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Bericht van het bestuur
Terugblik vanuit het bestuur

Optisport

Sinds 1 januari 2022 voert Optisport de exploitatie en het 
beheer uit van zowel het zwembad, de sporthallen en de 
gymzalen in de gemeente Tiel. Het personeel is hetzelfde 
gebleven. Voor ons betekent dit dat we op basis van een 
nieuwe overeenkomst, met de voor ons vertrouwde men-
sen, invulling gaan geven aan een hernieuwde samenwer-
king. Vanuit het bestuur zijn diverse gesprekken gevoerd 
met de nieuwe exploitant over de (beoogde) exploitatie van de kantine, de 
zaalhuur (op basis van een nieuw reserveringssysteem), EHBO, tijdige afhan-
deling van reparaties en/of vervangingen etc.

In de afgelopen periode hebben we overeenstemming bereikt over de be-
schikbaarheid van de zalen. Op basis daarvan kunnen we de trainingstijden 
en locaties definitief maken. Ook maken we aanvullende afspraken over de 
exploitatie van de bar. Zonder tegenbericht blijft de huidige situatie gehand-
haafd maar worden er wel aanvullende afspraken gemaakt over de omzet-
verdeling (TiVoC en Optisport), de te hanteren prijzen, vergunningen en over 
praktische zaken zoals het gebruik van een pinautomaat e.d. Ook zijn we van 
plan om een dartboard op te hangen. Dit laatste moet overigens nog wel 
goedgekeurd worden door Optisport. Als zodanig kunnen we ook in de vol-
gende seizoenen weer optimaal gebruik maken van onze bar.

De ALV van 29 september 2021

Op 29 september 2021 vond de Algemene ledenvergadering plaats. In die 
vergadering met 22 deelnemers, is stilgestaan bij de jaarlijkse financiële 
verantwoording en de nieuwe samenstelling van het bestuur. En heeft de ALV 
ingestemd met de voorgestelde missie en visie.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat overigens gepland voor 
woensdag 14 september 2022. Aanvang 20.00 uur in de Betuwehal.  Noteer 
alvast de datum. Uiteraard volgt nog een aparte uitnodiging.
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Tiels Sportakkoord

Voortvloeiend uit het Landelijke Sportakkoord, is er 
in 2019 in Tiel een lokaal sportakkoord opgesteld. 
Met als doelstelling om meer mensen in beweging 
te krijgen. Als zodanig is het voor ons mogelijk om 
gesubsidieerde ‘projecten’ te initiëren die bijdragen aan het succes van TiVoC. 
Wij hebben hier in het afgelopen jaar gebruik van gemaakt, door de Technisch 
Commissie (TC) te laten ondersteunen door een professional van NEVOBO. 
Deze laatste heeft samen met de TC het proces van de teamsamenstelling 
vormgegeven.

EHBO

De afgelopen periode hebben de trainers, Ilse en 
Luna Nijhof, het EHBO-diploma behaald. Een fijn ge-
voel voor het geval er tijdens de training of wedstrijd 
een EHBO’er nodig is vanwege een blessure.

Deze cursus werd ons voor deze twee deelnemers 
kosteloos aangeboden via Sporfriends.

Nieuwsbrieven

In het afgelopen seizoen zijn we gestart met het twee-maandelijks uitbren-
gen van nieuwsbrieven om tal van zaken met onze leden te delen. De eerste 
nieuwsbrief verscheen in december 2021 en daarna in februari en april 2022. 
We hebben op deze nieuwsbrieven al aardig wat positieve reacties ontvan-
gen.

Heb je suggesties voor de nieuwsbrief, of lijkt het je leuk om zelf mee te hel-
pen aan het realiseren hiervan, laat het dan even aan Lucien weten!
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Overige wetenswaardigheden

• Op vrijdag 14 januari is - mede vanwege de corona maatregelen – een 
digitale activiteit (TiVoC-Kahootquiz) gehouden. 

• Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en heb-
ben diverse vrijwilligers gezorgd voor de bezetting van het stembureau 
en geholpen bij het tellen van de stemmen. Dit heeft TiVoC een mooie 
financiële bijdrage opgeleverd.

