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Het	laatste	nieuws	van	volleybalvereniging	Keizer	Otto	-
Trivolley	op	een	rijtje!

Bekijk	de	webversie

December	2019

Jeugd Senioren Recreanten

Nog	steeds	dringend	op	zoek!
Penningmeester	&	Wedstrijdsecretaris

Wil	jij	meehelpen	om	de	leukste	vereniging	van	't	Gooi	te	laten
groeien	 en	 bloeien	 en	 heb	 je	 tijd	 om	maandelijks	 gezellig	 te
vergaderen	 met	 koffie	 en	 koekjes?	 Dit	 is	 je	 kans,	 want	 het
Bestuur	 is	 al	 enige	 tijd	 op	 zoek	 naar	 een	 nieuwe
Penningmeester	én	een	nieuwe	Wedstrijdsecretaris!

Functieomschrijving	Penningmeester
Maakt	deel	uit	van	het	Dagelijks	Bestuur.
Is	 verantwoordelijk	 voor	 het	 financieel	 beheer	 binnen	 de
vereniging	 (inning	 van	 contributies,	 subsidies,
boetes,	vaststelling	en	het	bewaken	van	de	begroting).		
Verzorgt	op	de	Algemene	Ledenvergadering	het	financieel
jaarverslag,	de	begroting	en	het	contributievoorstel.
Verricht	 de	 betalingen	 van	 Nevobo	 bijdragen,	 zaalhuur,
trainersvergoedingen,	technisch	materiaal	en	boetes.
Verricht	betalingen	van	overige	kosten,	zoals	attenties	en
de	kosten	van	activiteiten.
Onderhoudt	de	contacten	met	de	financiële	instellingen	en
de	Belastingdienst.

Functieomschrijving	Wedstrijdsecretaris
Informeert	en	verwijst	aspirant-leden.
Vertegenwoordigt	 eventueel	 het	 Bestuur	 op	 Nevobo-
vergaderingen.
Coördineert	de	bekerwedstrijden.
Coördineert	de	toernooien	en	het	toernooigeld.
Coördineert	de	spelerspassen.
Verzorgt	 t.b.v.	 de	 Nevobo	 de	 opgave	 van	 de
competitieteams.
Is	de	contactpersoon	voor	vragen	aan	de	Nevobo.
Regelt	 de	 wedstrijdwijzigingen,	 	 ook	 bij	 speciale
weersomstandigheden.
Onderhoudt	 contact	 met	 de	 scheidrechterscoördinator
over	wijzigingen	in	wedstrijden.			

Interesse?	Neem	contact	op	met	onze	Secretaris.

Kom	MC1	aanmoedigen!

Uitslag	enquête	over	het
jaarlijkse	feest
In	 oktober	 is	 een	 enquête	 gestart	 over	 het	 jaarlijkse
volleybalfeest	 omdat	 er	 de	 laatste	 jaren	 relatief	weinig	eigen
leden	 aan	 deelnemen.	 In	 totaal	 zijn	 er	 91	 leden
aangeschreven	 om	 de	 enquête	 in	 te	 vullen.	We	 hebben	 38
reacties	ontvangen	waarvan	26	van	seniorleden	en	12	van	de
recreanten.	 Er	 waren	 4	 reacties	 van	 mensen	 die	 geen
belangstelling	hebben,	maar	toch	de	moeite	hebben	genomen
om	dit	te	melden,	waarvoor	onze	dank.	Dus	de	onderstaande
antwoorden	 hebben	 betrekking	 op	 34	 mensen,	 die	 positief
hebben	gereageerd	op	een	volleybalfeest	waarvan	het	voor	4
leden	niet	per	se	elk	jaar	hoeft.	Niet	alle	vragen	zijn	door	alle
34	deelnemers	beantwoord	(was	niet	altijd	verplicht),	vandaar
dat	we	de	uitslag	 in	 percentages	 vermelden.	We	hebben	de
hoofdpunten	van	de	reacties	hieronder	in	bullets	vermeld.

