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Bericht van het bestuur
Als bestuur geven wij richting aan onze vereniging. Wij stippelen de visie van 
de vereniging uit en bewaken de uitvoering hiervan. Voor dit seizoen focussen 
we ons op het orde brengen van de basis. En dat doen we door de volgende 
accenten te leggen:

1. Werven en behouden; ieder team heeft een trainer en een coach. 
2. Organiseren evenementen; er worden tenminste 2 evenementen ge-

organiseerd (zoals online quiz, gezinstoernooi of feest) en jeugdkamp. 
Uiteraard rekening houdend met de RIVM richtlijnen.

3. Professionaliseren (structureren en organiseren); eventuele onderlig-
gende en structurele knelpunten zijn opgelost.

Wij zijn als bestuurders nauw betrokken bij onze vereniging en zijn vaak het 
aanspreekpunt voor allerlei verenigingszaken. Het bestuur, de leden, de 
vrijwilligers en bijvoorbeeld het publiek bepalen gezamenlijk de sfeer en de 
cultuur van onze vereniging.

In deze clubdate besteden we aandacht aan het thema vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn binnen onze vereniging van onschatbare waarde. Van be-
stuurslid tot barmedewerker, van trainer tot commissielid of scheidsrechter: 
onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Wij zijn dan ook blij met de inzet 
van al onze vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is een manier om iets te betekenen 
voor jouw vereniging en voor de leden. Je doet ervaring op, het is goed voor je 
persoonlijke ontwikkeling en het is gezellig. In deze clubdate nemen we jullie 
mee in de wereld van het vrijwilligerswerk binnen TiVoC. We laten zien wat we 
allemaal al doen en gedaan hebben met elkaar, waar we naar toe willen en 
waarvoor jij je zou kunnen inzetten. 

Ook in deze clubdate kunnen we niet om Corona heen. We geven jullie een 
update van de gevolgen van de versoepelingen voor TiVoC. Veel leesplezier 
en laat ons weten wat je van deze Clubdate vindt.
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TiVoC bestond op 1 juni 2021 25 jaar!! Wat een mooi jubileum. We hebben 
hier tijdens de kahootquiz op een ludieke manier aandacht aan besteed. Als 
we zo terugkijken op die 25 jaar dan hebben we ontzettend veel leuke dingen 
gedaan en hebben we mooie sportieve prestaties bereikt.

Het seizoen 2021-2022 zijn we gestart met nieuwe bestuursleden en gelukkig 
met enthousiaste vrijwilligers. Met onderstaande collage geven we je een idee 
wat er tot nu toe (juni – december 2021) allemaal al gedaan is en wat vrijwilli-
gers doen binnen onze club.

Actieve TiVoC vrijwilligers

Scheidsrechters coördinatie en  
Dames 1 opleiden met praktijkcursus

Pascal van Loosbroek

Begeleiding van de minder 
 ervaren trainers

Richard van Elst

Voorraad bijhouden van de bar 
 en bardiensten draaien

Lucien Plattel

Volleybalclinics verzorgd op  
Lingecollege, Teisterbandlaan

Michel van Mameren,  
Floyd van Elst en Violette Tartarin

Online TiVoC 25 jaar Kahootquiz 
georganiseerd

Harmen Gorter, Lizzy Versteeg  
en Bobby Bröker

Scheidsrechters en tellers indelen voor 1e helft

Jaïr Latumahina en Elzemieke van Empel

Coördinatie van de  
mini-afdeling van TiVoC

Esther Coumans

Wedstrijdzaken  
coördineren en organiseren

Margaret Lam

Vertrouwenspersoon

Els van der Kolk

Kledingbeheer

Sjoerd van Dijk en 
 Annette van Doesburg

Technische Commissie

Jos Rust, Daphne Nekeman,  
Richard van Elst en Debby Gorter

Materiaalbeheer

Loek Zindel en Bobby Bröker

Accommodatiebeheer

Ronald Boelen en  
Martine Hengeveld

Websitebeheer

Lucien Plattel

Coronacheck uitgevoerd tijdens 
een thuisspeeldag

Ellen Eisinga
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Vrijwilligersbeleid bij TiVoC
We willen een vereniging zijn waar iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. 
Om de taken zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben we in de ALV van 14 juni 
2017 gekozen voor een nieuw vrijwilligersbeleid. Dit houdt in dat we ieder 
seizoen een lijst met vrijwilligerstaken maken. En aan iedere taak zijn punten 
gekoppeld die gebaseerd zijn op een inschatting van de tijdbelasting. Ieder lid 
of ouder van een jonger jeugd- of mini lid kan op de lijst aangeven welke taak 
ze gedurende het seizoen gaan uitvoeren.

