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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 maart 2017 
 

1. Opening 
Voorzitter Paul Rood verwelkomt alle aanwezige leden in de C-ruimte van de Kazing.  

Vanavond zullen er enkele besluiten voorgelegd worden. Stemming kan middels 
handopsteking of per briefje. Per onderwerp kan gekozen worden voor de vorm van 
stemming. 

2. Mededeling 
Mededelingen van de zijde van de voorzitter: 

 Afgelopen jaar zijn een aantal leden van de Technische Commissie (TC) gestopt. We 
willen de TC-leden hartelijk danken voor hun inzet. In het bijzonder willen we 
Herm Bloemers, Fenna Bongers en Aniek Hoeymakers bedanken voor zijn inzet. Er 
staat nog een vacature open voor de taak van voorzitter Technische Commissie 
(TC).  

 Door het wegvallen van enkele TC-leden is de TC opnieuw ingericht met de Jeugd 
Commissie (JC). Zij zullen de TC aanvullen alsmede investeren in het jeugdbeleid 
en proberen meer jeugdleden te werven. 

 We willen aandacht vragen voor het goed uitvoeren van je taak als scheidsrechter 
of teller bij wedstrijden.  

 Aankomend seizoen wordt gestart het invullen van het digitale wedstrijdformulier 
(DWF) in de zaal. Het DWF voor de promotieklasse wordt live tijdens de wedstrijd 
ingevuld. Alle DWF’s van wedstrijden van de 1e klasse en lager worden na afronding 
van de wedstrijd in de zaal ingevuld. We zijn nog in gesprek met de gemeente 
betreffende de wifi-verbinding in de zaal. 
Michel Geurts vult aan dat op de Nevobo-website een oefenprogramma is voor het 
gebruik en invullen van het DWF. 
Guus Hunnekens: Wat gebeurt er als de wifi-verbinding in de zaal wegvalt. De 
wedstrijdscores worden altijd schriftelijk bijgehouden tijdens de wedstrijd. Vooraf 
dient de opstelling ingevoerd en gecontroleerd te worden. Achteraf voer je de 
uitslag in. Het goed invoeren van het gebruik DWF wordt vanuit het bestuur 
uitgerold. 

 Deelname aan het Volksfeesten tappen willen we ook dit jaar weer voortzetten. 
Hiermee kunnen we onze clubkas extra spekken. Geef je bij Leon Stemkens op als 
je als vrijwilliger wilt helpen. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2016 
Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen over de notulen 2016. De notulen worden, met 
dank aan de samensteller Chris Wijnhoven, goedgekeurd.  

4. Financieel jaarverslag 2015 
Vooropgesteld willen we Bart en Elly van de sportkantine bedanken voor het beschikbaar 
stellen van de koffie en thee vanavond. Vanuit Tupos is er een bos bloemen aan Elly 
gebracht om haar te steunen met haar fysieke klachten en ziekte die haar achtervolgen.  



 
 
 
  Datum 
  Maart 2018 
   
  Auteurs 
  Bestuur en Commissies 
vvTupos 
  Versie  
  Concept 0.1 
 

 
 

Bijlage: Algemene Ledenvergadering 2018  Pagina 4 

Inkomsten:  

In het algemeen zijn de inkomsten iets lager dan afgelopen jaar. Dit wordt voornamelijk 
door het afnemend ledenaantal en dus lagere inkomsten vanuit contributie veroorzaakt. 
Een compenserende factor zijn de inkomsten van de twee keer trainen-toelage. 
Spelerskaarten zijn de kosten voor deelname aan de Nevobocompetitie. Deze worden 
volledig op de leden verhaald. 

Subsidie inkomsten zijn gelijkblijvend echter in 2017 deze met € 500,00 omlaag gaan 
vanwege het dalend aantal (jeugd-)leden.   

De inkomsten vanuit sponsoring laten een stijgende lijn zien vanwege het goede beleid en 
werk van Peter van Wijlick. Voornamelijk shirtsponsoring, bordensponsoring en enkele 
individuele sponsoren zorgen voor een mooie bijdrage.  

Het tappen en organiseren van het volleybaltoernooi tijdens de Volksfeesten zorgt voor een 
leuke bijdrage.  

Het Blacklight toernooi wordt dit jaar voor de 5e keer georganiseerd en levert een mooi 
extra bedrag op. In 2016 waren er iets minder aanmeldingen waardoor de winst iets lager 
uitvalt t.o.v. 2015. 

Veel recreanten leden werken trouw mee aan het beheer van de sporthal wat ook extra 
inkomsten oplevert. Dank aan John Roeven voor de organisatie hiervan. 

Al met al zijn de inkomsten lager dan afgelopen jaar maar gelukkig iets hoger dan begroot.  

Doortje Bongaerts: Wordt de opbrengst van de drankverkoop bij de Volksfeesten evenredig 
verdeeld onder de deelgenomen verenigingen? Hier gaan we wel vanuit.  

Uitgaven: 

Belangrijkste uitgaven zijn zaalhuur, Nevobo uitgaven en trainerskosten. Afgelopen jaar 
hebben we minder teams, maar ieder team een eigen trainingsmoment en zaal heeft. 
Daarbij trainen de meesten teams twee keer waardoor de zaalhuur hoger is geworden.  

De Nevobokosten zijn voornamelijk teamgelden, contributie per lied, inschrijving aan 
toernooien, bekerwedstrijden en boetes. 

Vergoedingen trainers zijn de trainers van de prestatieteams o.a. HS1, HS2, DS1, DS2. 
Vergoeding kader betreft de trainers en hulptrainers van de overige teams. 
Jeugdseniorenplan is een budget waarmee kader gestimuleerd wordt om een cursussen te 
volgen of een clinic te geven. Hier is helaas geen gebruik van gemaakt. 

Overige uitgaven zijn o.a. aanschaf van nieuwe ballen is op boekjaar 2016 gezet. Het 
materiaalbudget is geen gebruik van gemaakt. Bij promotie van HS1 zal waarschijnlijk 
gekeken moeten worden of alle materialen door de scheidsrechters worden goedgekeurd. 
Een nieuw net wordt zeker aangeschaft om aan de Nevobo-eisen te voldoen.  

