regelen.
Nina: Ik vind het wel leuk maar ik heb er de komende tijd waarschijnlijk geen tijd voor. 
Jan Jacob: De sportpas leverde altijd wel veel leden op. De sportpas regelt Connie altijd, dat gaat sowieso door.
Ben: De Nevobo raad aan om niet op de middelbare school maar op de basisschool leden te werven. Op de 
middelbare school hebben de meeste kinderen hun sport al gekozen. 
Mieke: Is dit niet iets wat een bestuurslid jeugdzaken kan regelen?
Ben: Wellicht de coördinatie maar niet per se de uitvoering. 
Mieke: Nee, maar het voortouw nemen wel. Iemand moet ermee beginnen. Ik vind dat je zoiets wel van het 
bestuur kan verwachten.
Ben: het bestuur moet het beleid van een vereniging bepalen maar heeft wel ondersteuning nodig in de 
uitvoering. 
Christine: Iedereen die leuke ideeën heeft mag zich altijd melden bij het bestuur.
Erik: Wellicht kan het bestuur/jeugdzaken contact leggen met basisscholen, inventariseren wat er mogelijk is.
Jan-Berend: Er is een gymleraar, Jeroen Huizinga, die ik op Buitentoernooi altijd tegenkom en enthousiast is 
over volleybal op school. Misschien eens contact met hem zoeken.
Jan-Jacob: Prima ideeën. Wij willen ook gevoed worden. Mieke, je had ook veel eerder mogen bellen dat je een
goed idee had. Nu kom je er achteraf mee.
Ben: We vinden het een goed idee en gaan er zeker mee aan de slag.

4. Bestuursverslag. 
Het bestuur heeft weer een bestuurverslag geschreven over het afgelopen verenigingsjaar. 
Mieke: Over dames 5, wat er beschreven staat is niet hoe dames 5 in het leven geroepen is. Er waren 
inderdaad drie dames overgebleven die wel wilden volleyballen. Dat is niet genoeg voor een team. Als je deze 
drie dames had moeten invoegen in al bestaande teams was het voor veel mensen minder leuk geworden. 



Toen zijn wij dus op eigen initiatief dames gaan benaderen die ooit gevolleybald hebben en we zijn ze gaan 
vragen waarom ze gestopt zijn. De reden was vaak dat er te veel verplichtingen waren, waar de dames geen tijd
voor hadden. Ze vonden het spelletje wel nog leuk. Daarom hebben wij bedacht, misschien kunnen we de 
verplichtingen eraf halen en met een grote groep toch proberen een team te maken. In coronatijd was dit 
lastig, er is weinig binding met elkaar en met de vereniging vanuit dit team. Maar dit jaar hebben we veertien 
mensen bij elkaar. Het zijn voornamelijk dames die vroeger hebben gevolleybald dus je kunt er leuk mee 
volleyballen. Dat is dus het idee van het dames 5 van vorig jaar, wat dit jaar dames 3 is.
Koos: Dit lijkt me nou typisch een eilandcompetitieteam. Als je geen verplichtingen wilt, maar wel wilt 
volleyballen, waarom doe je dan niet met de eilandcompetitie mee. 
Ben: Ja, dit is nu al een tijdje een discussie in de TC. De meningen verschillen. We hebben wel een team 
ingeschreven maar de TC vindt het niet ideaal dat er soms mensen meespelen die geen gewone contributie 
betalen. Ook moeten er vaak jonge meiden invallen als het team niet genoeg spelers kan vinden. 
Christine: Inmiddels zijn er negen dames (van de veertien) van dames 3 volwaardig lid van Tevoko. Zij betalen 
ook gewoon volledig contributie.
Mieke: Soms moet je een beetje creatieve manieren vinden om mensen weer aan te haken bij Tevoko. Op deze
manier is dat wel gelukt. 
Erik: Je moet wel oppassen dat je niet in een enorme glijdende schaal van vrijblijvendheid terecht komt.
Christine: Mieke, dankjewel voor de heldere uitleg over dames 3. Het is een goede manier gebleken om het 
team te kunnen behouden. Maar het bestuur heeft dit jaar wel besloten dat we wat minder vrijblijvende 
kortingen geven aan de dames die af en toe volleyballen. De meeste dames betalen dus gewoon contributie. 

