
Notulen jaarvergadering Tevoko vrijdag 18 oktober 2019

 Aanwezig: Kees Slik, Koos Doeven, Jan Berend Stuut, Erik le Roux, Thomas Rath, Andre vd Vliet, Dirk 
Schouw, Monique vd Broek, Connie Joling, Joannie Schaapman, Mieke vd Bent, Carla de Wit, Johan 
Bolt, Gerben vd Dijk, Jari van Maanen en het bestuur: Ben Kenter, Marco Tuntelder, Jan Jacob Keijser 
en Onnoline Zegeren

Afgemeld: Evelien van Wijk, Jitze Beintema, Patrick Hollenberg, Jan Keesom, team MB1, team MB2 
en team MC1.

1. Opening
Ben heet iedereen welkom. Bij de Nevobo zijn op de 7 leden, 6 vrouwen, hier ligt de 
verhouding iets anders.

2. Er zijn geen ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 2018
De notulen stonden op de website en worden akkoord bevonden. Dit jaar was de uitnodiging
keurig op tijd. Jari regelt de scheidsrechters en tellers.

4. Bestuursverslag
Dit is pas laat op de site gezet en bevat een terugblik van afgelopen jaar.

5. Financieel jaarverslag
Marco deelt de jaarcijfers uit. Deze moeten na de vergadering weer ingeleverd worden.
Erik le Roux denk dat we nog wel een jaar langer met de shirts kunnen. Daar zijn de dames 
het niet mee eens. De kwaliteit is anders dan uitgezocht was. Door de bedrukking is de rek 
eruit en voelt het als een vuilniszak. Normaal deden we elke 3 jaar nieuwe shirts, alleen onze 
vorige shirts hebben we wel 5 jaar gehad. Dus volgend jaar nieuwe shirts.
De zaalhuur is lager omdat we de eilandcompetitie strakker ingehuurd hebben en de 
Koninghal niet meer gehuurd werd (dat was de duurste hal)
De contributie voor de eilandcompetitie gaat € 10 omhoog naar € 215,-. Het hoofddoel van 
de eilandcompetitie is het promoten van het volleybal. Je betaalt € 1,- p.p. per wedstrijd. Dat 
is niet veel. Er is ook € 1500 gereserveerd voor de viering van het 50-jarig jubileum van de 
eilandcompetitie.
Het buitentoernooi bestaat in 2021 ook 50 jaar. Dan komt daar ook budget voor.
Nu wil het buitentoernooi een keet aanschaffen van € 3000 - € 4000. Dat kan gefinancierd 
worden door het buitentoernooi zelf, omdat de inkomsten normaal gesproken hoger zijn dan
de begroting.
Erik vraagt of er nu misschien ook geld is voor een langere training. Hij vindt 5 kwartier erg 
kort. De heren trainen als laatste, dus daar is dat misschien wel een mogelijkheid voor een 
kwartiertje langer.
Er is nog niet bekend wat de huur wordt van de nieuwe sporthal. Voor de begroting is 
gerekend met € 14 per uur. Als je voor 6 uur huurt, is het goedkoper. Maar officieel hebben 
we nog geen bedrag gehoord.
Vroeger kregen de scheidsrechters een consumptiebon. Nu niet meer, dus veel mensen 
weten niet dat ze een drankje mogen op rekening van Tevoko. Daar moeten we wat op 
verzinnen.



Andre en Carla waren de kascommissie. Jan Keesom was daar ook bij. Ze hebben alle cijfers 
in orde bevonden en geven een applaus voor Marco. Andre en Jan blijven kascommissie en 
Carla is reserve.

6. Stemming over geplande uitgaven van Tevoko
Het buitentoernooi wil een eigen keet aanschaffen, dit scheelt heel veel vervoer en we 
hoeven geen keet meer te lenen van SBB. Unaniem aangenomen. Andre en Willem gaan 
hiernaar op zoek.