In 2016 hebben we weinig nieuwe shirts hoeven aanschaffen. Trainingspakken zijn nieuw 
aangeschaft waardoor weinig tot geen verstelkosten zijn gemaakt.  
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Er wordt jaarlijks een budget vrijgemaakt voor een attentie aan de scheidsrechters in de 
week van de scheidsrechter. Hier is dit jaar geen gebruik van gemaakt.  

We hebben afgelopen jaar een mooi aantal kampioenschappen gehad waarvoor kosten voor 
de receptie zijn gemaakt.  

Voor de organisatie van diverse activiteiten o.a. vrijwilligersactiviteit, winteractiviteit, 
teampakketten worden kosten gemaakt.  

Bankkosten moeten betaald worden terwijl hier tegenover weinig tot geen 
renteopbrengsten staan. Verzekeringskosten stijgen licht. Representatiekosten zijn o.a. 
kosten voor jubilarissen, carnaval (jeugd-)prins(ess)en, etc. 

Totaaloverzicht:  

Ook dit jaar is het gelukt om een positief resultaat van ruim € 1800,00 over te houden. Dit 
lukt met aan de ene kant goed op de uitgaven letten en mooie extra inkomsten binnen 
halen aan de andere kant. Met name door een stijgende lijn in de sponsorinkomsten. 

Om het overzicht compleet te maken worden de saldo op de bankrekening getoond. Hieruit 
blijkt een gezonde kasbudget van ruim 70% van onze toekomstige uitgaven aanwezig. 
Financieel staat de vereniging er goed voor.  

5. Begroting 2017 
Door onze penningmeester Ruud Driessen wordt m.b.v. een PowerPointpresentatie een 
toelichting gegeven op het jaarverslag over 2016 en de begroting voor 2017. 

Inkomsten: 

Verwachtingen zijn dat het ledenaantal verder afneemt. Hierdoor minder inkomsten van 
o.a. contributie, spelerskaarten. Het subsidiebedrag vanuit de gemeente Peel en Maas is 
verlaagt. In 2018 daalt de subsidie verder wat een punt van aandacht is.  

Sponsoring is op de begroting iets lager aangehouden i.v.m. het wegvallen van de 
Rabobank sponsor na 2 jaar. Hopelijk vinden we nieuwe sponsoren. Volksfeesten is 
hetzelfde bedrag aangehouden terwijl dat blacklight toernooi opbrengsten iets lager 
worden ingeschat vanwege minder aanmeldingen. Beheerkosten zijn geïndexeerd. 

Al met al zijn de verwachtte inkomsten lager wat voornamelijk door verlaging van de 
subsidie wordt veroorzaakt.  

Uitgaven: 

Huur van de sporthal wordt ongeveer hetzelfde verwacht. Mogelijk vindt er indexering 
plaats. Uitgave aan de Nevobo en trainers worden hetzelfde ingeschat. Kaderuitgaven 
worden mogelijk iets minder vanwege minder teams. Overige uitgaven zoals 
jeugdseniorenplan, aanschaf ballen, materiaalkosten zijn begroot.  

Tenuekosten zijn begroot omdat het huidige sponsorcontract afloopt en er nieuwe 
contracten en dus nieuwe tenues aangeschaft dienen te worden.  
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De verwachting is dat we ook dit jaar kampioenschappen kunnen vieren waarvoor budget is 
vrijgemaakt.  

Overige uitgaven worden hetzelfde begroot als afgelopen jaar waaronder opleidingskosten 
scheidsrechters, toernooikosten, activiteiten, bankrekeningkosten, verzekeringen, 
representatie, etc.  

De uitgaven zijn kostenneutraal begroot. De huur van de sporthal zal mogelijk geïndexeerd 
worden waardoor er hogere zaalhuur verwacht wordt. I.v.m. mogelijke promotie van onze 
eerste teams zijn de volgende kosten hoger begroot: Nevobokosten, trainerskosten, 
regioscheidsrechters.  

Al met al vertoont de begroting een kleine min waarmee al rekening wordt gehouden dat 
dit rechtgetrokken kan worden door goed op de uitgaven te letten. Hierdoor zijn andere 
maatregelen zoals contributieverhoging niet nodig om in te zetten.  

Koen Hendriks: Ik mis kosten voor de aanschaf van materialen voor het gebruik van het 
DWF? Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting omdat nog onduidelijk is wat 
hiervoor aangeschaft dient te worden. Tevens wordt contact gezocht met onze sponsor 
Napoleon voor overleg omtrent sponsoring. 

Stemming en besluit: 

• Financieel jaarverslag 2016: Het financieel jaarverslag 2016 wordt met 
handopsteking en applaus vastgesteld. 

• Begroting 2017: De begroting 2017 wordt met handopsteking vastgesteld. 

 
6. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit: Jack van Wijlick, Lian Peeters-Timmersmans, Thijs van 
Betteray, hebben de boeken en de bescheiden van volleybalvereniging Tupos gecontroleerd 
en in orde bevonden. Aan het bestuur worden met een applaus decharges verleend.  

7. Benoeming Kascommissie 
Aftredend lid: Jack van Wijlick. Guus Hunnekens meldt zich voor de komende 3 jaar als 
nieuw lid voor de kascommissie. De leden stemmen hiermee in. De kascommissie voor 2017 
bestaat hiermee uit: Guus Hunnekens, Lian Peeters-Timmermans en Thijs van Betteray. 

8. Jaarverslagen 2016 en mededelingen 
Alle jaarverslagen worden voor kennisgeving aangenomen. De samenstellers worden 
bedankt voor hun inspanning en informatieve bijdragen.  

De jaarverslagen worden vastgesteld zonder vragen of opmerkingen. Deze zijn voor korte 
tijd op de website geplaatst ter inzage.  

9. Vooruitblik Sponsoring 
Peter van Wijlick heeft vorig jaar de sponsorcommissie overgenomen van Hans Driessen. 
Hij bedankt Hans Driessen voor zijn inzet afgelopen jaren. Peter geeft een uitleg over de 
opzet en vooruitblik van de acties door de sponsorcommissie.  
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Hoogtepunten van afgelopen periode zijn:  

 Dehcos skin professionals is bordensponsor geworden. 
 Napoleon computerstudio is sponsor met een banner bij de ingang van de sporthal. 
 Verkeersschool Ruud Rutten heeft voor een belangrijke en grote sponsoring van de 

trainingspakken van HS1 en DS1 gezorgd.  
 