Ben: Tevoko heeft inmiddels minder dan honderd leden. Dat is ook een puntje van zorg. Ik ben vergeten de 
recreanten te noemen in het bestuursverslag, daarvoor mijn excuses. Ik wil ze hierbij toch nog even melden. 
Kees traint de recreanten op maandag, dat zijn meestal tussen de 12 en 14 mensen. 
Erik: Waarom komen die mensen niet op deze vergadering?
Johan: Ik ben er toch!
Mieke: Die mensen hebben minder binding met de vereniging. 
Ben: Goed punt, we kunnen proberen de leden die we hebben, meer te betrekken bij de vereniging. 
Erik: De trainers kunnen ook gewoon elke training in september de ALV begin oktober aankondigen. Herhaling 
helpt!
Koos: Lege jaarvergaderingen zijn normaal bij elke vereniging.
Ben: We hebben meerdere mails gestuurd en de ALV op Facebook aangekondigd.
Jari: Ik sluit me bij Erik aan, benoemen op de training helpt.
Jan Jacob: Ik heb een aantal ouders geappt, dat doe ik altijd. Ze hebben commentaar en toch zijn ze er nooit. 
We leven nou eenmaal in een tijd dat iedereen het altijd druk heeft, daar doe je niks aan.
Jan-Berend: Het gaat gewoon financieel te goed met de vereniging.
Ben: Jan-Berend heeft een punt, toen het financieel minder goed ging, waren er ineens erg veel mensen op de 
jaarvergadering. 

5. Financieel jaarverslag.
Afrekening
Marco: Na twee coronajaren waarin we verlies draaiden op het Buitentoernooi, hebben we dit jaar weer een 
dikke winst geboekt. Deels is de extra winst te wijten aan het inschrijfgeld van teams die zich vorige jaren 
hebben ingeschreven en al betaald hadden maar nu niet kwamen. Ook de koek en zopie heeft het weer heel 
goed gedaan. De winst komt ook vanuit advertenties en andere dingen. Mieke: Koek en zopie is, los van of het 
winst oplevert, van toegevoegde waarde, want het geeft verenigingsgevoel, verbinding. Maar je hebt wel 
vrijwilligers nodig. 
Koos: Volgend jaar vallen er vrijwilligers weg, zoals Nel en de mannen van het Kobeko-team. 
Marco: We gaan op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 



Marco: Dit jaar dus op de afrekening van Tevoko een flinke winst, door Buitentoernooi. Het is lastig om dit 
verenigingsjaar van Tevoko te vergelijken met eerdere jaren, door corona. 
Johan: Zonder Buitentoernooi draai je dus verlies.
Erik: Ja, maar we moeten niet vergeten dat we zo ongeveer de laagste contributie hebben van heel het land. 
Dat kan, door Buitentoernooi. 
Marco: Een jaar of acht geleden stond Tevoko er financieel niet goed voor. Toen hebben we met elkaar 
afgesproken dat we altijd een bepaald bedrag aan kapitaal willen hebben, zodat we het aankunnen als 
Buitentoernooi niet doorgaat. Dit kapitaal heeft ervoor gezorgd dat we ondanks corona nog steeds financieel 
gezond zijn. 

Johan: Wat zijn de openstaande debiteuren op de afrekening? 
Marco: Leden die nog geen contributie hebben betaald, en een verrekening met Stiehl voor het Buitentoernooi.

Begroting
Jan-Berend: Moeten we geen rekening houden met een stijging van de zaalhuur i.v.m. stijgende energieprijzen?
Ben: We hebben geen enkele indicatie dat dat gaat gebeuren op korte termijn. Dus we gaan er niet vanuit. 
Jari heeft via een actie van de Nevobo een microbudget kunnen aanvragen. 
Erik: Je zou kunnen overwegen om vrijwilligers voor Buitentoernooi een x aantal euro korting te geven, mocht 
je moeite hebben met genoeg vrijwilligers vinden.
Mieke en André hebben als kascommissie de financiële stukken gecontroleerd. 
Mieke: Alles is in orde. Fijn dat we een penningmeester hebben met verstand van zaken. 
Ben: Mieke, wil je volgend jaar weer in de kascommissie plaatsnemen? En is er nog een vrijwilliger die dat 
samen met Mieke wil doen?
Johan biedt zich aan. Johan en Mieke zijn volgend jaar samen de kascommissie. 

