Welkom nieuw lid
Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en
we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging!
We hopen dat je je snel thuis zult voelen.
Visie
TiVoC wil – binnen de bestaande mogelijkheden – zoveel mogelijk mensen de
gelegenheid bieden op een prettige manier de volleybalsport te bedrijven.
Daarbij is minstens handhaving van het huidige niveau van de competitieteams en
waar mogelijk een verbetering daarvan de inzet.
Daarnaast wil TiVoC ook degenen die op een recreatief niveau willen volleyballen
de nodige mogelijkheden bieden.
Ook TiVoC is zich ervan bewust dat mensen bij een vereniging niet alleen komen
volleyballen, maar dat een volleybalvereniging ook een ontmoetingspunt is waar
mensen komen voor ontspanning en sociale contacten waarbij de goede
onderlinge verhoudingen van groot belang worden gevonden.
Daarom is het goed om te weten dat
TiVoC ernaar streeft iedereen op zijn niveau en met plezier de volleybalsport
te laten beoefenen.
TiVoC ruimte biedt aan leden die prestatiegericht willen spelen, maar ook aan
leden die vooral voor zijn of haar plezier willen spelen.
lid zijn van deze club vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Dat betekent dat we
van jou of van je ouders, verwachten dat je je naast het volleyballen inzet om
de vereniging draaiende te houden.
we jeugdleden stimuleren om bv. te assisteren bij de minitrainingen.
we bij TiVoC elkaar (dus ook trainers en scheidsrechters) met respect
behandelen.
de Betuwesporthal de thuisspeelhal is voor de wedstrijden. We vinden het
leuk dat je naast je eigen team ook andere teams aanmoedigt.
iedereen zuinig om moet gaan met materialen als ballen, netten, antennes,
telborden, palen etc.
TiVoC ieder jaar een gezellige bijeenkomst houdt voor alle vrijwilligers.
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TiVoC talentvolle jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen, opgeeft voor
selectietrainingen van de Nevobo.
als je niet komt trainen je je altijd afmeldt bij je trainer en de mini’s bij de
contactpersoon voor de mini’s.
we geen mobiele telefoons gebruiken tijdens de trainingen en wedstrijden.
We van ieder lid verwachten dat deze mee doet met één activiteit om extra
inkomsten te verwerven. Hiermee spekken we de clubkas. Doen we dit niet
dan moeten we de contributie meer verhogen.
De teams
In de Nevobocompetitie komen 2 heren- en 3 damesteams uit. Daarnaast spelen
er nog 6 teams in de jeugdcompetitie en hebben we 5 miniteams. TiVoC heeft op
dit moment 3 recreantenteams (gemengd).
Kleding
Alle mini’s krijgen een wedstrijdshirt in bruikleen van de vereniging. Als je stopt
met competitiespelen dan moet je dat shirt weer teruggeven. De spelers van de
jeugdteams en seniorenteams schaffen zelf de volleybalkleding aan die
voorgeschreven is (shirt en broek). Daarnaast kun je een TiVoC trainingspak
bestellen. Verder zijn goede zaalsportschoenen een must.
Wedstrijden
Bij TiVoC vinden we het leuk als zoveel mogelijk leden meedoen aan de
competitie. Wedstrijden spelen versterkt het teamgevoel en je doet op vele fronten
ervaring op.
Als je wedstrijden speelt, betekent dat ook dat je ingedeeld wordt om te tellen bij
andere wedstrijden. Aan het begin van het seizoen krijgen nieuwe leden hier een
korte instructie over. Voor de eerste wedstrijd op een speeldag moet het veld
worden opgebouwd en na de laatste wedstrijd weer worden afgebroken. We gaan
er vanuit dat je dit met het hele team doet.
Houd er rekening mee dat er in de schoolvakanties van de basisscholen geen
training is. Incidenteel kan de trainer in overleg bepalen dat er toch getraind wordt.
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Activiteiten
Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke
activiteiten, zoals:
Een beachvolleybaltoernooi

Een jeugdkamp

Ouder-kindtoernooi bij de mini’s

Clinics door professionele trainers

Mini’s ontbijten voor de wedstrijd
Op de website www.tivoc.nl
vind je een activiteitenkalender.
Een deel van de activiteiten
staat in het kader van het
werven van fondsen voor de
vereniging zoals een pepernotenactie, waaljutactie etc.
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Het bestuur
Het dagelijks bestuur van TiVoC bestaat uit de voorzitter, penningmeester en
secretaris. Ook hebben we een bestuurslid die zich bezighoudt met de
communicatie/sponsoring en een vertegenwoordiger uit de technische commissie.
Op dit moment bestaat het TiVoC bestuur uit:
Harald van Neerbos, voorzitter, voorzitter@tivoc.nl
Daphne Nekeman, penningmeester, penningmeester@tivoc.nl
Geertjan Klinkhamer - secretaris, secretaris@tivoc.nl
Harmen Gorter – TC-lid, tc@tivoc.nl
Frits van Wijk, communicatie, communicatie@tivoc.nl en sponsoring,
sponsoring@tivoc.nl
Ondersteuning
Het bestuur wordt ondersteund door :
•Frits van Wijk, website beheer webbeheer@tivoc.nl
•Els van de Kolk, onafhankelijk vertrouwenspersoon,vertrouwenspersoon@tivoc.nl
•Meike Elfring, vrijwilligerscoordinator@tivoc.nl
•Chantal van Wamel, activiteiten@tivoc.nl
•Margaret Lam, wedstrijdzaken, wedstrijdzaken@tivoc.nl
•Martin Broers, financiële administratie, boekhouding@tivoc.nl
•Sylvia Oosterling, ledenadministratie, ledenadministratie@tivoc.nl
Contactpersonen voor de leden zijn :
Mini’s: Lizzy Versteeg, cmv_mini@tivoc.nl
Jeugd: Vacant, jeugd@tivoc.nl
-

Senioren: Harmen Gorter, tc@tivoc.nl
Recreanten: Michel van Vuren, recreanten@tivoc.nl

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of
aanspreken. Voor overige informatie over de samenstelling van de commissies
verwijzen we je naar de website www.tivoc.nl
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Meer informatie vind je op
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