We zien een trend waarin teams individueel gesponsord worden met trainingspakken, 
inspeelshirts, bidons, etc. Dit zijn individuele afspraken wat gevoelig ligt t.o.v. de Tupos-
sponsoren. De omgang en gevolgen hiervan is door de sponsorcommissie met het bestuur 
besproken. Het is fantastisch dat bedrijven/personen Tupos willen sponsoren, maar we 
kunnen t.o.v. algemene Tupos-sponsoren hier geen reclame voor maken. Een voorstel is om 
deze individuele teamsponsoren “Vriend van Tupos” te laten worden waarmee ze met een 
kleine bijdrage per jaar (naast de bijdrage/sponsoring voor het team) toch een plek op de 
website kunnen krijgen. De bijdrage is variabel afhankelijk van de hoogte van de 
sponsoring. 

Het voorstel willen we jullie nu voorleggen ter instemming. 

Anneke van de Hurk: Wat is het verschil tussen de sponsoring van trainingspakken zoals 
Ruud Rutten dit voor HS1 en DS1 doet en de trainingspakken aan DS4 gesponsord? De lijn 
vanuit de vereniging is dat DS1 en HS1 vanuit de vereniging worden voorzien van 
trainingspakken. De eerdere trainingspakken waren versleten waardoor nieuwe pakken 
aangeschaft moesten worden. Hiervoor is een sponsor gezocht die zowel de 
trainingspakken als Tupos wilde sponsoren.  

Het is een illusie dat we één sponsor vinden die alle teams van Tupos met trainingspakken 
wil voorzien. Echter willen we wel een lijn trekken en sponsoren aan Tupos koppelen i.p.v. 
aan individuele teams. Anneke geeft als optie om alle leden meer contributie te laten 
betalen waarmee iedereen van verenigingskleding wordt voorzien waarmee je ongelijkheid 
tussen teams wegneemt. Deze optie wordt meegenomen door de sponsorcommissie om te 
bekijken. 

John Roeven: Waarom kunnen individuele teamsponsoren zich niet rechtstreeks bij de 
vereniging/sponsorcommissie melden voor overleg? Voor de sponsorcommissie is dit de 
meest wenselijke vorm. Echter regelen teams of ouders van leden soms eigenhandig 
sponsorartikelen waarvan de sponsorcommissie niet op de hoogte is. Hiermee kun je ook 
voorkomen dat je concurrerende sponsoren binnenhaalt. 

Er komen verschillende positieve reacties om sponsorafspraken voor de vereniging of teams 
via de sponsorcommissie te laten verlopen. 

Momenteel zijn we bezig met de aanschaf van nieuwe tenues voor de hele vereniging. 
Mede met de nieuwe koers van de sponsorcommissie kunnen we het beleid rondom 
sponsoring maar ook tenues vernieuwen. Het is daarom goed om deze discussie tijdens en 
na de ALV te voeren om verschillende opties op te halen en overwegen. 
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Annemiek: Het zou mooi zijn als leden dezelfde trainingspakken zoals HS1/DS1 zelf aan 
kunnen schaffen.  

De sponsorcommissie zou graag een soort webshop ontwikkelen waarmee dit mogelijk is. 

Koen Hendriks: Hoe belangrijk vinden we het uitstralen van uniformiteit als vereniging 
Tupos?  

Als teams verschillende trainingspakken/inspeelshirts hebben, straal je geen uniformiteit 
als vereniging uit. 

Hay Thijssen: Het is goed om in het verlengde van deze discussie na te denken wie de 
eigenaar van een trainingspak is: de speler, de schenker/sponsor of de club? Zeker omdat 
teamsamenstelling per seizoen kunnen wisselen. Het is belangrijk om het vervolg van een 
sponsoring/schenking met het team en de sponsor te bespreken. Hierover gaat de discussie 
hoe gaan we om met teamsponsoring. 

De sponsorcommissie heeft sponsorpakketten gemaakt waarmee een eenduidig en duidelijk 
beleid richting sponsoren wordt aangeboden.  

De sponsorcommissie en bestuur hebben gekeken naar het tenuebeleid van de afgelopen 5 
jaar. Hiervoor zijn verschillende opties de revue gepasseerd. Echter doordat de leverancier 
van de shirts failliet is, kunnen er geen nieuwe shirts aangeschaft worden. Daarbij werd 
vanuit de kledingcommissie duidelijk dat de huidige shirts veelal aan slijtage onderhevig 
zijn. Tevens zijn er van de huidige tenue sponsoren 3 sponsoren die na 5 jaar stoppen, 
namelijk Osteopathie Matthieu Janssen, Marjo’s Couture, Art Center De Raay. We willen 
hun hartelijk danken voor hun bijdrage afgelopen jaren. 

Dat betekent dat we nieuwe shirts zullen krijgen. De gesprekken hierover zijn al gaande 
met bestuur, diverse sponsoren en de kledingcommissie. De volgende sponsoren hebben 
aangegeven door te willen of als nieuwe sponsor op het shirt komen te staan: 

 Knooppunt Baarlo: zal de komende 5 jaar op de voorkant van het shirt staan. 
 Tosj Houtmaatwerk: komt op de voorkant onderaan te staan. 
 Volvo Rutten: komt op de achterkant bovenaan te staan. 
 Computerstudie Napoleon: komt op de achterkant onderaan te staan. 
 Bakker Bart Blerick: komt op de schouder te staan. 
 Er wordt nog gezocht naar een sponsor voor op de andere schouder. Bert in ’t Zandt 

overweegt om shirtsponsor te worden.  
 

Kijkend naar het volledige tenue is er geen uniformiteit in de broeken. In overleg met het 
bestuur heeft de sponsorcommissie toestemming gekregen om te zoeken naar sponsoren 
voor de broeken waarmee het tenue uniform gecomplementeerd wordt.  

 Berden Stijl van Leven: gaat de achterkant van de damesbroeken sponsoren. 
 Voor de herenbroeken wordt nog naar een broeksponsor gezocht. 
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De sponsor- en kledingcommissie gaan in gesprek met kledingleveranciers om diverse 
modellen broeken en shirts te vinden waarmee voor ieder team een keuze kan maken uit 
verschillende broeken.  