6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen/Statuten Tevoko
Marco: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is gewijzigd. Deze wet zorgt voor toezicht op het 
bestuur van een vereniging of stichting. De wet is in het leven geroepen vanwege corrupte besturen. De 
wijziging van de wet houdt in dat het bestuur voortaan zwaarder hoofdelijk aansprakelijk is voor elkaars fouten.
Elke vereniging is verplicht om volgens deze wet te acteren. 
Wij hebben de notaris ingeschakeld om onze statuten aan te passen, om aan de eisen van de nieuwe wet te 
voldoen. Deze concept-statutenwijziging willen we aan jullie voorleggen en in stemming brengen. 
De notaris heeft aangegeven dat alleen artikel 14 van de statuten gewijzigd dient te worden. Er zijn in artikel 14
een aantal wijzigingen en aanvullingen voorgesteld door de notaris. Marco leest deze aan ons voor. Het gaat 
om de verplichtingen van bestuursleden en wat er gebeuren moet als er te weinig bestuursleden over zijn om 
de vereniging te besturen.
Op 17 oktober heeft Marco een afspraak bij de notaris om deze wijzigingen van de statuten te ondertekenen. 
Daarom willen we nu de statutenwijzigingen in stemming brengen, om de goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering te verkrijgen.
Koos: Maar als deze wet verplicht is, dan moeten we hier toch sowieso ja tegen zeggen?
Ben: Ik snap je punt, maar een statutenwijziging moet je voorleggen aan je leden.
Ben: Ik wil graag de wijzigingen in artikel 14 zoals voorgelezen door Marco in stemming brengen.
Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.
De wijzigingen van de statuten zijn bij deze aangenomen door de ledenvergadering.

7. Contributie
Marco: In het bestuursverslag stond dat we de contributie niet wilden verhogen maar wel een jaarlijkse 
indexatie wilden toepassen. Hier zijn we op teruggekomen. We willen niet indexeren, want dat kan met de 
huidige inflatie best een groot verschil zijn. We houden de contributie dus gelijk dit jaar. 
Jan-Berend benadrukt nog hoe laag de contributie is, en dat we ook weer gratis nieuwe shirts krijgen dit jaar.



Alle aanwezigen stemmen in met de contributie.

8. Competitie (Nevobo, Jeugd, Eilandcompetitie). 
Ben: Komend seizoen (2022-2023) spelen we met vier seniorenteams, vier jeugdteams en een CMV-team. De 
poules zijn kleiner geworden, wellicht door corona. Heren 1 speelt tegen sommige tegenstanders drie 
wedstrijden dit seizoen. Ook kunnen teams te maken krijgen met grotere reisafstanden. 
In coronatijd was de Nevobo coulant met het afzeggen van wedstrijden. Dat is dit seizoen niet meer het geval. 
Als je korter dan 48 uur voor een wedstrijd afzegt, krijg je een boete van 50 euro. Ben roept dus op om gewoon
naar de wedstrijden te gaan. Ook met vijf spelers kun je een wedstrijd spelen (in elk geval tot aan de 2e klasse). 
Er is nog een aanpassing in het reglement bij de jeugd. De A-, B- en C-jeugd speelt nu ook altijd een 5e set bij 
een stand van 2-2. 
Jari heeft toegezegd komend seizoen nog het wedstrijdsecretariaat op zich te nemen. Ook blijft hij de 
scheidsrechterschema’s maken. Wel stapt hij per vandaag uit het bestuur.
Het bestuur heeft met elkaar de afspraak gemaakt dat er elke thuisdag minstens één bestuurslid aanwezig 
moet zijn. Soms is dat lastig want er zijn veel zaterdagen dat er een paar teams van Tevoko thuisspelen maar 
andere teams uit spelen. 
Het bestuur heeft 20 nieuwe wedstrijdballen aangeschaft. Ook zijn er nieuwe shirts. Een aantal teams kan er 
morgen al in spelen. Sommige shirts worden op dit moment nog bedrukt dus zijn nog niet klaar. Jan Jacob 
maakt morgen teamfoto’s. 
Jari: Het zijn G&D shirts, ze nemen meer vocht op en zitten minder strak. Een probleem is wel dat het Tevoko 
logo niet op de kleinste shirts paste. Dus sommige jeugdspelers hebben enkel het logo op de voorkant. 
De oude shirts mag iedereen zelf houden. 
Ben: Verder gaat alles rondom wedstrijden nu digitaal. Er bestaan geen spelerskaarten meer, je hebt nu een 
‘digitale spelerskaart’ of te wel, online Nevobo registratie. Er zitten nog wat kinderziektes in het nieuwe DWF 
systeem (het digitale wedstrijdformulier). Hopelijk lost de Nevobo dat snel op.