Thema:	18%	wil	liever	geen	thema,	21%	vindt	een	thema
leuk	en	de	rest	maakt	het	niet	uit.
Kleding	aanpassen	aan	thema:	 Bijna	 de	 helft	 wil	 liever
niets	met	zijn/haar	kleding	doen,	23%	maakt	het	niet	uit	en
29%	vindt	het	leuk	om	de	kleding	aan	te	passen.
Toernooi	 vooraf:	 Van	 56%	 hoeft	 een	 volleybaltoernooi
eigenlijk	niet	op	zo’n	avond,	44%	vindt	dat	wel	belangrijk.
Wel	 of	 niet	 andere	 clubs	 uitnodigen:	 60%	 wil	 liever
alleen	met	de	eigen	club	‘feesten’	(inclusief	introducés).
Beachvolleybaltoernooi:	60%	vindt	dit	een	leuk	idee.
Datum	 feest	 op	 laatste	 competitiedag:	 20	 mensen
(62%)	 vindt	 dat	 op	 zich	 een	 goed	 idee,	 maar	 men
realiseert	 zich	 dat	 dit	 logistiek	 lastig	 te	 organiseren	 is
(donderdagavond,	verschillende	teams	en	tijdstippen).
Buffet:	 44%	 vindt	 dit	 gewenst/feestelijk,	 voor	 de	 overige
56%	hoeft	dit	niet	per	se.
Muziek:	De	helft	wil	wel	een	DJ,	maar	dat	hoeft	 niet	elk
jaar.	 De	 andere	 helft	 neemt	 genoegen	 met	 eigen
afspeellijsten.
Liveband:	Ongeveer	een	derde	van	de	mensen	vindt	dat
leuk,	van	de	meerderheid	hoeft	dat	niet.

Samengevat	 kiezen	 jullie	 voor	 een	 jaarlijks	 feest	 met	 een
thema	zonder	verplichting	 tot	aanpassing	van	 je	kleding.	Het
liefst	 met	 de	 eigen	 vereniging	 (mag	 wel	 met	 introducés)
waarbij	zowel	een	volleybaltoernooi	als	een	(uitgebreid)	buffet
voor	een	(kleine)	meerderheid	(56%)	niet	per	se	hoeft.	Een	DJ
wordt	door	de	helft	gewaardeerd	(hoewel	niet	elk	jaar),	terwijl
een	liveband	voor	tweederde	van	de	respondenten	niet	hoeft.
Verder	 blijkt	 er	 best	 flinke	 belangstelling	 te	 zijn	 voor	 een
beachvolleybaltoernooi,	terwijl	ook	opvallend	is	dat	ruim	60%
de	datum	van	een	 jaarfeest	eigenlijk	wel	op	de	 laatste	 thuis-
speel-competitiedag	ziet	zitten.
Tenslotte	is	er	ook	een	aantal	aanvullende	suggesties	gedaan
voor	thema’s	en	alternatieven	voor	de	toernooiopzet.

Conclusies	door	feestcommissie
We	vinden	het	heel	fijn	dat	42%	van	de	aangeschreven	leden
de	 enquête	 heeft	 ingevuld.	 Bijna	 40%	 van	 de
senioren/recreanten	 (tussen	 de	 35	 en	 40	 leden)	 heeft
belangstelling	 voor	 een	 feest.	 Elk	 jaar	 benaderen	 we	 alle
senior/recreantenleden	 vrij	 intensief,	 maar	 we	 weten	 nu	 dat
niet	 iedereen	zin	en/of	 tijd	heeft	 in/voor	zo’n	festijn.	Op	basis
van	 de	 uitslag	 van	 deze	 enquête	 is	 de	 feestcommissie	 (we
zijn	 nu	 met	 vier	 mensen,	 omdat	 Charlotte	 van	 Schaik	 onze
commissie	heeft	verlaten)	bij	elkaar	geweest	om	te	kijken	hoe
we	 invulling	 gaan	 geven	 aan	 het	 feest	 voor	 2020.	 Daarbij
hebben	 we	 niet	 alle	 uitgesproken	 wensen	 op	 deze	 termijn
kunnen	 honoreren,	 omdat	 dit	 meer	 onderzoek/voorbereiding
en/of	 meer	 assistentie	 van	 de	 leden	 vergt.	 Dat	 geldt
bijvoorbeeld	voor	het	beachvolleybaltoernooi	en	ook	voor	het
logistieke	probleem	van	de	 laatste	 thuis-speeldag-competitie.
Dat	 zijn	 zaken	 die	 we	 in	 breder	 verband	 met	 het	 bestuur
moeten	bespreken.	We	laten	het	buffet	komend	jaar	vervallen,
maar	organiseren	nog	wel	een	‘speciaal’	volleybaltoernooi	en
zullen	 ook	 een	 DJ	 inhuren.	 Hierna	 vinden	 jullie	 de	 eerste
aankondiging	voor	het	 ‘2020	 feest’.	 	Hartstikke	bedankt	 voor
jullie	 actieve	 meedenken!	 En	 wie	 weet	 tot	 ziens	 op	 het
volgende	feest!