• Tijdens de Koningsspelen hebben we met TiVoC leden volleybal clinics 
verzorgd voor een 4-tal basisscholen uit Tiel

• Voor de bezetting van de bar in de Betuwehal hebben we inmiddels ook 
een aantal betaalde barvrijwilligers. Daar zijn we erg blij mee.

Onze Coronareis

6 nov
2021

28 nov
2021

19 dec
2021

15 jan
2022

26 jan
2022

2 mrt
2022

De eerste extra coronamaatregelen van kracht

Alle spelers en andere bezoekers van de Betuwehal moeten 
een geldig Corona-Toegangsbewijs laten zien tegelijk met een 
geldig legitimatiebewijs.

De sportaccommodaties tussen 17.00 uur en 
05.00 uur zijn gesloten

De trainingen en de avondwedstrijden kunnen helaas geen 
doorgang meer vinden.

We mogen weer trainen

Onze mini-, jeugd- én seniorenleden kunnen weer binnen trai-
nen in groepsverband. De competitie ligt voorlopig nog wel stil.

Alle maatregelen zijn opgeheven

We kunnen eindelijk weer fijn trainen, wedstrijden spelen met 
publiek en na borrelen in de kantine.

Heel Nederland helaas weer op slot

Dus ook de binnensport locaties dicht. Geen volleybal meer

We mogen weer wedstrijden spelen!



55

We deden het dit seizoen anders
Terugblik op dit seizoen
Dit jaar hadden we geen “gewoon” seizoen door de Corona-situatie. De 
trainingen en competitie zijn een poosje stilgelegd. En door de maatregelen 
hadden we geen continuïteit in kantine en tribune-bezoek. Dat betekende dat 
we allemaal een tandje erbij moesten zetten om enthousiast en gemotiveerd 
te blijven. En we zijn erg blij dat dat voor het overgrote deel is gelukt.

We hebben (officieuze) kampioenen mogen ‘huldigen’. En ook de teams die 
niet bovenin meedraaiden hebben met elkaar ook leuk volleybal laten zien.

Door het uitstellen van de wedstrijden in de winter, liep het seizoen langer 
door dan anders. Ook hadden we helaas geen gezamenlijke laatste thuis-
speeldag. De laatste wedstrijden waren erg verdeeld over de tijd.

Voorbereiding nieuwe seizoen

Door de Corona-situatie was het einde van het seizoen niet duidelijk gemar-
keerd en konden we ons pas later richten op het nieuwe seizoen.

De voorbereiding voor het nieuwe seizoen bestond zoals ieder jaar uit:

• Gesprekken met de trainers
• Leden-enquête
• Gesprekken met individuele leden als daar aanleiding toe was
• Selectietraining voor het 1e team (niet ieder seizoen)

En dit jaar hebben we daaraan toegevoegd:

• Meedenken van de leden over de teamindeling.

Omdat dit een nieuw element is, gaan we hier in deze nieuwsbrief verder op 
in.
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Participatie van de leden

TiVoC is een volleybalvereniging met minder dan 100 leden. Dit maakt het sa-
menstellen van teams op basis van ambitie, kwaliteiten, inzet en motivatie en 
de beleidsuitgangspunten een lastige klus. Op advies van de NeVoBo hebben 
we dit proces transparant gemaakt en de leden betrokken bij de teamsamen-
stelling. We rekenden hiermee op meer draagvlak en begrip.

De technische commissie ging op basis van o.a. de uitkomsten van de le-
den-enquête aan de slag met een concept teamindeling. We noemden dat 
de 85%. Deze indeling werd op 24 mei jl. gepresenteerd en daarop konden 
de leden reageren. Uit de reacties bleken de heren akkoord te zijn met deze 
indeling. Bij de dames lag dat anders. Het blijkt dat bij de dames hele verschil-
lende gevoelens leven die moeilijk te verenigingen zijn in een ideale teamsa-
menstelling.