7. De contributie wordt, behoudens de indexering, niet verhoogd.

PAUZE

8. Competitie (Nevobo, Jeugd, Eilandcompetitie)
Er zijn wat problemen met de bezetting van de teams. De bezetting is krap, dus soms is het 
moeilijk om een team te vormen, vooral bij D2 en D4. De heren hebben er 16 op papier. Ben 
is aan het inventariseren geweest of er animo is voor een 2e team, maar daar kwam te weinig
reactie op. De jeugd heeft wel genoeg speelsters.
De eilandcompetitie is gestart met 30 teams, dat is een steady aantal. Er is een team bezig 
om een feestje te maken van het 50 jarig jubileum van de eilandcompetitie op 17 december.
De eilandcompetitie heeft een nieuwe sponsor: Bosq.

9. Bestuur Tevoko
Leontine heeft vorig jaar het bestuur versterkt, maar in mei heeft ze aangegeven er niet 
genoeg tijd voor te hebben en is ze eruit gestapt. We zijn naarstig op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. Liefst iemand met affiniteit voor de social media.
Er komt een suggestie om af en toe een jeugdlid uit te nodigen bij het bestuur, zodat ze 
kunnen proeven hoe het is. Eventueel een jeugdbestuur vormen, die zich kunnen buigen 
over zaken waar het bestuur mee bezig is, of nieuwe ideeën aan kunnen dragen.

10. Commissies (sponsors, eilandcompetitie, buitentoernooi, TC)
Het buitentoernooi is aan het tobben met de datum. Het is gepland op 6 en 7 juni, maar dan 
is ook het rondje Texel catamaran en het rondje Texel wandelen en nog voetbaltoernooien. 
Er is gekeken naar alternatieve data, maar dat gaat niet lukken. Er is komende week overleg 
met de burgemeester en Charlotte of het evengoed door kan gaan op 6 en 7 juni.(update: 
deze datum is nu officieel goedgekeurd) Van de politie komt er geen bezwaar. Alleen raakt 
misschien de horeca in de Koog overbelast. Misschien kunnen we de volleyballers stimuleren 
naar den Burg te gaan, en valt daar iets te organiseren door de plaatselijke horeca.

11. Website/webwinkel
Het is lastig om wat op de website te zetten, waardoor men minder plaatst op de website. 
Misschien moeten we een nieuwe uitleg organiseren door de webjongens, voor 
geïnteresseerden.



12. Rondvraag
Connie wil graag een 2e ballenkar met ballen, zodat ze niet steeds van de ene naar de andere 
zaal hoeft te rijden met de kar. Dit is goed. Dat gaan we regelen.
Monique vraag of D1 een nieuw flessenkrat met flessen kan krijgen, ze hebben nog een hele 
oud. Dit gaan we regelen.
Mieke vraagt of de fluitisten niet anders ingedeeld kunnen worden. Misschien dat mensen 
die niet meer actief volleyballen, nog wel willen fluiten. Mieke zou ook meer aandacht willen 
voor de scheidsrechters. Het is nu een ondergeschoven kindje. Robbert fluit voor ons in de 
regio. Daar zijn we heel blij mee. Er moet inderdaad meer aandacht en begeleiding komen 
voor de scheidsrechters. Misschien ook een scheidsrechtersbijeenkomst. Het is wel fijn dat 
Jari een schema heeft gemaakt voor een half jaar.
We willen ook graag streepjes op de palen in de kleine zaal, zodat je weet hoe hoog het net 
moet. En ook een klok.
De dames hebben een Hummelbroekje gekregen. Dit is gesponsord door Hummel uit de 
bonus. De mannen krijgen ook een nieuwe broek, de pasbroeken zijn geregeld.
Vraag van Jitze en Andre: Hoe kijkt Tevoko naar het bestuur over 4 jaar? Er is gepoogd daar 
een aparte vergadering over te beleggen, maar dat is nog niet gelukt. Het probleem wordt de
invulling van het kader: bestuur en trainers. Er is een individualisering gaande.
Het talententeam wil volgend jaar wel weer een clinic geven.
Een idee van Jitze was om een team van de OSG mee te laten spelen bij de eilandcompetitie. 
Er is overleg geweest met Jeroen Plag van de OSG en daar lijkt wel animo voor. Misschien in 
de 2e helft van de competitie.
Het indorp volleybaltoernooi is georganiseerd door Ben, Jan Berend, Erik,  Jari en Kees. 
Volgend jaar op 16 augustus. 

13. Sluiting
Een afsluitend drankje bij de bar.