Doortje Bongaerts: Wordt er een doorstoommodel opgezet voor de tenues van jeugdleden? 

De financiering van deze tenues wordt opgezet middels een kledingfonds waarmee de 
vereniging eigenaar blijft van de tenues. Ieder lid ‘leent’ de kledingstukken van de 
vereniging voor een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. De precieze uitwerking hiervan 
wordt in gesprek met de uiteindelijke leverancier bepaald. Hieruit komt hopelijk een 
website waar ook andere benodigdheden zoals sokken, kniebeschermers, trainingspakken 
uniform aangekocht kunnen worden. 

Wieke Gielen: Het is onduidelijk of Heren Recreanten volgend seizoen competitie gaat 
spelen. Hoe gaat de vereniging om met het wel of niet aanschaffen van tenues voor hun? 
Hier wordt naar een oplossing gezocht. 

Kim Faessen: Hoe zit het met slijtage van kledingstukken? Wie is hiervoor 
verantwoordelijk? De tenues zijn alleen voor wedstrijdgebruik. Bij normale slijtage tijdens 
wedstrijden zit herstelwerk en nieuwe aanschaf in het kledingfonds inbegrepen. Om 
verkleuring te voorkomen wordt verwacht dat de shirts en broeken centraal door 
teamleden worden gewassen. 

Aan de ALV wordt de volgende stemming voorgelegd: Gaat de ALV akkoord om een te gaan 
werken met het kledingfonds? ALV is akkoord.  

Als laatste mededeling dankt Peter van Wijlick alle sponsoren nogmaals voor hun financiële 
maar ook materiële/natura sponseringen. 

10. Beleidsplan 2017-2022 
Binnen de vereniging is al vele jaren een prestatielijn ingezet. Deze ingezette koers lijkt 
enigszins te verwateren. Hiervoor is een nieuw plan en koers nodig om de vereniging en 
prestatielijn te verstevigen. Terugkijkend op de afgelopen jaren zie je verschillende 
gebeurtenissen of trends ontstaan waaraan gewerkt moet worden. Het is belangrijk dat er 
geïnvesteerd blijft worden in opleiding van trainers, scheidsrechters, het vinden van 
voldoende vrijwilligers, TC, activiteitencommissie, etc. De vraag is hoe gaan we dit met 
z’n allen doen? 

Doelen voor de komende vijf jaar zijn: 

 Behoud van de prestatielijn; 
 Behoud van recreatief volleyballen “Iedereen moet recreatief en prestatiegericht 

kunnen volleyen”; 
 Werven en behoud van vrijwilligers; 
 Verbeteren van communicatie: laten zien dat we trots op Tupos zijn; 
 Toenemen van (jeugd-)ledenaantal;  
 Ontdekken van samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen; 
 Begeleiding en opleiding bieden aan trainers, coaches, scheidsrechters; 
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Het bestuur wenst input van de diverse commissies en leden om verbetervoorstellen te 
creëren waarmee het beleidsplan 2017-2022 wordt ontwikkeld. Deze ideeën worden voor 
de zomervakantie in een document gezet welke verspreidt wordt waarop iedereen kan 
reageren. Hierna wordt het beleidsplan verder ontwikkeld. 

Bert in ’t Zandt wil meewerken aan het verbeteren en begeleiden van scheidsrechters. 

Michel Geurts: Wat wordt bedoeld met de prestatielijn voor scheidsrechters? Teams 
presteren vanuit de prestatielijn op hun eigen wedstrijdniveau. Hiermee zouden ook 
scheidsrechters op dit niveau moeten meebewegen zodat we ook scheidsrechters op dat 
niveau kunnen leveren. De basislijn scheidsrechters houdt kunt scheidsrechteren op het 
niveau waarop je speelt. 

John Roeven: Is er geanalyseerd waardoor het ledenaantal terugloopt? Het lijkt of er veel 
aandacht en inzet wordt gepleegd om de prestatielijn te laten functioneren, echter 
bestaat de vereniging voornamelijk uit basislijnspelers. Hoe wordt hier op ingezet om de 
basislijn tevreden te houden om terugloop van leden te voorkomen? Zet deze spelers ook 
eens in het zonnetje waarmee je ze beter betrekt en behoudt voor de vereniging. 

Er zijn verschillende redenen waarom het ledenaantal terugloopt. Dit is een landelijke 
trend maar heeft ook met besluiten binnen de vereniging te maken waaronder 
teamsamenstellingen, aandacht voor prestatielijn, minder interesse in teamsport, etc. 

Doortje Bongaerts: Geeft aan dat het aantal jeugdleden is afgelopen jaren enorm 
afgenomen. Enige jaren gelden hadden we nog rond de 100 jeugdleden t.o.v. ongeveer 30 
jeugdleden dit jaar. 

Koen Hendriks: Hoe zit het met de uitvoering van het Veilig Sportklimaat Beleid? Dit 
beleid wordt uitgevoerd conform het opgestelde plan. Een vervolg is de samenwerking 
zoeken met andere sportverenigingen in hoe we als dorp sport in zijn algemeenheid 
aanbieden. 

Guus Hunnekens: Het is belangrijk dat het beleid goed neergezet en uitgedragen wordt. 
Duidelijkheid hierin is noodzakelijk. 

Ruud Thijssen: Benoemt dat vaak de discipline van individuele leden gemist wordt om 
taken uit te voeren waarop de vereniging draait. Je kunt dan nog zo’n mooi beleidsplan 
hebben, maar het gaat er voornamelijk om hoe we als individueel lid onze taken nakomen 
en inzet voor elkaar en de vereniging willen uitvoeren. Je dient ook consequenties te 
verbinden aan het niet nakomen van afspraken en taken. Dit is echter een punt waar we 
elkaar gezamenlijk op moeten aanspreken om de vereniging draaiend te houden. Daarnaast 
is voorliggend dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in het uitvoeren van 
taken waarvoor je ingedeeld wordt of taken om de vereniging te draaien. 

