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Bestuursrondje
Met enthousiasme van start

Ons bestuur
Sinds de ledenvergadering van 29 september is het bestuur van TiVoC in 
een nieuwe samenstelling van start gegaan. Onze focus ligt in eerste instan-
tie op de basis op orde brengen. En dat betekent:

• Ieder team heeft een trainer en een coach
• TiVoC organiseert tenminste 2 evenementen
• Eventuele onderliggende en structurele knelpunten zijn opgelost

In deze nieuwsbrief stellen we ons voor. 

Samen bouwen aan een gezellige en  
stabiele vereniging
Zoals op veel andere plaatsen in de maatschappij heeft TiVoC ook last 
van de Corona-effecten. Maar niet alleen Corona 
zorgde voor te weinig binding en activiteiten in het 
afgelopen seizoen. Helaas hebben we een te lange 
tijd met te weinig mensen de vereniging draaiende 
moeten houden. Daar brengen we graag snel ver-
andering in! Om te beginnen zijn we gestart met 
een volwaardig bestuur. En daar zijn we heel blij 
mee. Nu willen we snel toe naar een bredere basis 
van vrijwilligers én trainers. Met deze vrijwilligers 
en alle leden willen we toewerken naar een gezelli-
ge en stabiele vereniging! 
Help je mee?

• Wil je jouw volleybalkennis en -ervaring als trainer overbrengen op 
jouw verenigingsgenoten? Of je ken je iemand anders die dat zou kun-
nen? Laat het ons weten, dan gaan we in gesprek. 

• Vind je het leuk om mensen aan te sturen, te enthousiasmeren en aan 
het werk te zetten? Geef je dan op als vrijwilligerscoördinator.

We benadrukken graag dat deze vraag niet exclusief voor onze leden is. Ook 
ouders, opa’s en oma’s en andere bekenden zijn van harte welkom om ons te 
komen helpen! We horen graag van je op secretaris@tivoc.nl

https://www.pexels.com/photo/egg-power-fear-hammer-40721/
mailto:secretaris@tivoc.nl


33

Wil je Chiel en de andere bestuursleden beter leren kennen? Wil je Chiel en de andere bestuursleden beter leren kennen? 
Spreek één van hen aan in de sporthal of stuur een mail!Spreek één van hen aan in de sporthal of stuur een mail!

Chiel RunsinkChiel Runsink, voorzitter, voorzitter
Dochter Milou speelt bij MCDochter Milou speelt bij MC

Albert EisingaAlbert Eisinga secretaris secretaris
Zoon Vincent speelt bij H2Zoon Vincent speelt bij H2

Jochem DamhuisJochem Damhuis, penningmeester, penningmeester
Speelt bij H3Speelt bij H3

Ronald BoelenRonald Boelen coördinator TC coördinator TC
Speelt zelf bij H3 en recreanten, Speelt zelf bij H3 en recreanten, 

dochters bij D1 en MB dochters bij D1 en MB 

Lucien PlattelLucien Plattel, coördinator Communicatie, coördinator Communicatie
Speelt bij H3 en recreantenSpeelt bij H3 en recreanten

“Ik gun iedere TiVoC-speler of speelster het “Ik gun iedere TiVoC-speler of speelster het 
warme bad waarin mijn dochter bij TiVoC  warme bad waarin mijn dochter bij TiVoC  
terecht is gekomen”terecht is gekomen”

“Plezier in het spelletje en met elkaar zorgt “Plezier in het spelletje en met elkaar zorgt 
voor een blije zoon en dus voor blije ouders”voor een blije zoon en dus voor blije ouders”

“Als we met elkaar de schouders eronder zetten, krijgen “Als we met elkaar de schouders eronder zetten, krijgen 
we veel voor elkaar”we veel voor elkaar”

“Komt goed, doe ik morgen!”“Komt goed, doe ik morgen!”

“Ik heb geen bardienst, maar wat wil je drinken?”“Ik heb geen bardienst, maar wat wil je drinken?”

Debby GorterDebby Gorter, Algemene en TC zaken, Algemene en TC zaken
Oud speelster en trainster, Oud speelster en trainster, 
man en zoon spelen bij H2man en zoon spelen bij H2

“Waarom moeilijk doen als het samen kan!”“Waarom moeilijk doen als het samen kan!”
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Feest!
TiVoC bestaat 25 jaar!