We hebben hier dit seizoen nog geen invulling aan gegeven omdat de corona-
situatie zorgde voor veel onzekerheid. Niet alle taken konden worden uitge-
voerd. Toch hebben veel vrijwilligers verschillende taken wel gewoon uitge-
voerd. En daar zijn we erg blij mee. Alle leden van TiVoC hebben hier baat bij!

Hoe nu verder?

We werken als bestuur hard aan het op orde brengen van de basis. En we 
hebben ook nadrukkelijk vrijwilligers nodig om de basis op de orde te krijgen 
én te houden. We werken dit seizoen niet meer met het intekenen op de 
taken. Toch doen we een beroep op jouw inzet!

In deze clubdate maken jullie kennis met twee enthousiaste TiVoC-vrijwilligers 
Margaret Lam en Annette van Doesburg.
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Margaret Lam
Wat is jouw vrijwilligerstaak? 

Ik hou me binnen de vereniging bezig met wedstrijdzaken voor 
de jeugd en senioren. Als wedstrijdsecretaris heb ik contact met de 
NeVoBo rondom de competitie. Dit houdt in dat ik aan het einde van 
het seizoen de teamopgave en zaalbeschikbaarheid voor het volgende 
seizoen doorgeef. En aan het begin van het seizoen is het vaak puzzelen 
geblazen om het thuis speelprogramma rond te krijgen. Voor dit alles is het 
ook belangrijk om een goede afstemming met de TC (Technische Commissie) 
te hebben. Verder vinden wijzigingen rondom wedstrijden altijd plaats via het 
wedstrijdsecretariaat. De komende tijd zal ik het waarschijnlijk druk krijgen, 
verwacht ik, met al die wedstrijden die nog gepland moeten worden.

Hoe lang vervul je deze taak al?

Al heel lang... Zo lang dat ik het me echt niet meer kan herinneren hoe lang 
al.

Wat was en is de reden dat je deze taak uitvoert?

Zoals het denk ik vaak gaat met vrijwilligerstaken ben ik destijds gevraagd 
om deze taak over te nemen. Het leek mij een taak die mij wel zou liggen en 
ik heb altijd graag iets voor de vereniging gedaan. Ik heb vooral geen goede 
reden gehad om te stoppen met deze taak. Natuurlijk heb ik er ook wel eens 
over nagedacht om ermee te stoppen vanwege de tijd, die het toch wel in 
beslag neemt, maar ik vind het toch belangrijk om iets voor de vereniging te 
blijven doen. En dan is dit een mooie taak waar ik al lange tijd vertrouwd mee 
ben.
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Waarom is het leuk om te doen?

Wat ik leuk vind aan deze taak is dat ik altijd feeling hou met de hele vereni-
ging (het Nevobo deel dan). Ik weet welke teams er zijn. En vanuit deze rol 
heb ik ook regelmatig contact met spelers of trainers om bepaalde zaken 
rondom wedstrijden te regelen. En natuurlijk is er ook contact met de bond 
en andere wedstrijdsecretariaten, die je dan soms in het veld of in de hal 
weer tegenkomt.

En als het weer gelukt is om een wedstrijd te verplaatsen naar een nieu-
we datum als een team te weinig spelers heeft, is het altijd fijn om dit voor 
een team te kunnen regelen. Overigens word ik er niet zo blij van als er last 
minute afmeldingen zijn die voorkomen hadden kunnen worden door op tijd 
binnen je team aan te geven als je bij een wedstrijd niet aanwezig kunt zijn. 
Als dan blijkt dat er op een bepaalde datum te weinig spelers zijn, dan kan er 
of gezocht worden naar invallers bij een ander team of op tijd een verzoek 
ingediend worden bij de tegenstander om de wedstrijd te verplaatsen.

Wat zou je TiVoC-leden mee willen geven als het gaat om 
het vervullen van vrijwilligerstaken?

