TriServer 23, april 2016
Beste leden en ouders van leden,
Bestuurlijk
We naderen het einde van het seizoen. Dames 2, dames 4 en heren 2 zullen er nog hard aan moeten
trekken om degradatie te voorkomen. H1 staat er kritisch voor. De andere teams gaan het wel redden,
waarbij D1 goed gaat eindigen. Hebben de teams aan de verwachtingen voldaan? Dat geldt zeker voor D1
en D3. Dat laatste team, gepromoveerd naar de tweede klasse, heeft verrast met een stevige plaats in de
middenmoot. Maar ook D1 doet het dit jaar goed en eindigt in de bovenste helft. D2, gepromoveerd naar
de 1e klasse, had als team een moeilijk jaar. Een goede middenspeelster is overgegaan naar D1 en ze
werden geteisterd door voortdurende blessures. Van D4 en D5 waren de verwachtingen wellicht te hoog
gespannen. Hun resultaten vallen tegen. D6 speelt twee competities. Zij voldoen min of meer aan de
verwachtingen.
Heren 2 was een combinatie van Jongens B en enkele oud H2-spelers. Dat zij het moeilijk zouden krijgen,
werd verwacht. Een kleine kans dat zij zich handhaven. En H1 heeft een minder seizoen dan afgelopen
jaar. Regelmatig staat het team met maar 7 inzetbare spelers en dat is dan toch te weinig.
De drie jeugdteams zitten nog midden in hun tweede competitie. De teams spelen met veel enthousiasme.
Dat is een belangrijk goed.
Dat geldt ook voor de Recreanten. In de toernooien wordt behoorlijk gepresteerd, maar het spelplezier
staat voorop.
De TC-enquêtes gaan straks antwoord geven op de belevingen van de speelsters/spelers in dit seizoen.
In de vorige Triserver hebben we een kandidaat-voorzitter gepresenteerd. In deze nieuwsbrief stelt Eric
Herber zich voor. Het zou fijn zijn als in zijn kielzog meer leden hun belangstelling uiten voor een functie
in het bestuur of in een commissie. De Jeugdcommissie willen we ook graag weer leven inblazen. Leden,
of ouders van leden, meld je aan. Draag bij aan een goed functionerende vereniging. Dat is alleen te
realiseren met inbreng van alle leden.
Op 9 april vieren we ons jaarfeest. We hopen daar op een grote opkomst. De feestcommissie doet elk jaar
erg haar best er iets moois van te maken. Dit jaar weer met een nieuwe verrassingsformule. In de Lunet,
vanaf 19.00 uur.
Het bestuur in zijn huidige samenstelling gaat zijn laatste periode in. We hopen tijdens de ALV de
vereniging waardig te kunnen overdragen.
Niels Mourits
Voorzitter

TC-Senioren, ontwikkelingen
Onder andere door drukke werkzaamheden zijn per direct Peter de Vries, Maaike Berger en
Esther van der Waals gestopt als TC-lid. Het bestuur en Brechtje, het enige overgebleven
TC-lid, zijn met spoed op zoek naar nieuwe TC-leden. Het liefst willen we een divers
gezelschap, heren en dames, uit lage en hoge klasse. De teamindelingen voor seizoen 20162017 moeten worden gemaakt, dus kom Brechtje helpen en geef je op!