En dat willen we uiteraard graag groots, maar vooral met z’n allen vieren!
Achter de schermen zijn Jochem en Harmen al bezig met het organiseren van 
leuke activiteiten om dit heuse moment te kunnen vieren. 

Helaas moeten we rekening houden met de coronaregels en de perikelen 
daarom heen. Daarom kunnen we nog geen datum prikken.

Maar 1 ding is zeker. Het feest komt er!  
En hoe langer we erop moeten wachten, hoe groter het kan worden.

Jochem en Harmen willen graag 
nog wat hulp bij de voorbereidin-
gen. Weet jij wel hoe je een feestje 
bouwt? Geef je naam dan even door 
aan Jochem: penningmeester@tivoc.nl

Tot “binnenkort”!

https://www.pexels.com/photo/a-man-holding-a-ball-6180397/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-pineapple-wearing-black-aviator-style-sunglasses-and-party-hat-1071878/
mailto:penningmeester@tivoc.nl
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Invulling bardiensten
Nieuw plan met mooie opbrengsten

Samenkomen
Onze kantine is een belangrijk ontmoetingspunt voor spelers en publiek. Een 
plek waar je nog even bij elkaar komt voor je wedstrijd. Of juist om lekker na 
te praten na een gewonnen partij onder het genot van een drankje en een 
teamschaal. Om deze functie goed te ondersteunen, hebben we veel vrijwilli-
gers nodig die bardiensten kunnen en willen draaien. 

Voorstel voor invulling bardienst
Het zijn te vaak dezelfde mensen die bereid 
zijn om achter de bar te staan. We hebben 
uitvraag gedaan onder de leden wat de 
reden is om geen bardienst te doen. 
Daaruit bleek dat meerdere bardiensten 
per seizoen een te grote belasting is voor 
de leden. Het blijkt erg moeilijk te zijn 
om het schema rond te krijgen. Daarom 
hebben we een voorstel besproken in het 
bestuur. Dit voorstel houdt in dat we op 
zoek gaan naar betaalde vrijwilligers die de 
bardiensten gaan uitvoeren. 

Op zoek naar continuïteit
Deze bardienst vrijwilliger (21 jaar en ouder) krijgt maximaal €5,- per uur om-
dat we ons houden aan de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding. En 
daarmee vervalt de bardienst als ledentaak. Daarmee hebben we meer leden 
beschikbaar voor andere taken die binnen de vereniging ook hard nodig zijn. 
Het bestuur zoekt nog uit hoe we dit plan formeel kunnen uitvoeren en of het 
nog nodig is om de ledenvergadering hiervoor te raadplegen. Toch zijn we 
benieuwd of je misschien iemand bent of weet die de bardienst tegen beta-
ling van een vrijwilligersvergoeding zou willen uitvoeren. We zijn wel op zoek 
naar continuïteit dus diegene moet meerdere malen en op thuisspeeldagen 
beschikbaar zijn. Je hoeft verder echt geen pro te zijn, de barcommissie zorgt 
voor instructie en ondersteuning waar dat nodig is!

https://www.pexels.com/photo/person-pouring-water-on-clear-drinking-glass-4667028/
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Corona achter de schermen
Van persconferentie tot thuisspeeldag

Conferentie
Je kent ze wel, de beruchte persconferenties.
Iedere conferentie is het weer de vraag wat de heren Rutte 
en De Jonge ons zullen brengen. Wordt het weer met z’n allen 
thuis Netflixen of mogen we lekker een balletje blijven slaan 
en een teamschaal naar binnen schuiven?

Overleggen
Na zo’n conferentie is het direct druk in de app-
groepen, wat houdt het in en hoe moeten wij daar 
deze keer een mouw aan breien? Vaak is het toch 
wel even zoeken en daarom zijn we blij dat de 
NOC*NSF hiervoor een sportprotocol aanbied. 
We volgen als TiVoC deze richtlijn. Het duurt 
vaak wel een paar dagen voordat deze online 
staat. Daarom moeten we soms even wach-
ten met het communiceren over onze defi-
nitieve aanpak. Inmiddels is het bijna een 
gezegde geworden: er is niets zo onvoor-
spelbaar als de corona-maatregelen.