Op basis van de reacties van de dames heeft de TC drie mogelijke scenario’s 
opgesteld. Deze scenario’s hebben de teamvertegenwoordigers, de trainers 
en de TC besproken op 8 juni. Ook tijdens deze sessie kwam nadrukkelijk 
naar voren dat een teamsport flexibiliteit, aanpassingsvermogen en begrip 
voor elkaar vergt. Uiteindelijk zijn we in onderling overleg gekomen tot een 4e 
scenario.

Bij de recreanten is inmiddels ook een concept-teamindeling gemaakt op ba-
sis van de leden-enquête, de enquête van de trainer en onderling overleg. 

De indeling van de twee jeugdteams C en B zijn in overleg met de trainers 
gemaakt.

Over de definitieve teamindeling van de mini’s communiceren we z.s.m. na de 
vakantie.
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De leden-enquête in cijfers
Op de enquête die we hebben uitgezet onder de 
leden hebben 82 respondenten gereageerd. Onder-
staand een aantal uitkomsten van de enquête:

Van de 82 respondenten heeft 49% meestal zin om 
naar de training te gaan en 36% altijd en haalt 61% 
van de leden die hebben gereageerd voldoening uit 
de training en geven ze een gemiddeld cijfer van 7,5.

Als het gaat om het contact met de trainer geven 22 
respondenten een 8, 18 geven een 10 en 4 respon-
denten geven een onvoldoende.

47% (39 van de 82) geeft aan volleybaltechnisch voldoende te hebben ge-
leerd. 27% (22 leden) is het daar niet mee eens.

Wisselend waren de reacties over de wedstrijden. Voor een deel waren ze 
positief maar negatief waren ze over:

• De mate waarin de wedstrijden uitdagend waren (niet zo uitdagend) en
• Ontevreden over speeltijd en niveau- en ambitieverschil in het team

De antwoorden over of je in hetzelfde team wil spelen volgend seizoen waren 
erg wisselend.

Over het aantal keer trainen in de week zei:

• 47% 1x in de week
• 59% 2x in de week

Met betrekking tot de TiVoC-clubdate geeft 42% aan dit leuk te vinden, 12% 
vindt het interessant en 35% geeft aan het niet te lezen.

Volgens de respondenten halen we goede ideeën op wat jullie in de clubdate 
willen lezen: Het meest genoemd zijn: - wedstrijd- en activiteitenschema en 
belevenissen van leden

De website is wat minder populair onder de leden. En 21% geeft aan mee te 
gaan op jeugdkamp.
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Materiaalbeheer

In de nieuwsbrief van april 2022 hebben we vermeld 
dat we voor de mini’s 15 nieuwe ballen hebben 
aangeschaft. Inmiddels hebben we ook voor de 
volwassenen en aantal ballen (12 stuks) vervangen 
en hebben we tevens de twee krakkemikkige ballen-
wagens vervangen.

De antwoorden waar we als bestuur ook met veel belangstelling naar hebben 
gekeken zijn de taken die jullie als leden wel willen doen voor TiVoC. Belang-
rijkste uitkomsten:

• Activiteiten  15x
• Fluiten/tellen  12x
• Bestuur   5x
• Bar   13x
• Trainer   4x
• Clinics geven  6x
• Niets of weet ik niet 22x

Na de zomervakantie informeren we jullie verder over de invulling van het 
vrijwilligersbeleid.
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Interview Tony Hendriksen

Vrijwilligers bedankt!

Het feit dat Tony Hendrikson al 40 jaar actief lid is 
van onze mooie volleybal vereniging willen wij uiter-
aard niet in stilte aan ons voorbij laten gaan. Op zijn 
zesde levensjaar is Tony dan ook, zoals zoveel van 
ons, begonnen bij de mini’s. Toen nog bij de volley-
bal vereniging Martinus welke later is samengevoegd 
in de Tielse Volleybal Combinatie (TiVoC). 

 Hij bleek een getalenteerde speler te zijn en op zijn 
16e speelde hij dan ook al in het heren 1 team. Met 
dit succesvolle team heeft hij, in de daaropvolgende 
30 jaar, dan ook veel avonturen beleeft. In de be-
ginperiode speelden ze niet alleen in de provincie 

Gelderland, Brabant maar zelfs in Zeeland en het altijd gezellige Enkhuizen in 
Noord-Holland. In de jaren zijn er diverse en langdurige vriendschappen ont-
staan. En heeft hij menige baby’s, van bevriende teamleden, op zien groeien 
naar een nieuwe generatie volleyballers en mee gevolleyd. Waarvan velen nog 
steeds actief zijn in onze vereniging.  

