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Jaarverslag Secretaris Bevok seizoen 2018-2019

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:
•
Samenwerking met ViP: Naast de samenwerking tussen Bevok en ViP met de jeugdteams is er vanuit ViP
inmiddels ook contact gezocht om te onderzoeken of er een vergaande samenwerking plaats kan vinden. Heren 1 is
al opgevuld met enkele ViP spelers, maar het bestuur van ViP zal bij hun ALV dit jaar bespreken hoe de leden kijken
tegen een samenvoegen van beide verenigingen. Hoe kijken wij daar als vereniging tegenaan?
•
Wet Persoonsgegevens: Er is uitvoering gegeven aan de WPG. De vereniging heeft een reglement opgesteld en de
bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en voor de jeugdleden is de toestemmingsverklaring
aan de ouders voorgelegd.
•
BTW: Door vernieuwde wetgeving is er ook voor verenigingen het een en ander veranderd omtrent de BTW. Omdat
Bevok geen eigen hal of kantine heeft is het effect echter beperkt. Het komt alleen tot uiting in een verhoging van de
zaalhuur omdat zaaleigenaren de verhoogde BTW doorberekenen aan de huurders. Grofweg was dit een verhoging
van 3 %.
•
Nieuwjaarsreceptie, sportberaad, voorzittersoverleg en seizoensafsluiting Spurd: Bevok wordt gelukkig telkens
uitgenodigd door Spurd als er een netwerkmeeting is. Het bestuur neemt die gelegenheid te baat om het netwerk uit
te breiden en te lobbyen voor Bevok.
•
Niemand opgehouden te bestaan: Niemand heeft aan het eind van het seizoen te kennen gegeven dat ook het
laatste herenteam er mee stopt. Er is hun aangeboden om de spelers die nog door willen gaan bij Bevok te komen
spelen. Hiermee is een eind gekomen aan een lange samenwerking tussen Bevok en Voho en Niemand mbt het
huren van de Beuk en het fluiten van elkaars wedstrijden.
•
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.
•
Materiaal: Er zijn nieuwe ballen beschikbaar.
•
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.

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 2019-2020 zoals die t.b.v. bestuursvergaderingen wordt bijgehouden.
Jaarkalender BEVOK 2019 - 2020
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