Het is natuurlijk een cliché als ik zeg dat het echt uitmaakt als veel mensen 
iets willen doen binnen de vereniging, maar het is natuurlijk wel zo. Ik heb 
denk ik van jongs af aan altijd wel wat gedaan voor de vereniging. En ik ben 
inmiddels, ook sinds ik twee jonge meiden heb, wel minder fanatiek gewor-
den met het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Maar het is leuk om met 
andere vrijwilligers ervoor te zorgen dat de verenging kan draaien. Ik hoop 
dan ook dat we de komende tijd met veel vrijwilligers er weer een leuke en 
mooie vereniging van kunnen maken!
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Annette van Doesburg
Wat is jouw vrijwilligerstaak?

Ik ben/word verantwoordelijk voor het kledingbeheer.  
Dus ik heb pas-shirts zodat iedereen kan uitproberen wat de juis-
te maat is (meestal d.m.v. een pas-avond aan het begin van het seizoen), ik 
ga de mails van leden met vragen beantwoorden en zal indien nodig contact 
onderhouden met de leverancier. En ik hou bij welke rugnummers er zijn 
uitgegeven.

Sinds wanneer vervul je deze taak?

Officieel sinds het einde van het afgelopen seizoen, maar ik moet eerlijk 
bekennen dat ik met mijn voorganger Sjoerd nog om de tafel moet om het 
stokje echt over te nemen. Dit is een mooie reminder om dat ook echt te 
gaan doen!

Wat is de reden dat je deze taak uitvoert/gaat uitvoeren?

Er was vorig jaar een klein aantal mensen dat heel veel voor de club deed. Ik 
wil graag ook wat bijdragen zodat de druk beter verdeeld wordt. Kledingbe-
heer leek me goed haalbaar naast mijn werk en thuissituatie.

Wat kan deze functie jou brengen? 

Dat ga ik nog ontdekken!

Heb je nog een opmerking/vraag aan de leden als het gaat 
om de uitvoering van jouw taak?

Omdat ik aan het begin van het seizoen geopereerd ben en het herstel helaas 
tegen zit, ben ik nog niet in de zaal te vinden. Dus mocht je vragen hebben 
rond het kledingbeheer of shirts willen passen, mail dan gerust! Dan kijken 
we samen naar een oplossing. Het emailadres is: kledingbeheer@tivoc.nl.

Wat zou je TiVoC-leden mee willen geven als het gaat om 
het vervullen van vrijwilligerstaken in het algemeen?

Als iedereen wat doet, is het helemaal niet zoveel werk!

mailto:kledingbeheer%40tivoc.nl?subject=


88

Draag jij ook jouw steentje bij?
Zoals je eerder in deze clubdate hebt kunnen 
lezen, hebben we al behoorlijk wat actieve 
leden. En daar zijn we trots op en blij mee. Toch 
hebben we nog hulp nodig om van TiVoC een 
meer actieve en stabiele vereniging te maken. 
Help je mee?

Waarom is vrijwilligerswerk interessant voor 
jou?

Ik kan:

• Mij ergens bij betrokken voelen.
• Iets voor anderen kunnen betekenen.
• Iets leren.
• Mezelf nuttig maken.
• Mijn kennis en vaardigheden inzetten.
• Mij inzetten voor de samenleving en dat vind ik een belangrijke waarde.

En:

• Ik wil graag bij deze club horen.
• Het geeft afwisseling in mijn leven. 
• Hierdoor houd ik mijn hersens fit.
• Het werk is leuk om te doen.
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Vacatures korte termijn
Vrijwilligerscoördinator

De belangrijkste taak van de vrijwilligerscoördinator is het bijhouden van lijst 
met verenigingstaken die door TiVoC gedurende een heel seizoen moeten 
worden uitgevoerd. Daarbij zorg je voor duidelijke afspraken over de taken 
die vrijwilligers uitvoeren en hou je contact met vrijwilligers en het bestuur.

Recreantencoördinator

Als recreantencoördinator ben je onderdeel van de technische commissie. Je 
bent voor alle recreantenleden het aanspreekpunt. Je stemt af met de voorzit-
ter van de technische commissie en het bestuur en je denkt bijvoorbeeld mee 
over de inschrijving in de recreantencompetitie en de teamindeling. 

Betaalde barmedewerker

Onze kantine is een belangrijk ontmoetingspunt voor spelers en publiek. Een 
plek waar je nog even bij elkaar komt voor of na de wedstrijd. We zoeken voor 
de bardiensten (een) betaalde vrijwilliger(s) die de bardiensten gaat uitvoeren. 
Als barmedewerker heb je een belangrijke bijdrage aan de sfeer en gastvrij-
heid in onze kantine en zorg je voor het serveren van hapjes en drankjes.