9. Bestuur Tevoko
Ben: Zowel Jari als Jan Jacob hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Ze 
willen beide stoppen na jaren van trouwe dienst. Jan Jacob was een bestuurslid met een frisse blik. Hij komt 
niet uit de volleybalwereld en heeft daardoor soms een andere invalshoek, waarmee hij ons op een goede 
manier wist wakker te schudden. Jari is een octopus met acht armen die ontzettend veel voor de vereniging 
doet. Gelukkig blijft hij dat gedeeltelijk doen. 
Als aanwinsten hebben we Christine, zij is afgelopen jaar al toegetreden en heeft de ledenadministratie van Jari
overgenomen. Als vervanger voor Jan Jacob willen we Linda den Braven voordragen. Haar dochter speelt bij de 
jeugd en ze wil de jeugdzaken op zich nemen.
Jan Jacob: Ik heb gemerkt dat ik minder betrokken ben sinds mijn dochter niet meer bij Tevoko zit. Ik ben 
daarom op zoek gegaan naar een andere enthousiaste ouder en kwam bij Linda uit. Ze zei gelukkig meteen ja. 
Daar ben ik heel blij mee want ik heb het volle vertrouwen in haar.
Linda stelt zich voor. Ze woont in Oudeschild, heeft altijd gevoetbald, en haar dochter Amy zit in MB1. 
Koos: En jij, Ben, zit jij ook in je laatste periode?
Ben: Volgend jaar is in principe mijn laatste jaar als voorzitter. We willen ook graag verjonging in het bestuur. 
Hopelijk zijn er enthousiastelingen die het stokje willen overnemen.

10. Commissies (Sponsors, Eilandcompetitie, Buitentoernooi, TC)
Eilandcompetitie
Christine: De Eilandcompetitie gaat goed, de sfeer zit er goed in op dinsdag, mensen zijn blij dat er weer 
volledig gevolleybald wordt. Er is wel een terugloop in het aantal teams, maar er zijn ook twee nieuwe teams 
dit jaar. Een daarvan is een team van beginners. Dat geeft aan dat de Eilandcompetitie laagdrempelig is, dus 
dat is mooi. 



Buitentoernooi
Jari: De Buitentoernooicommissie heeft wat personeelsveranderingen. André wil geen toernooidirecteur meer 
zijn. Hij wil gelukkig vanuit het buitenland nog steeds wel een adviserende rol blijven spelen. Mocht hij toevallig
op Texel zijn tijdens het toernooi dan is hij er, maar hij komt er niet speciaal meer voor terug. Nel heeft ook 
aangegeven minder te willen doen. Elske wil een deel van Nels taken overnemen. Arnold van Bruggen is bij de 
commissie gekomen als veldcoördinator, wat hij samen met Jan-Berend en Erik gaat doen. Marco komt er ook 
bij, hij neemt de rol van Koos over. Willem is gestopt en Stefan neemt zijn plek over. Rita blijft nog een jaar. De 
commissie is hiermee redelijk verjongd. Afgelopen jaar was mijn eerste jaar als mede-toernooidirecteur. Dit 
jaar was moeilijk omdat veel teams op het laatste moment besloten of ze kwamen. Hopelijk wordt het volgend 
jaar weer wat normaler. De commissie is in elk geval enthousiast. 
Erik: Misschien kunnen we de commissieleden aan vrijwilligers koppelen, zodat de vrijwilligers actief worden 
meegenomen in het werk. Anders lopen mensen als kip zonder kop op de velden rond, niet wetende wat ze 
moeten doen. Er zijn genoeg enthousiaste vrijwilligers die veel doen tijdens Buitentoernooi. Geef ze een 
duidelijke rol zodat ze dat ook blijven doen. 
Ben: Goed om te horen dat er nieuwe en jonge mensen zijn bijgekomen. 