Op dit moment is de situatie zo dat:
• We na 17 uur niet meer mogen sporten.
• De competitie is stilgelegd door de Nevobo.
• We op de zaterdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur in 

de sporthal kunnen om te trainen.
• Dat de TC samen met de trainers gaat kijken, wie wanneer gaat 

trainen. 
Dit gaat over 3 zaterdagen in december: 4, 11 en 18 december.

• We daarna de situatie opnieuw bekijken en zo nodig de afspraken aan-
passen.

Daarnaast houden we ons aan de afgesproken maatregelen, zoals:
• alleen de sporthal betreden met een geldig CoronaToegangsBewijs
• zoveel mogelijk 1,5 m afstand houden
• bij klachten blijf je thuis

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.pexels.com/photo/man-in-yellow-protective-suit-holding-a-newspaper-3951350/
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Nieuwe trainer Dames 1 en Heren 3
Sinds begin november heeft Kees van Asch het trainersstokje overgenomen 
van Harald van Neerbos. Helaas moest Harald vanwege medische redenen 
stoppen met training geven. Kees is een ‘oude bekende’ van onze club. Meer 
dan 20 jaar geleden was hij actief als trainer, bestuurslid en betrokken volley-
balouder bij TiVoC en de voorganger daarvan. Daarna heeft hij zich nog jaren 
als trainer ingezet bij andere verenigingen. Heel fijn dat hij zijn ervaring nu wil 
inzetten voor Dames 1! Kees krijgt tijdens de training van donderdag onder-
steuning van Floyd van Elst. Dames 1 zoekt nog wel een vaste coach. Wil jij ze 
hiermee helpen? Geef het door aan de tc@tivoc.nl
Martin de Gooijer, die zelf helaas moet stoppen met spelen, zal voor het 
grootste gedeelte de trainingen van Heren 3 verzorgen.

Vanuit de technische commissie
We zijn enorm blij dat we eind augustus weer als vanouds van start konden 
met de trainingen en de competitie. Dit seizoen starten we met 6 senioren-
teams, 2 recreanten mix-teams, 3 jeugdteams en 1 miniteam in de competitie.
Het programma en de uitslagen kun je volgen in de app Mijn Volleybal.

Meer leden denken en doen mee
Gelukkig hebben Ronald en Debby hulp gekre-
gen voor de uitvoering van technische zaken van 
Esther Coumans, Jos Rust, Richard van Elst en 
Daphne Nekeman. Esther doet de minicoördina-
tie en is aanspreekbaar voor alles wat de mini’s 
aangaat. Jos vertegenwoordigt de senioren. 
Richard is aan de slag met het begeleiden van de 
trainers. Zijn eerste aandacht gaat uit naar het opleiden van onze jonge en 
onervaren trainers. Met Daphne zijn we in gesprek over de ontwikkeling en 
toekomst van de jeugdteams. En Harmen Gorter neemt sinds deze maand de 
ledenadministratie voor zijn rekening.

Volleybalclinic voor leerlingen RSG 
Op 2 maandagen in november heeft Michel van Mameren (H1) samen met 
Floyd een volleybalclinic verzorgt voor leerlingen van het RSG. Zo hebben een 
hoop leerlingen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met 
volleybal. Michel en Floyd bedankt voor jullie inzet!!

Nieuwtjes
Die je mogelijk gemist hebt

mailto:tc@tivoc.nl
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Scheidsrechters
Iedereen kan toch wel blazen?

Dames 1 fluit een niveautje hoger
Niet iedereen kan zomaar op de bok staan, maar de 
meiden van Dames 1 inmiddels wel!
Zij hebben allemaal een scheidsrechtersopleiding 
gehad van Pascal van Loosbroek.
Nu zijn ze voorbereid en in staat om de wedstrijden 
van andere teams te leiden. 

Een mooi voorbeeld van betrokkenheid bij de club!

Heren 2 fluit er ook lekker op los
Ook in de eerste helft van dit seizoen zijn ook de 
heren van Heren 2 goed bezig met het fluiten van 
wedstrijden. Richard begeleidt de onervaren jongens 
hierin. Goed bezig!



Colofon
Tekst
Albert Eisinga
Debby Gorter
Lucien Plattel

Beeld
Esther Coumans
Lucien Plattel

Opmaak
Lucien Plattel
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