En daarnaast zoeken we ook mensen voor de volgende ‘projecten’:

• Coronacheck uitvoeren 
• Verbindingsactiviteiten (pubquiz, toernooitjes etc)
• Jeugdkamp
• Stemmen tellen op 16 maart 2022 bij de Gemeenteraadsverkiezingen
• Juridische ondersteuning bij het aanpassen van onze statuten en huis-

houdelijk reglement

Zit hier iets bij waar je meer over wil weten? Zit er iets bij waar jij je steentje al 
wil bijdragen? Geef het door aan secretaris@tivoc.nl.

mailto:secretaris%40tivoc.nl?subject=
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TiVoC Actueel
Dames 1 wint een teamschaal en kaartjes voor WK!

Afgelopen 14 januari hebben wij (Bobby, Lizzy en Harmen) een verbindings-
activiteit georganiseerd voor de TiVoC-leden. Door de Corona-maatregelen 
hadden we elkaar al weer een tijdje niet gezien. En daarnaast wilden we het 
25-jarig bestaan van TiVoC niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom heb-
ben we een Kahoot-quiz in elkaar gedraaid met allerlei vragen over TiVoC 
25 jaar en over volleybal in het algemeen. In totaal 44 meerkeuze vragen die 
vanuit huis werden beantwoord tijdens een Teams-meeting. 

Degene die de meeste vragen goed had beantwoord en in een snelle tijd was 
de winnaar. En ja, dat was oud-lid Alletta Spreeuw, die bij Lizzy op bezoek was 
en gezellig mee deed. Ze won hiermee een bon voor kaartjes van het WK vol-
leybal in Nederland deze zomer. Zij heeft heel sportief deze prijs weggegeven 
aan Dames 1. Dat team was namelijk procentueel het meest vertegenwoor-
digd qua leden dat aan de Kahoot meedeed. Zij krijgen daarvoor bovendien 
een teamschotel in de kantine. Zodra de keuken in de kantine weer open is, 
kunnen jullie deze komen ophalen. Gefeliciteerd dames!

Wij hebben veel plezier beleefd aan het ophalen van oude herinneringen, het 
bedenken van (soms wat te moeilijke) vragen en flauwe antwoorden. Daar-
naast vonden we het ook leuk om met 42 leden weer eens een activiteit te 
hebben.

We geven het stokje graag door aan 
iemand, een team?,  om ook iets te or-
ganiseren. Organiseer jij nu een toer-
nooi, een uitje, pubquiz, feestavond of 
iets anders leuks?

Bobby, Lizzy en Harmen
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Optisport nieuwe exploitant binnensportaccommodaties 
Tiel 

Optisport Exploitaties B.V. mag zich per 1 januari 2022 exploitant noemen van 
Zwembad Waalslag, de sporthallen Westroijen en De Betuwe en de vijf gym-
zalen in Tiel. Optisport is al jaren marktleider waardoor de locaties verzekerd 
zijn van een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. In de omgeving exploiteert 
en beheert Optisport onder andere Zwembad De Waterlinie in Culemborg en 
Sport- en Recreatiecentrum ‘t Gastland in Rhenen. Met de toevoeging van de 
sportlocaties in Tiel verstevigt Optisport haar positie in de regio.

Binnenkort spreekt een afvaardiging van ons bestuur met Optisport. Dit 
gesprek zal gaan over afspraken over het gebruik van de kantine, het beheer 
en gebruik van de sporthal etc. We zijn benieuwd of en wat er voor ons gaat 
veranderen.  

Veilig sportklimaat

Begin januari stond de media vol met mededelingen over grensoverschrij-
dend gedrag en machtsmisbruik. Helaas zijn dit thema’s die niet alleen in 
televisieland voorkomen. We kennen ook wel verhalen uit de sportwereld. 
We vinden het heel belangrijk dat we binnen TiVoC veilig kunnen sporten. We 
besteden daar op de volgende manier aandacht aan.

We vragen aan al onze trainers een Verklaring Omtrent het Gedrag. Een ver-
klaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Het is een 
verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 
voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving en 
daarmee onze vereniging.

We hebben een vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging. De 
vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die 
een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en 
hier met iemand over wil praten. Wil je hier meer over lezen, kijk dan op onze 
website of https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/veilig-sport-klimaat-
vsk/seksuele-intimidatie/.