Wim Hendriks: Vindt het jammer dat er weinig publiciteit wordt gegeven aan Tupos-
activiteiten en prestaties. Er wordt wel publiciteit op de website en facebook gemaakt, 
maar in de diverse regiokrantjes staan weinig tot geen verslagen. Hiervoor geldt echter 
hetzelfde als het bovengenoemde punt dat leden/teams zelf actief en verantwoordelijk 
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zijn om artikelen te plaatsen. Door meer aandacht en publiciteit kun je mogelijk ook meer 
publiek en leden trekken. 

Doortje Bongaerts: Om publiciteit te stimuleren is het nodig dat duidelijk is waar en 
wanneer je stukken kunt aanleveren voor plaatsing. Betere afspraken hierover zijn nodig. 
Belangrijk is om de publiciteit, maar ook alle andere taken, samen uit te voeren binnen de 
vereniging.  

De voorzitter bedankt iedereen voor de input voor het toekomstbeleid 2017-2022. Deze 
wordt meegenomen naar de diverse commissies of individuele leden waarmee het 
toekomstbeleid wordt vormgegeven. 

11. Jubilea en afscheid 
Dit jaar mogen we maar liefst 5 leden feliciteren met hun jubileum als lid van VV Tupos. 
Het is mooi om de volleybalcarrière van lang betrokken leden uit te lichten. Dit zijn 
respectievelijk:  

• Rianne van Betteray (25 jaar),  
• Lian Peeters-Timmermans (25 jaar), 
• Koen Hendriks (25 jaar),  
• Vic Joosten (25 jaar) en  
• Piet Gout (40 jaar). 

Rianne van Betteray (25 jaar): 1 september 1991 lid geworden van Tupos. Ze heeft een 
mooie staat van dienst binnen zowel de jeugd, senioren als nu de recreanten. Rianne heeft 
8 jaar in de jeugd, 12 jaar in de senioren (dames 3) en nu 3 jaar dames recreanten 
gespeeld.  

Lian Peeters-Timmermans (25 jaar): Lian is eveneens sinds 1 september 1991 lid van 
Tupos. Ze is zowel met volleyballen als in de ondersteuning heel actief geweest. Lian heeft 
6 jaar in de jeugd, 14 jaar senioren van dames 3 tot dames 1 en 3 jaar dames recreanten 
gespeeld. Daarnaast is ze actief geweest bij de jeugdcommissie, activiteitencommissie, 
scheidsrechter, coach bij dames senioren en ondersteunend lid. 

Koen Hendriks (25 jaar): Is lid sinds 1 september 1991, waardoor hij eigenlijk al 26 jaar lid 
is. Koen is een duizendpoot geweest binnen de vereniging. Hij heeft 7 jaar in de jeugd 
gespeeld en daarna in wisselende teams van heren senioren 4 tot heren 1 gespeeld. Koen is 
tevens heel intensief actief geweest binnen de jeugdcommissie, maar is tevens 
trainer/coach bij damesteams geweest. Heeft de sponsorcommissie ondersteunt en bij de 
opzet van het blacklight toernooi. 

Vic Joosten (25 jaar): Vic is eveneens lid geworden op 1 september 1991. Hij is op latere 
leeftijd gestart met volleyen en heeft bij diverse heren recreantenteams gespeeld. 

Piet Gout (40 jaar): Piet is vandaag niet aanwezig bij de ALV. De attentie wordt hem op 
een andere dag persoonlijk overhandigt. 
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12. 60-jarig bestaan Tupos, jubileumjaar 2016-2017 
In de ALV van 2016 is ook al besproken dat Tupos aankomend seizoen 60 jaar bestaat. 
Tupos is in september 1957 opgericht. Aan dit jubileum willen we aankomend seizoen 
aandacht besteden op een leuke gezamenlijke manier. Eerder is het 50 jarig jubileum 
groot gevierd. Op deze wijze zullen we 60-jarig jubileum niet vieren. Aankomende periode 
zal er al stilgestaan worden tijdens de seizoenafsluiting alsmede het afscheid van oud-
voorzitter Peter van Wijlick. Dit vindt plaats op 23 april 2017 met een afsluitende 
wedstrijd voor Peter alsmede afsluiting van het seizoen als het kampioenschap van Heren 1 
en Dames 3. Er worden gemixte teams tussen heren 1, dames 1 en jongens B gevormd. 
Daarnaast wordt er een wedstrijd gespeeld tussen gemixte teams van dames 3, meisjes B 
en meisjes C. We willen hier een leuke middag met volle tribunes van maken. Volgend 
seizoen zal bekeken worden welke jubileumactiviteiten er worden georganiseerd.  

13. Bestuursverkiezing 
Chris Wijnhoven heeft aangegeven te stoppen met de functie als secretaris. Hiervoor is het 
bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris voor Tupos. Heb je interesse in deze taak 
meldt je dan bij het bestuur. Chris wordt bedankt voor de inzet van afgelopen periode. 

Secretaris     vacature 

Voorzitter     Paul Rood 

Penningmeester    Ruud Driessen (herkiesbaar voor 3 jaar) 

Stemming: De vergadering stemt met handopsteking en een luid applaus in met Ruud 
Driessen als herkozen penningmeester. Ruud geeft daarbij aan dat dit zijn laatste 3 jaar 
zullen zijn.  

De benoemingstermijn van Paul Rood als voorzitter is nog niet verlopen waardoor hij aan 
blijft.  

 
14. Rondvraag 
Michel Geurts: Michel legt uit dat in januari 2017 er een arbitrage bijeenkomst 
georganiseerd door de Nevobo. Doel was informatie ophalen over de gang van zaken 
rondom arbitrage en opleiding van scheidsrechters. De Nevobo ervaart problemen in de 
invulling van de hogere scheidsrechters/lijnrechters. Hiervoor willen ze de opleiding van 
scheidsrechters veranderen. Michel en Leon hebben hierop hun mening geuit.  

Het opleidingssysteem willen ze veranderen waarmee de VS3 cursus voornamelijk via E-
learning cursus verloopt. Uiteindelijk gaat de leveringsplicht voor verenigingen veranderen 
wat gevolgen heeft voor Tupos. 