P.S.	 als	 je	meer	wilt	 weten	 over	 de	 uitslag	 van	 de	 enquête,
kan	je	Aad	van	Veelen	contacten	(06-51609909).
Michaela,	Erwin,	Rianne	en	Aad

In	case	of	emergency
Waar	hangen	de	AED's?

-	Sporthal	de	Lunet:	 in	de	centrale	hal	na	binnenkomst

rechts	aan	de	wand

-	 Sportcentrum	 de	 Zandzee:	 achter	 de	 balie	 van	 de

receptie	van	het	zwembad

-	Sporthal	de	Meent:	bij	de	ingang	van	Wijkcentrum	de

Kruisdam	(gebouw	aangrenzend	aan	de	sporthal)

Save	the	Date
Oliebollentoernooi!

Het	altijd	gezellige	jaarlijkse	oliebollentoernooi	komt
er	 weer	 aan!	 Het	 is	 gepland	 op	 woensdag	 18
december	 in	 de	 Meent,	 schrijf	 je	 in
via	volliebollentoernooi@gmail.com.	

Grote	Clubactie
Opbrengst:	€	722,40!

Onze	jeugdleden	zijn	zoals	altijd	weer	actief	geweest	met

het	 verkopen	 van	 loten,	 geweldig!	 Daarnaast	 willen	 we

ook	 de	 seniorleden,	 recreanten	 en	 overige	 leden

bedanken	 voor	 hun	 steun.	 De	 opbrengst	 zal	 onder

andere	 gebruikt	 worden	 voor	 activiteiten	 zoals	 het

Jeugdkamp	en	nieuwe	materialen.

De	 trekking	van	de	Grote	Clubactie	 is	op	12	december,

dan	zullen	de	prijzen	(o.a.	€100.000	en	een	Volkswagen

Up)	worden	verdeeld.

	

GEZOCHT:
trainer/trainster	MC2
	
De	MC2,	een	leuk	team	met	jongens	en	meiden	in
de	 leeftijd	 van	 11	 tot	 13	 jaar.	 De	 MC2	 traint	 van
18.00-19.15	 uur	 op	 de	 maandag	 in	 sporthal	 de
Zandzee	te	Bussum.	

Tips	&	mededelingen
	

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.

Laat	 de	 bedrukking	 van	 je	 shirt	 los?	 Neem
dan	 zo	 snel	 mogelijk	 contact	 op	 met
de	 Kledingcommissie,	 dan	 kan	 het	 worden
gerepareerd.

Het	Bestuur
																			wenst	iedereen

	

Volgend	jaar	is	het	schrikkeljaar	en	de	29e	februari	valt	ook	nog	eens	op	een	zaterdag.

Dus	de	datum	en	het	‘verschrikkelijke’	thema	(dat	we	nog	verder	gaan	uitwerken)	was

gauw	bedacht.	We	starten	met	een	‘geblindeerd’	volleybaltoernooitje	en	vullen	de	avond

verder	met	hapjes/drankjes	en	muziek.	Later	ontvangen	jullie	een	uitnodiging	om	je	in	te

schrijven,	maar	noteer	nu	in	elk	geval	de	datum:	29	februari	2020	vanaf	19u	in	De	Lunet.

	

De	feestcommissie,

Michaela,	Rianne,	Erwin	en	Aad

Standen	en	uitslagen	van	alle	teams	(11-12-
2019)

Ten	slotte...
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	een	mailtje	naar	het	bestuurssecretariaat	t.a.v.	Marieke	van	der
Linden.

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	secretariskotrivolley@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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