Ook wijzen we jullie nog een keer op de 10 gouden regels. Dit zijn de regels 
die ieder TiVoC-lid geacht wordt na te leven. Je kunt hierop worden aange-
sproken maar je kunt ook zelf iemand hierop aanspreken. 

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/veilig-sport-klimaat-vsk/seksuele-intimidatie/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/veilig-sport-klimaat-vsk/seksuele-intimidatie/
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Corona update
We gaan weer wedstrijden spelen!
We kunnen gelukkig weer wedstrijden spelen. Ook zijn toeschouwers weer 
welkom en kunnen de deuren van de kantine weer open. Maar Corona is nog 
steeds niet weg en daarom kunnen we dit alleen doen onder de volgende 
voorwaarden.

Voorwaarden trainen en competitie 

Om in groepsverband binnensport te beoefenen is een 
coronatoegangsbewijs vereist voor iedereen vanaf 18 
jaar. Dit geldt dus ook voor het spelen van wedstrij-
den in competitieverband. Buiten het volleyballen 
om is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar 
verplicht en is ook de 1,5 meter afstandsregel van 
kracht. Zowel trainingen als competitiewedstrij-
den mogen ná 22.00 uur plaatsvinden.

Voorwaarden toeschouwers 

Toeschouwers zijn ook weer welkom op de 
tribunes. Wel moet iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs tonen 
bij het bezoeken van de sporthal, een mondkapje dragen bij verplaatsing en 
1,5 meter afstand tot elkaar houden. Tenzij de bezoekers tot hetzelfde gezin 
behoren. Toeschouwers moeten om 22.00 uur de tribunes verlaten. 

Voorwaarden gebruik kantine 

Ook de kantine mag weer in gebruik worden genomen. Ook hiervoor geldt 
dat er een coronatoegangsbewijs getoond moet worden vanaf 18 jaar bij 
entree, 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot elkaar en is het dra-
gen van een mondkapje bij verplaatsing verplicht. Ook is een vaste zitplaats 
verplicht. Eenmaal plaatsgenomen, dan mag het mondkapje af. Voor afhaal is 
een coronatoegangsbewijs niet verplicht. De kantine moet om 22.00 uur haar 
deuren sluiten. Wel mag de kantine na 22.00 uur openblijven voor afhaal. 
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Van start met de wedstrijden

We begrijpen dat de overgang naar weer wedstrijden spelen erg snel komt. 
En dat iedereen zijn of haar agenda snel moet aanpassen aan het bestaande 
wedstrijdschema. Ook zullen de coronabesmettingen ervoor zorgen dat we 
niet altijd een volwaardig team op de been kunnen krijgen. Toch zijn we blij 
dat we weer mogen.

We vragen jullie om als het enigszins mogelijk is om toch de gepande wed-
strijden te spelen. In uitzonderlijke gevallen en als je trainer het op tijd aan-
geeft kunnen we de wedstrijd verzetten. Bedenk wel dat jullie die wedstrijd 
dan op een ander moment moeten inhalen en in het drukke schema kan dat 
gepland worden op een nog minder gunstig tijdstip. Om toch zoveel moge-
lijk wedstrijden te kunnen spelen, heeft de Nevobo de invalmogelijkheden 
verruimd.

Verruiming invalmogelijkheden seizoen 2021-2022 

De Nevobo heeft voor de rest van seizoen 2021-2022 de invalmogelijkheden 
verruimd. Door invallende spelers in te zetten, krijgen we de mogelijkheid om 
meer wedstrijden doorgang te laten vinden. Hiermee proberen ze de uitval 
van wedstrijden wegens corona-gerelateerde oorzaken zo klein mogelijk te 
maken. 

De verruiming bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Elke speler kan onbeperkt hoger invallen zonder dat hij/zij zich vast 
speelt. Dit geldt voor alle soorten competities, categorieën en leeftijden. 

2. Als een vereniging meerdere teams op hetzelfde niveau heeft dan  
mogen de spelers van die teams onbeperkt bij elkaar meespelen, zonder 
dat het als invalbeurt gezien wordt. 

3. Het laagst spelende team binnen een vereniging mag per wedstrijd maxi-
maal 3 spelers van het een-na-laagst spelende team uit de vereniging 
mee laten spelen.

Ondanks de versoepeling van de quarantaineregels en invalbepalingen zal 
het nog steeds niet altijd lukken om voldoende spelers/speelsters op de been 
te krijgen. In die gevallen gaat de Nevobo daar soepel mee om.
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