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Jaarverslag Secretaris Bevok seizoen 2017-2018

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;
•
scheidsrechter coördinatie;
•
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: Zoals u ziet is de vacature eindelijk weer vervult. Met het aantreden van Henk Duijn is er eindelijk
weer een voorzitter. De aanstellling heeft plaatsgevonden met een beroep op de statuten, artikel 6 waarin het bestuur
de mogelijkheid wordt geboden tussentijds een voorzitter te benoemen. Graag wil ik straks uw instemming met zijn
benoeming.
•
Digitalisering: De digitalisering biedt voor- en nadelen heeft Bevok ondervonden. Het DWF is omarmd als een prima
vervanger van het wedstrijdformulier, maar naar dit seizoen is gebleken gebruikt de Nevobo het ook om de teugels
aan te halen wat betreft speelgerechtigheid en fluitgerechtigheid. In plaats van steekproeven wordt nu alles wat niet
conform de regels is blootgelegd. Vandaar de inspanningen van Bevok om de scheidsrechters op te leiden en de
speelgerechtigheid in de gaten te houden. Helaas heeft het tot enkele boetes geleid, maar we zien het komend
seizoen met vertrouwen tegemoet.
•
Regiobestuur: het dagelijks bestuur is dit seizoen niet bij regio en/of clusterbijeenkomsten aanwezig geweest
vanwege de geringe aansluiting van de onderwerpen bij de belangen van Bevok. En er was weer goed contact met
de personen op het bondsbureau.
•
Wedstrijd secretariaat: Thomas de Dood en Richard Knook hebben hun termijn erop zitten. In de persoon van Hans
Smit en Oswald Foppes zijn er opvolgers gevonden. Dit waarderen wij zeer! Graag wil ik straks uw instemming met
hun benoeming.
•
Redactie Bevokker: De wekelijkse digitale nieuwsbrief heeft een vaste plaats verworven binnen de vereniging en
blijkt een goed medium voor communicatie naar de leden.
•
Invulling bestuursfuncties: Zoals hierboven al aangegeven.
•
Mix toernooi: De recreanten hebben de organisatie voortgezet en maakten het Mix-toernooi wederom tot een
succes.
•
Recreanten: Zij vermaken zich als vanouds met het volleybalspel, en er zijn weer enkele trainerswisselingen
geweest. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de dinsdagavondrecreanten in de Middenbeemster.
•
Subsidies: Het aanvragen en verkrijgen van subsidies blijft lastige materie maar dankzij onze penningmeester weten
we toch jaarlijks een redelijk bedrag aan subsidie binnen te slepen..
•
Financieel: Zie het verslag van Petra.. De vereniging is nog steeds financieel gezond.
•
Materiaal: Er zijn nieuwe ballen beschikbaar.
•
Zaaldienst: Door de verdergaande digitalisering hebben we afscheid genomen van de traditionele zaaldienst. Dat
lijkt redelijk te verlopen, maar graag horen wij het als u de zaaldienst zo mist dat herinvoering dient te worden
overwogen.
•
Jeugd: de jeugd was met enkele spelers in een combinatie team met ViP actief, maar graag zouden we meer jeugd
zien spelen bij onze vereniging.
•
Huisvesting: De Beuk is geopend. We hebben er veel aan gedaan om eerder te kunnen beginnen, maar dat is
alleen gelukt in het begin en einde van de competitie. Ook voor komend seizoen hebben we daar weer mee te
maken. Ondanks lobbyen van bestuur en bond komt hier maar geen oplossing voor.
•
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 2018-2019 zoals die t.b.v. bestuursvergaderingen wordt bijgehouden.
Jaarkalender BEVOK 2018 - 2019
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