Volleyballen op woensdagochtend, 55+
Woensdag 30 maart werd in sporthal De Meent
een Masterclass gegeven aan onze
seniorenleden door Hidde van der Ploeg. Voor
wie hem niet kent: Hidde van der Ploeg was
speler en trainer/coach van het nationale team en is bij de volleybalbond opleider van trainer/coaches op
alle niveau’s. Een hele ervaren volleyballer én trainer dus en dat geeft gelijk aan hoe leerzaam deze
ochtend was. Zelfs op latere leeftijd is er nog veel nieuws te leren. Zelf ook al op leeftijd (Hidde is 81
jaar!) wist hij iedereen flink aan het werk te zetten!
Wat als Eric Herber voorzitter wordt?!
“Wanneer laat jij aan de leden weten wat je van plan bent wanneer jij voorzitter bent?” Blijkbaar was de
vraag ongebruikelijk, want het antwoord kwam niet meteen. “Waarom wil je dat dan? De ALV is toch
vroeg genoeg? Da’s wel zo gebruikelijk.”
Dat vind ik dan weer vreemd. Want hoe kan men zich voldoende informeren of jij wel de meest geschikte
kandidaat bent? En zo ontstond dit stukje van Eric in onze TriServer en op dit moment.
" Want wat ben ik van plan wanneer ik voorzitter van de club ben? Ik ben in elk geval van plan om het
niet alleen te gaan doen. En ook niet samen met de rest van het Bestuur. Ik wil het alleen maar gaan doen
wanneer we er als vereniging voor willen gaan. Ik wil dat we met elkaar de schouders eronder gaan zetten
en ervoor gaan zorgen dat Keizer Otto Trivolley DE volleybalvereniging van Gooise Meren en directe
omgeving gaat worden.
Dat betekent dat we met elkaar:
- de communicatie naar alles en iedereen buiten ons clubje moeten gaan verbeteren; via Social en Analoge
Media.
- meer evenementen moeten gaan organiseren waarbij we onszelf presenteren.
- één familie en één thuis moeten gaan laten ontstaan: De Lunet! Ik besef meteen dat dit gehele plaatje
lastig gaat zijn. De Recreanten verblijven immers al van oudsher in de ‘Hilversumse Meent’, inclusief
geweldige ‘nazit’-mogelijkheid. Toch ben ik ervan overtuigd dat door ‘meer evenementen’ ook bij de
Recreanten ‘De Lunet’ een thuis kan worden en ‘De Meent’ een trainingsplek.
Maar zoals gezegd: Ik kan EN wil het niet alleen. Ik wil het met iedereen van onze club doen; en dus ook
met hulp van iedereen die iedereen kent. En dat betekent verplichtingen voor iedereen; soms omdat het
mag en kan, soms betaald, soms aangewezen vrijwillig. De basis is democratie.
Maar dan wel eentje die praktisch is.
Dus tijdens een ALV de officiële momenten. Maar tussendoor de belangrijke momenten van praten,
overleggen, brainstormen en discussiëren hanteren om zo irritaties, zwakke plekken, mooie momenten en
initiatieven in zo kort mogelijke tijd naar het juiste niveau te brengen. Bovenstaande betekent dus ook dat
ik mijn kandidatuur terug zal trekken of mijn functie neer zal leggen wanneer ik vind dat er niet genoeg
samengewerkt wordt. Dus: stel je vragen nu alvast en vorm je beeld. Dan weten we na 29 juni
aanstaande waar we aan toe zijn…
Van het Wedstrijdsecretariaat

PD regeling 2015-2016
De Nevobo heeft de concept PD regeling gepubliceerd. De actuele versie is hier te vinden. Binnen alle
regio’s zullen er PD wedstrijden plaatsvinden tot en met de 1e klasse. Dit houdt in dat de nummers 2 uit
de 2e klasse nog PD wedstrijden spelen samen met de nummers 10 uit de 1e klasse voor de plaatsen in de
1e klasse. In de 3e en 4e klasse zullen de nummers 2 opvullingswedstrijden spelen, voor plaatsing in de
bovenliggende klasse. De PD wedstrijden worden gespeeld op 30 april 2016.
Concreet houdt deze regeling voor onze teams als volgt in:


D1 / D2 / H1 (1e klasse): Nummer 1 promoveert naar de promotieklasse. Nummer 2 speelt PD
naar de promotieklasse. Nummer 10 speelt PD voor behoud in de 1 e klasse. Nummers 11 en 12
degraderen naar de 2e klasse.








D3 (2e klasse): Nummer 1 promoveert naar de 1e klasse. Nummer 2 speelt PD naar de 1e klasse.
Nummer 10 speelt PD voor behoud in de 2 e klasse. Nummers 11 en 12 degraderen naar de 3 e
klasse.
D4 / H2 (3e klasse): Nummer 1 promoveert naar de 2e klasse. Nummer 2 speelt
opvullingswedstrijd voor een nader te bepalen aantal beschikbare plaatsen. Nummer 10 degradeert
naar de 4e klasse.
D5 (3e klasse): Nummer 1 promoveert naar de 2e klasse. Nummer 2 speelt opvullingswedstrijd
voor een nader te bepalen aantal beschikbare plaatsen. Nummer 11 degradeert naar de 4 e klasse.
D6 (4e klasse): Deze klasse is al opnieuw ingedeeld.