Nicole Jochijms: Wat betekent dit nu praktisch voor Tupos? Michel reageert dat dit 
waarschijnlijk zal zorgen voor verminderde kwaliteit van scheidsrechters bij de hogere 
wedstrijden. Verenigingen hebben steeds meer moeite om voldoende niveau 
scheidsrechters te leveren. Tupos heeft op dit moment voldoende scheidsrechters met de 
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aanvulling door Peter. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor hogere 
scheidsrechters op te leiden en behouden. 

Guus Hunnekens: Is het mogelijk om punten voor scheidsrechterlevering punten te kopen? 
Ja, het is mogelijk om externe scheidsrechters in te kopen.  

Chris Wijnhoven: Denkt iedereen aan het invullen van de aanwezigheidslijst. 

15. Sluiting  
 

De voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen bij de ALV. Alle 
actieve leden die het volleyballen mogelijk maken. Het bestuur wenst alle teams een 
mooie sportieve afsluiting van het seizoen. Succes met de laatste wedstrijden richting het 
kampioenschap. De vergadering wordt hiermee afgesloten. 
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Algemeen jaarverslag 2017 
 

Het Algemeen Bestuur was de afgelopen periode als volgt samengesteld: 

Paul Rood Voorzitter 
Vacature Secretaris  
Ruud Driessen Penningmeester 
 
Ondersteunende Afdelingen: 

Bedrijfsbureau: Monique Driessen 
Technische Zaken:  Wim Corneth 
Activiteiten: Guus Hunnekens 
Sponsoring: Peter van Wijlick 
Communicatie: Tom Heines 
 

Afgelopen jaar heeft het algemeen bestuur door afwezigheid van de Secretaris te weinig 
officiële vergaderingen gehad. Door vaker op trainingsavonden aanwezig te zijn was het 
mogelijk in overleg te gaan met de verschillende commissies.  

In het jaar 2017 is het ledenaantal gedaald van rond de 245 leden naar 234 leden. Deze 
daling is voornamelijk veroorzaakt doordat enkele leden elders zijn gaan spelen, maar ook 
gestopt. Daarmee is het ledenaantal ook in 2017 helaas afgenomen. 

Het bestuur dankt iedereen (leden, niet-leden, ouders, sponsoren) die in 2017 een steentje 
heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van deze fantastische sport die ons allen bindt 
en tot één grote familie maakt. 

Vanuit het bestuur zijn er vaste aanspreekpunten voor de diverse commissies ca. 
afdelingen: 

Paul Rood: Technische zaken 
Ruud Driessen:  Bedrijfsbureau en Sponsoring 
Vacature:  Communicatie en Activiteiten 
 

Namens het bestuur van VV Tupos, met dank aan Monique Thijssen, 

Paul Rood. 
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Totaal leden overzicht 2017 
LEDEN    Totaal: 234 

      
HEREN    Totaal: 115 
Aantal_HS: 22 Aantal_HSI: 0 Totaal HS: 23 
Aantal_JA: 8 Aantal_JAI: 0 Totaal JA: 8 
Aantal_JB: 1 Aantal_JBI: 0 Totaal JB: 1 
Aantal_JC: 4 Aantal_JCI: 1 Totaal JC: 5 

Aantal_JD: 2 Aantal_JDI: 0 Totaal JD: 5 
Aantal_JE: 3 Aantal_JEI: 1 Totaal JE: 4 
Aantal_JF: 1 Aantal_JFI: 0 Totaal JF: 3 

    Totaal HR: 15 

    Totaal HOL: 26 

Aantal_HV 0 Aantal_HV 21 Totaal HV: 21 

      
DAMES    Totaal: 119 
Aantal_DS: 29 Aantal_DSI: 0 Totaal DS: 32 
Aantal_MA: 9 Aantal_MAI 0 Totaal MA: 9 
Aantal_MB: 12 Aantal_MBI 1 Totaal MB: 13 
Aantal_MC: 11 Aantal_MCI 0 Totaal MC: 11 

Aantal_MD: 8 Aantal_MDI 0 Totaal MD: 12 
Aantal_ME: 5 Aantal_MEI 2 Totaal ME: 7 
Aantal_MF: 2 Aantal_MFI 1 Totaal MF: 4 

    Totaal DR: 11 

    Totaal DOL: 8 

Aantal_DV 1 Aantal_DV 12 Totaal DV: 13 
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Jaarverslag Technische Commissie 
De Technische Commissie bestaat uit de volgende leden: 

• Wim Corneth 
• Bart Verbruggen 

De TC is net als ieder jaar weer bezig om alles zo gestroomlijnd als mogelijk te laten lopen 
wat betreft trainingen, trainers, coaches, etc. Op dit moment zijn we weer druk in de 
weer met de teamindelingen, aanstellen van kader en zaalindelingen voor het nieuwe 
seizoen. 

Wij wensen alle leden nog een sportief seizoen! 

Jaarverslag Seniorenlijn 
Prestatielijn Heren Senioren en Dames Senioren 
Volleybalvereniging Tupos uit Baarlo heeft een wisselend seizoen achter de rug, Heren 1 is 
wederom kampioen geworden, Heren 2 is via PD wedstrijden gepromoveerd naar de 1e 
klasse, Dames 1 is gedegradeerd.  

Dames 1 
Het team heeft onder leiding van Paul vd Smitte hard gevochten om in de promotie klasse 
te blijven helaas is dit niet gelukt. In het huidig seizoen zijn de dames goed gestart na een 
paar minder goeie wedstrijden staan de dames op dit moment op de tweede plaats in de 1e 
klasse. 

Heren 1 
De heren van Jos Nelis zijn afgelopen jaar kampioen in de promotie klasse geworden en 
gepromoveerd naar de 3e divisie. De heren draaien aardig mee in de 3e divisie de jeugd 
krijgt voldoende kansen op zich in de kijker te spelen. 

Op dit moment staan de heren op de derde plaats in de 3e divisie. 

Heren 2 
Heren 2 is via PD wedstrijden gepromoveerd naar de eerste klasse voor de jeugd is dit een 
aardige uitdaging. Vanuit heren 2 zal de jeugd tijdens de competitie kunnen proeven bij 
Heren 1. 

Op dit moment staan de heren op de 8e plaats in de 1e klasse. 

Basislijn Heren Senioren en Dames Senioren 
Heren 3 
Het team van Roger Thomas eindigde afgelopen seizoen op de 6e plaats in de 3e klasse. En 
als het zo doorgaat gaan de wederom de 6e plaats binnen slepen.  