Na zo’n lange tijd actief geweest te zijn in de volleybalsport is het nu het 
moment gekomen om het wat rustiger aan te doen. En wat meer tijd en aan-
dacht aan het gezin te spenderen. Immers de zaterdagen zijn druk bezet met 
diverse gezinsactiviteiten. Helaas heeft Tony dan ook besloten om zijn lid-
maatschap op te zeggen. Via dit bericht nemen we dan ook gelijk afscheid van 
een bijzonder teamlid. En wensen hem dan ook nog heel veel plezier, geluk 
en gezondheid toe.

Vrijwilligers hebben een hele belangrijke bijdrage aan TiVoC. Om onze vrij-
willigers te bedanken was er op vrijdag 24 juni jl. een gezellige bijeenkomst 
in de Betuwehal. In een gezellige sfeer zijn alle vrijwilligers door het bestuur 
bedankt voor hun inzet en bijdragen.
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Door Corona kon het TiVoC Jeugdkamp de afgelopen 
2 jaren niet doorgaan. Gelukkig was het zaterdag 
25 juni 2022 dan toch weer zover! Al vroeg in de 
ochtend werden de mini’s en de jeugdleden welkom 
geheten door de organisatie, bij ’t Wilgje Buitensport 
in Buren. De organisatie was dit jaar in handen van 
Manon, Sophie, Ilse en Luna.

Jeugdkamp 2022
Expeditie Robinson bij Wilgje Buitensport

Introductie

Na de huishoudelijke mededelingen, startte het eer-
ste spel. Er werden teams geformeerd, die gelijk aan 
het werk werden gezet om hun eigen vlag te maken. 
Dit jaar stond namelijk in het teken van Expeditie 
Robinson. De kampen Noord, Oost, Zuid en West 
waren “geboren”. Door diverse spelletjes te spelen 
waren er gouden munten te verdienen.
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Crazy 45

Het 2e spel was crazy 45. De kampen moesten van 
45 opdrachten, gekke en hilarische, foto’s en filmpjes 
maken. Deze werden door de organisatie beoor-
deeld. De opdrachten waren o.a. knuffel een boom, 
lach een boom uit, maak een polonaise en probeer 
de andere groepen mee te krijgen. Kortom één en al 
gezelligheid!

Zoek het antwoord

Zoek het antwoord startte als 3e spel. De kampen moesten kaartjes met 
antwoorden zoeken, die verspreid waren over het eiland Pallavolo. Eenmaal 
gevonden moesten er 20 vragen beantwoord worden. Dit was soms nog best 
moeilijk er kwamen antwoorden tevoorschijn die niet op een kaartje stonden.
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Luna’s spelshow

Na het 3de spel startte de Luna spelshow, hier 
werden fanatiek spelletjes gedaan als: water over-
brengen, estafette met ringwerpen en kwartetten in 
thema met z’n allen. De weergoden waren ons goed 
gezind, waardoor het watergevecht een welkome 
verkoeling gaf na de Luna spelshow. Ook hier gingen 
de mini’s en de jeugd met veel plezier en enthousias-
me de strijd met elkaar aan.

Lunch

Uiteraard werd tussen alle spellen door de lunch ge-
nuttigd en mocht het spelen van een potje volleybal 
ook niet ontbreken.
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Boerenbuilding 

Later op de dag stond de Boerenbuilding van het 
wilgje op het programma. Hierbij werd veel gevraagd 
van de samenwerking binnen de kampen. Onder lei-
ding van 2 enthousiaste medewerkers van het wilgje, 
werden de volgende opdrachten gedaan:

1. Katapult schieten
2. Met balken een bal overbrengen
3. A-lopen
4. Bandenrace
5. Touwbanen
6. Als afsluiter lekker glijden in het water