Technische commissie
Ben: De technische commissie gaat over de teamindeling en bestaat uit de trainers van alle teams. Het is soms 
lastig om vergaderingen met de TC in te plannen. Ik probeer daar meer structuur in te krijgen. Er is ook goed 
nieuws, er zijn nieuwe trainers bijgekomen. Nynke en Rikke geven zelfstandig de MC2 training. 

11. Rondvraag
Mieke: Jari blijft dus, ondanks dat hij uit het bestuur gaat, de wedstrijdschema’s maken? Hartstikke top! En is 
het een idee om ouders van jeugdleden te vragen of ze willen fluiten? 
Christine: Hebben wij dan een tekort aan scheidsrechters?
Jan-Berend: Bij de jeugd is het wel eens lastig.
Linda: Jari heeft de jeugd een mail gestuurd over de scheidsrechterstoets die ze moeten halen om hun licentie 
te halen. We sporen de jeugd dus actief aan. Mijn dochter vind het hartstikke leuk. Er is enthousiasme onder de
jeugdleden over wedstrijden fluiten.
Jari: Het schema rondkrijgen is soms erg lastig nu er zoveel jeugdteams zijn. Gelukkig kan de B-jeugd nu ook de 
C-jeugd fluiten. Soms zal een seniorenteam twee keer op een dag moeten fluiten, als ik anders niet uitkom met 
het schema.

Erik: De meiden die tellen bij heren 1, hebben die wellicht iets meer begeleiding nodig? Ik neem het die meiden
niet kwalijk als ze fouten maken maar het zou vervelend zijn als ze dan een sneer krijgen van een van de 
mannen in het heetst van de strijd. Weten ze alles wat ze moeten doen?
Linda: Ik weet dat de meiden die tot nu toe heren 1 hebben geteld het erg leuk vonden om te doen.
Ben: We zullen er met het bestuur naar kijken of we wat meer begeleiding kunnen regelen. Ook jeugdleden die 
voor het eerst fluiten hebben begeleiding nodig. 

Nina: Het is ook belangrijk dat de jeugd goed wordt geïnformeerd wanneer ze moeten fluiten/tellen. Wij 
hebben namelijk al een paar keer geen teller gehad.
Jari: In principe is dit de taak van de trainer/coach. Normaal gesproken houdt Connie dit goed in de gaten maar 
wellicht is het misgegaan toen Connie op vakantie was. 

Dirk: Ik ben binnenkort 6 tot 8 weken aan de overkant. Ik zal dan een tijd niet kunnen fluiten bij heren 1. Ik laat 
het tegen die tijd nog wel weten aan Jari. Ook wil ik op een gegeven moment stoppen dus jullie zullen voor de 
toekomst op zoek moeten naar een andere scheidsrechter voor heren 1. Er zullen wellicht nieuwe 
scheidsrechters opgeleid moeten worden.
Ben: Goed dat je op tijd aan de bel trekt, Dirk. 



Jari: Er zijn best veel (ongeveer twaalf) mensen binnen Tevoko die de licentie hebben voor het niveau van 
heren 1. Een deel daarvan zit alleen zelf in heren 1. Er is tot nu toe nog geen vrijwilliger geweest die heren 1 wil
fluiten, dus wellicht moeten we dan mensen gaan aanwijzen. 
Mieke: Wellicht zou Robbert het ook oké vinden om, als het nodig is, dames 1 en heren 1 te fluiten. 

Jan Jacob: Ik wil het bestuur bedanken voor alle gezellige bestuursvergaderingen de afgelopen jaren. Het is een 
leuk bestuur. Ze doen meer voor de vereniging dan menigeen doorheeft. De afgelopen zes jaar zijn voorbij 
gevlogen.
Jari: Ik wil het bestuur bedanken voor alles. Het waren wel drie zware jaren i.v.m. corona. Vooral het 
wedstrijdsecretariaat was hierdoor echt te veel. Maar dit had niks met jullie te maken, jullie zijn een goed 
bestuur.

12. Sluiting.
Ben: Jan Jacob en Jari ontzettend bedankt. En ik wil afsluiten met de woorden van André. Vrijwilligers zijn de 
kurk waar de vereniging op drijft, zonder vrijwilligers geen vereniging. Iedereen mag daarom aan de bar 
beneden een drankje halen. 