Dames 2 
Dit team onder leiding van Thijs van Betteray is gepromoveerd naar de tweede klasse.     
Op dit moment staan de dames op de twaalfde plaats in de competitie. 
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Dames 3 
Het team onder leiding van Lisse Schutte is helaas uit de competitie genomen bij gebrek 
aan voldoende speelsters. 

Dames 4  
Het team onder leiding van Joep Peeten draait mee in middenmoot van de 3e klasse. 

Jaarverslag Recreantenlijn 
Heren Recreanten 
Voor de heren recreantenafdeling van Tupos kan met tevredenheid terug gekeken worden 
op het seizoen 2016-2017. Mede als gevolg van het teruglopend ledenaantal en geen 
aanwas bij de heren recreanten, zijn we dit seizoen gestart met 1 competitie spelend 
team. 
 
Met als doel handhaving in poule C, werd de competitie gestart door het nieuwe 
samengestelde heren recreantenteam. Gedurende de competitie zijn de wedstrijden veelal 
in wisselende samenstelling gespeeld met als gevolg dat de constante factor vaak ontbrak 
en dat Tupos vaak aan het kortste eind trok. Uiteindelijk resulteerde dat in een 7e plaats in 
een poule van 8 teams. 
 
Na de evaluatie van de resultaten, de matige trainingsopkomst, de aankondiging van een 
aantal leden het rustiger aan te gaan doen (geen of minder wedstrijden), het voortbestaan 
van de heren recreanten afdeling, het feit dat er weinig kampioenschappen te vieren 
waren in de afgelopen jaren, werd het idee geopperd, ons als team in te schrijven in een 
lagere poule. 
 
En zo geschiedde. Vanaf seizoen 2017-2018 neem één heren recreanten team deel aan de 
competitie in poule D. Met nog drie wedstrijden voor de boeg in de maand april 2018 voert 
HR1 de ranglijst aan en ligt een aanstaand kampioenschap in het verschiet. 
Zeker voor een groot deel van de HR1 leden een unicum, daar zij in hun lange 
volleyballoopbaan bij Tupos nog nooit een volleybalkampioenschap van hun team hebben 
mogen meemaken. 
 
Voor het seizoen 2018-2019 hebben we de ambitie weer op een hoger platform (poule C) 
onze prestaties neer te zetten. 
 
Namens de heren recreanten. 
 
John Roeven 
 

Dames Recreanten 
Het seizoen 2016-2017 ligt alweer een tijdje achter ons, maar bij deze toch even 
een korte terugblik: 
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We zijn dit jaar gestart met 2 team: Dames 1 in de 3e klasse en Dames 2 in de 5e 
klasse. Voor beide teams staat ‘samen sportief bezig zijn’ en ‘gezelligheid’ hoog in 
het vaandel. 

Dames 1 is dit jaar gestart met een iets andere samenstelling, enkele 
verschuivingen hebben ervoor gezorgd dat we met een goed gevuld team zijn 
gestart. Dit pakte prima uit, want Dames 1 is op de 3e plaatst geëindigd dit 
seizoen.  

Dames 2 heeft al vele jaren dezelfde samenstelling en zijn goed op elkaar 
ingespeeld. Met veel plezier nemen zij deel aan de competitie in de 5e klasse. Dit 
jaar zijn ze in de onderste regionen geëindigd. Het merendeel van dit team heeft 
aangegeven dat dit hun laatste jaar is binnen Tupos en samen zullen zij gaan kijken 
naar een nieuwe uitdaging.  

Voor seizoen 2017-2018 zal worden gestart met maar één team, in de 3e klasse.  

Namens dames recreanten, 

Lian Peeters- Timmermans 

Jaarverslag Jeugdlijn 
Prestatielijn Meisje C1, Jongens C1 en meisjes B1. 
Meisjes C1 
De Meisjes C1 onder leiding van de trainers Wim Corneth, Jean Thijssen ,Renske van 
Wijlick en Ruud Thijssen zijn in de eerste helft van het seizoen als 5de geëindigd in de 
hoofdklasse. De 2de helft staan de meisjes er goed voor met nog 5 wedstrijden te gaan 
staan de meisjes knap op de 2e plaats in de hoofdklasse. 

Jongens C1 
De Jongens C1 is een geheel nieuw team onder leiding van de trainers Jean Thijssen , Mees 
Rasbach , Juul Thijssen  , Sjoerd Verkoeyen, Luc Dorpmans en Luc  Coenen. De jongens zijn 
gestart in de 2e  klasse in de 1e seizoenhelft 5e geworden. In de 2e seizoenshelft worden er 
al punten gepakt. Op dit moment staan de de jongens op de 2e plaats in de 2e klasse. 

Meisjes B1 
Onze Meiden B1, onder leiding van de trainers Wim Corneth, Aniek Vestjens, Sjoerd 
Verkoeyen zijn in de eerste seizoenshelft 5e geworden in de hoofdklasse! Op dit moment, 
halverwege de 2e seizoenshelft bezetten zij de 2e plaats, natuurlijk weer in de hoofdklasse. 
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Basislijn B- Jeugd 
Jongens/Meisjes B1 
De Jongens/Meiden B1 leiding van de trainer Wim Corneth zijn in de 1e seizoenshelft 4e 
geworden in de 2e klasse. In de 2e seizoenshelft staan ze op de 5e plek, wederom in de 2e 
klasse. 

CMV Niveau 1 t/m 6 
In seizoen 2017-2018 hebben 6 teams CMV teams deelgenomen aan toernooien (N1-3 : 1,1 ; 
2.1 ; 3.1 ; 3.2) en competitie (N4-6 ; 5.1 en 5.2). Tegenover vorig jaar is er dus één team 
bijgekomen. Werving van nieuwe leden blijft een belangrijk onderdeel.   

De CMV N5 leden hebben in seizoen 2017-1018 twee keer in de week getraind. Dit is goed 
bevallen. N5.1 heeft volgens het penetratiesysteem gespeeld. Hierdoor blijven de kinderen 
meer in beweging. Dit zal voor de toekomst zijn vruchten verder afwerpen.  