Met spoed gezocht!
Wij zijn, nog steeds, op zoek naar leden of ouders die de volgende functie willen gaan uitvoeren binnen de
vereniging:




TC mini's. Lijkt het je leuk om het aanspreekpunt te zijn tussen mini's/hun ouders en het bestuur en in
contact te staan met de trainers? Laat het ons dan weten.
TC jeugd (2x). Lijkt het je leuk om teamindelingen te maken, het aanspreekpunt te zijn tussen
jeugd/ouders en het bestuur en in contact te staan met de trainer s? Laat het ons weten.
Bestuur. Lijkt het je een uitdaging om een bestuursfunctie te vervullen? Secretaris,
wedstrijdsecretaris, penningmeester of voorzitter? Meld je dan nu aan!
Interesse? Neem contact op met Esther Schimmel.

Wie wil 30 bedrukte ballen sponsoren?
De GALA 5121S10 bal kost € 35,00 per stuk incl. 21% BTW. Minimale afname
is 30 stuks i.v.m. de gratis bedrukking van uw bedrijfslogo. Daarnaast zetten we
uw bedrijfslogo ook op de Keizer Otto-Trivolley site.
De totale kosten worden 30 x € 35,00 = € 1.050,00 incl. BTW. Als bedrijf kun
je de BTW (€ 182,24) terugvragen aan de Belastingdienst en dan bljift er nog
€ 867,75 aan kosten over.
Daar heeft de club 30 schitterende ballen voor en de sponsor een leuke reclame omdat wij met die ballen
de competitie gaan spelen in het Gooi en omliggende plaatsen.
Mocht het toch iets te veel zij dan is de club ook bereid een deel voor hun rekening te nemen.
Vergeet niet al je online aankopen via Sponsorkliks te doen!
Via de button op onze website kun je via 'SponsorKliks' bij ruim 150 winkels online shoppen. Bij
elke aankoop ontvangt Keizer Otto-Trivolley een commissie. Klik voor je volgende online
aankoop dus eerst op de SponsorKliks-button, je betaalt niets extra's en wij kunnen het geld goed
gebruiken! Namens de vereniging bedankt voor deze kleine moeite die voor onze vereniging een
groot verschil maakt.

Mini-toernooi, zondag 13 maart
Op zondag 13 maart was het zover, de mini's
mochten naar een 'echte' dameswedstrijd
kijken. Dames van verschillende teams
speelden een wedstrijd tegen elkaar terwijl de
mini's mee mochten doen met handjes
schudden, yellen en aanmoedigen. Na de
wedstrijd kregen de kinderen een 1 op 1
workshop van de dames. Na afloop hadden alle
ouders allerlei lekkere hapjes gemaakt waar
iedereen heerlijk van genoot en er gezellig
nagepraat kon worden. Zeker voor de mini's
maar ook voor de dames-senioren en de ouders
was het een zeer geslaagde middag. De mini's
hebben veel geleerd en de ouders hebben
elkaar beter leren kennen. Derek en Daphne
hartelijk dank voor de organisatie hiervan!

Overige mededelingen: .


Let op: maandag 25
april tot en met 6 mei
van de vereniging!



Iedereen die voor het volgend seizoen geen lid meer wil zijn van onze vereniging kan zich zonder
kosten afmelden tot 1 juni. Daarna zullen kosten in rekening worden gebracht.
Afmelden kan alleen persoonlijk bij het wedstrijdsecretariaat (per post of e-mail). Afmeldingen bij
andere personen en instanties worden niet in behandeling genomen en komen vaak zelfs niet aan bij
het wedstrijdsecretariaat. Daar kan dus later ook niet naar verwezen worden.
Tip: maak een foto van je spelerskaart en bewaar deze op je mobiel. Bij een invalbeurt komt het nogal
eens voort dat de spelerskaart vergeten wordt. Een foto op je mobiel is voor de
scheidsrechter voldoende.
Ben je iets kwijt? Misschien is het wel door iemand gevonden...... Kijk op de site onder het kopje
'gevonden voorwerpen'.
Graag willen we de TriServer maken tot een nieuwsbrief waar ieder team en/of lid zich bij betrokken
voelt. Wil je iets kwijt, je team voorstellen of heb je een leuk wedstrijdverslag? Stuur het naar het
bestuurssecretariaat t.a.v. Esther Schimmel: secretariskotrivolley@gmail.com





april en dinsdag 26 april is er gewoon training! Vanaf 27
zijn er geen volleybaltrainingen! Dit geldt voor alle leden

TOT DE VOLGENDE TRISERVER!
Keizer Otto-Trivolley, www.ko-trivolley.nl