Nadat bijna iedereen lekker in het water had 
geplonsd, was het tijd om op te frissen en zich 
klaar te maken voor het avond eten. De traditie 
van het vorige jeugdkamp hebben we erin ge-
houden. Namelijk een friet tafel, aluminiumfolie 
over de tafels en friet met saus er op. Na een 
dag flink bezig te zijn geweest, werd daar goed 
van gesmuld.
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Mini’s en muziekquiz 

Na het eten zat de dag er helaas op voor de mini’s. 
De mini’s verlieten het eiland Pallavolo en gingen 
met een cadeautje en een beachvolleybal naar huis. 
De mini’s vonden het zo leuk, dat ze eigenlijk hele-
maal niet naar huis wilden. Al met al veel positieve 
reacties van de mini’s.

Smokkelspel

En nog was het niet klaar met de pret. Nadat het 
weer droog was geworden, hebben we het smok-
kelspel gespeeld in hartje Buren. Dit was het laatste 
spel van de zaterdag. Het doel was om “smokkel-
waar” om te wisselen tegen muntstukken en deze 
muntstukken naar het eindpunt te brengen, zonder 
gepakt te worden door de “politie”. Na toch al een 
hele dag in de weer geweest te zijn, werd ook dit 
spel met veel enthousiasme en plezier gespeeld. 
Vooral de georganiseerde “politie” was nog flink 
fanatiek en pakte menig “boefje” bij de kladden.

De jeugd zette de strijd voort en maakte zich klaar voor de muziekquiz. Door-
dat het wat begon te regenen, konden we gelukkig gebruik maken van een 
binnen accommodatie van ‘t Wilgje. Hierdoor zaten we toch droog en konden 
we prima de nodige liedjes meezingen met de daarbij behorende  
dance-moves.
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Kampvuur

Tegen 23:00 uur keerden we terug naar het eiland 
Pallavolo, waar het maken van het kampvuur nog op 
het programma stond. Onze “pyromaan” Lucien had 
al snel het vuur aan en de marshmallows smaakte 
prima bij het vuur. Helaas was het wel weer gaan 
regenen. Desondanks hadden we een hele leuke 
dag erop zitten en ging menigeen uiteindelijk lekker 
slapen.

Zondagochtend

Zondag om 08.30 uur werd de jeugd gewekt. Een kwartier later moesten zij op 
het veld zijn voor de bootcamp. Dit bleek toch wel lastig, aan de snelheid van 
opstaan mag nog gewerkt worden. Hierna werd er lekker ontbeten, waarna er 
opgeruimd moest worden.

Kolonisten van Catan

Onder leiding van Debbie van Sterkenburg (Ardilla 
Woods) startte levensechte Kolonisten van Catan. 
Tijdens de warming-up werd begonnen met het 
bouwen van een zo hoog mogelijke toren. De focus 
was hierbij goed aanwezig. Daarna ging het echte 
werk van start. De kampen moesten grondstoffen 
verzamelen door deze bij elkaar te stelen. Dit ging 
niet zomaar, want je kon getikt worden. Wanneer er 
genoeg grondstoffen verzameld waren, konden er 
steden en dorpen gebouwd worden. Hierna werd er 
geluncht en volgde er een beachvolleybal toernooi.
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Het einde

Helaas kwam er ook een eind aan voor de jeugd. Alle kampen hebben laten 
zien goede skills te hebben. Toch werd er een winnaar bekend gemaakt. Met 
maar liefst 36 gouden munten is kamp Zuid de winnaar geworden van de 
Expeditie Robinson volleybal editie, gefeliciteerd!

Fotoalbum

Er zijn natuurlijk veel meer foto’s 
gemaakt dan we kwijt kunnen in deze 
clubdate, dus Lucien heeft alle foto’s 
verzameld in een online album,  
klik hier om die te openen

Tot slot een applaus voor onze huisfotograaf Lucien 
en onze vrijwilligers Vincent, Roy, Floyd en Richard. 
Ben je als ouder ook enthousiast geworden, meld je 
aan voor volgend jaar! Alle hulp is welkom.

https://tivoc.plattel.photo/#16563839845149
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