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Jaarverslag Secretaris Bevok seizoen 2012-2013

In het afgelopen seizoen zijn door de vrijwilligers binnen de vereniging wederom vele activiteiten uitgevoerd om de
vereniging actief en levendig te houden.
Reguliere zaken o.a.:
•
jaarvergadering en maandelijkse bestuursvergaderingen, regio- en rayonvergaderingen incl. voorbereiding, notulering
e.d.;
•
wedstrijdsecretariaat, verschuiven van wedstrijden en wijzigingen in wedstrijd kalender.
•
Communicatie met de ledenadministratie, incl. distributie spelers- en ledenpassen, en beheren van het
verenigingsportaal van de Nevobo, dit in combinatie met Sportlink voor de ledenadministratie.
•
indeling van teams en trainingsgroepen (incl. recreanten), regelen trainingsfaciliteiten, werving en toewijzing van
trainers; regelmatige afstemming;
•
scheidsrechterscoördinatie;
•
organiseren en uitvoeren van zaaldiensten en in de inhuur van zaalruimte voor de competitiewedstrijden.
•
materiaal beheer;
•
innen contributies, betalen rekeningen, overleg subsidie, financiële administratie;
•
interne communicatie m.n. samenstellen, van de Nieuwsbrief en het beheer van de Bevok-site;
•
externe communicatie m.n. met de volleybalbond, gemeente, zaalverhuurders;
•
organisatie van evenementen zoals mixtoernooi, stratenvolleybaltoernooi Middenbeemster,
Naast bovengenoemde reguliere zaken die door dagelijks bestuur, commissies en andere vrijwilligers zijn uitgevoerd zijn
een aantal specifieke zaken vermeldenswaard.
Bijzondere aandachtspunten:
•
voorzitterschap: Jan Reuzenaar heeft ook dit jaar weer de leiding gehad over de bestuursleden en de vereniging,
de bijzonderheden en discussies over de volleybal zaken binnen de vereniging hebben zijn volle aandacht gekregen.
Ook heeft Jan het contact onderhouden met de feestcommissie en stratenvolleybal toernooi.
•
Regiobestuur: het dagelijks bestuur is dit jaar niet bij regio en/of clusterbijeenkomsten aanwezig geweest. De
onderwerpen van de vergaderingen sloten dit seizoen niet aan bij de dagelijkse gang van zaken binnen de
vereniging, ondanks onze afwezigheid is er wel kennis genomen van de verslagen en regio informatie. En is er goed
contact met de personen op het bondsbureau.
•
Wedstrijd secretariaat: is dit jaar weer ingevuld door Cor, de meeste wedstrijdwijzigingen zijn in goed overleg met
de tegen partij, digitaal verwerkt in het wedstrijdschema.
•
Redactie Bevokker: ondanks dat er het afgelopen seizoen weinig kopij is aangeleverd, hebben Henk en Kees het
afgelopen seizoen de digitale nieuwsbrief verzorgt. Tevens heeft Kees iedere week een mail gestuurd met het
verloop en standen van alle competitie teams.
•
Invulling bestuursfuncties: Alle bestuursfunctie waren afgelopen seizoen bezet. Marga/ Sylvia en Frank zijn dit jaar
aftredend en zich niet herkiesbaar gesteld, Marga en Frank hebben een opvolger gevonden voor de functie TC jeugd
van Sylvia wordt nog gezocht naar een enthousiast persoon die de jeugd competitie weer in goede banen wil leiden..
•
Mix toernooi: ook dit jaar was het Mix-toernooi weer een succes, we hopen erop dat volgend jaar er zich toch weer
meer leden zich zullen aanmelden om zo de binding tussen de verschillende groepen binnen de vereniging te
vergroten. Tevens is er een op een inhaal avond in de Beukenkamp een mixtoernooi met de jeugd en ouders
georganiseerd, hiervoor was dit jaar helaas minder animo, een nieuw seizoen biedt weer voldoende mogelijkheden
om deze activiteit nogmaals te herhalen.
•
Recreanten: Ineke Velzeboer heeft ook dit jaar weer de belangen van de recreanten vertegenwoordigd in het
bestuur, alle groepen zijn goed gevuld en er waren dit jaar weinig bijzonderheden. Afgezien van het feit dat er een
groep jeugd is gaan trainen op de woensdagavond en dat deze groep weer naar hun oude aanvangstijd is verplaatst.
•
Subsidies: ook dit jaar is weer subsidie aangevraagd, maar Bevok is een finacieel gezonde vereniging zonder
begrotings te kort en zal er mede daarom geen subsidie weer worden verstrekt.
•
Financieel: eindelijk is het dit jaar gelukt om duidelijk te krijgen in de kosten voor MFC de Boomgaard, de rekeningen
uit het verleden zijn in samenspraak bepaald en afgerekend en ook voor volgend seizoen zijn de uitgaven voor
zaalhuur van de verschillende accommodaties overzichtelijk gemaakt. Daarnaast zal een deel van de financiële
huishouding van het stratenvolleybal bij de club komen te liggen.
•
Materiaal: in 2014 zullen er weer veel teams een nieuw tenue ontvangen, de kwaliteit van de ballen en de tassen
wordt per seizoen bekeken en als er materiaal gewenst is, is hiervoor meestal wel budget beschikbaar.
•
Zaaldienst: Mede door Ineke Verwer en Henk van der Lee zijn alle zaaldiensten weer uitstekend verlopen, als zij niet
konden is het prima vervangen door andere aanwezigen op die avond.
•
Jeugd: de jeugd aantallen stijgen, mede door de enorme inzet van Sylvia. Ook zijn er jeugd trainingen gegeven bij
de buitenschoolse opvang, dit is verzorgd door Frans van Koetsveld en Natasja de Bakker. Ook volgend jaar zal
Bevok weer actief blijven met de jeugd en proberen om de volleybalsport een impuls te kunnen geven. Ook volgend
seizoen zijn er twee trainingsgroepen. Een nieuwe of extra jeugdtrainer is hard nodig..!!
•
Jubileum jaar: op 28 september is er een feest dag voor het 45 jarig bestaan van de vereniging… We kijken er naar
uit
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Bovenstaande is slechts een opsomming van enkele van de vele taken en activiteiten die uitgevoerd en georganiseerd
worden door de vele vrijwilligers van de vereniging. Namens het bestuur wil ik al deze vrijwilligers hiervoor van harte
bedanken.
Onderstaand de jaarkalender van het seizoen 2013-2014 zoals die t.b.v. bestuurvergaderingen wordt bijgehouden.

Jaarkalender BEVOK 2013 - 2014
Omschrijving
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