Eindstanden seizoen 2016-2017 (2e helft): 
N1.1, N2.1, N3.1, N3.2 :  er zijn dit jaar ongeveer 10 toernooien gespeeld. Vanwege de 
vele nieuwe aanmeldingen zijn er nieuwe teams gemaakt.  

N5.1 hoog poule B: 3e van 7 teams; 11 wedstrijden 26 punten 

N5.2 1e klasse poule B: 1e van 9 teams; 12 wedstrijden 38 punten  

Eindstanden 1e helft 2017-2018: 
N5.1: 9e van 9 teams.  

N5.2: 6e van 8 teams.  

Ledenwerving 
De werving van leden blijft een belangrijk aandachtspunt. Sinds 2 jaar zijn we aan het 
kijken of we door middel van vriendjestrainingen meer kinderen kunnen laten proeven aan 
het volleyballen en hiervoor de enthousiasmeren. Opvallend is dat veel kinderen van 
niveau 5 hun vriendjes of vriendinnetjes al bij het volleybal hebben waardoor er weinig 
nieuwe animo voor is. Bij niveau 1, 2 en 3 zijn er wel veel kinderen bijgekomen. Daar zijn 
ze dit jaar gestart met 15 en daar trainen ze nu met +/- 25 kinderen (effect van de 
vriendjes – en vriendinnetjes training moet nog bekeken worden. ) Komend jaar moet er 
over nagedacht worden hoe we effectief nieuwe leden kunnen werven.  

Speler van de week 
Sinds begin seizoen 2016-2017 is er bij iedere thuiswedstrijd van DS1 een speler van de 
week aanwezig. Deze speler of speelster, afkomstig uit N5, wordt geselecteerd door de 
trainers van N5 en de trainer van dames 1. De speler mag dan een wedstrijd van de dames 
van dichtbij meemaken. De wedstrijd wordt mee voor besproken, de speler draait de 
warming-up mee met de dames en de coach van dames 1 en de speler mag mee naar de 
scheidsrechter waarna hij of zij de wedstrijd af mag trappen en de eerste rally speelt. 
Hierna mogen ze de dames aanmoedigen en de coach helpen met het aansturen van het 
team. Na de wedstrijd wordt er gezamenlijk afgesloten en krijgt de speler nog een 
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aandenken aan de hopelijk leuke middag. Voor volgend jaar moet er bekeken worden 
welke teams hiervoor in aanmerking kunnen komen.  

Silvie Maes: wedstrijdzaken 

Steffie van Lier, Kim Faessen, Wim Corneth, Niek Jacobs, John van Wijlick: coördinatie 

CMV 

Jaarverslag Sponsoring 
2017 is een topjaar voor de sponsoring geweest. Vele sponsoren hebben we kunnen 
behouden en vele zijn afgelopen jaar toegetreden tot onze vereniging.  

Belangrijkste taak in het begin van het jaar 2017 was het ‘vullen’ van de nieuwe 
wedstrijdshirts van alle teams met sponsoren. Een aantal sponsoren is ons trouw gebleven 
zoals Bakker Bart Blerick, Tosj Houtmaatwerk en Knooppunt Baarlo. Volvo Rutten, 
Napoleon Computerstudio, Reumkens Voet & Zorg, Flowerdise Bert in ‘t Zandt Bijzondere 
Klimplanten, Scherpenhuizen Groente en Fruit hebben we mogen verwelkomen als nieuwe 
kledingsponsors. Aan het begin van het seizoen hebben we de shirts in gebruik mogen 
nemen in aanwezigheid van een aantal sponsors. 

Vanwege de promotie van heren 1 naar de 3de divisie hebben we met ondersteuning van 
Berden Stijl van Leven een ‘echt’ wedstrijdnet kunnen aanschaffen. Pouls Autotechniek 
(Liberoshirts) en Ruud Rutten Verkeersopleidingen (Trainingspakken) zijn aangebleven als 
kledingsponsor. Door de promotie van heren 1 zijn de teamgelden van dit team fors 
gestegen, die 1 op 1 zijn doorberekend aan de spelers van heren 1. Deze kosten kon men 
omlaag brengen door persoonlijke sponsoren aan te dragen. Dat is helaas zeer beperkt 
gebleven met het de nieuwe vrienden van Tupos ‘Barbershop de Heerenkamer in Blerick en 
USA Parts Today’. 
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In 2017 is gestart met de sponsoring van 
wedstrijdballen voor Heren 1 en Dames 1. Naast 
de aanschafkosten van 11 ballen bleef er een 
substantieel deel over om de clubkas te spekken. 
Voor heren 1 werden 10 ballen gesponsord en voor 
dames 1 twee stuks. Dank aan: Scherpenhuizen 
Groente en Fruit, Staaks Schilderbedrijf (2x), Café 
de Zwaan, Café Centraal, Art Center de Raay (2x), 
Meatshop Baarlo, Lommen Installatiebedrijf, 
Fortaplant, Bazus en ’t Winkelke. 

Het contract met Garagebedrijf de Bong is als 
sponsor van de wedstrijdtassen met 5 jaar verlengd ingaande vanaf het seizoen 2018-2019. 
Denzz Paaldansstudio is als teamsponsor van Heren 1 en Heren 2 verbonden aan VV Tupos. 
Verder hebben een aantal bedrijven in natura bijgedragen aan diverse activiteiten van VV 
Tupos. Belangrijkste daarbij is Dirkx Electronics voor het jaarlijkse Blacklight Volleybal en 
bij kampioenschappen met de levering van licht en geluid. Verder moeten daarbij ook 
genoemd worden Uitgeverij Smit van 1876 voor drukwerk en Bakker Bart en Bart’s bar voor 
het jaarlijkse Bartjestoernooi. 

Last but not least mag Bart Bouten van Sportbar de Kazing niet onvermeld blijven. Met een 
zeer forse bijdrage heeft hij het mogelijk gemaakt om een groot deel van kosten voor de 
aangeschafte smashtrainer af te dekken. Tevens hebben Bart en Elly ervoor gezorgd dat we 
vanaf het begin van het seizoen wifi in de zaal hebben voor het invullen van de dwf-
wedstrijdformulieren. Heel erg veel dank daarvoor aan Bart en Elly. 

Vanaf het najaar is Jordy van de Eertwegh tot de sponsorcommissie toegetreden waardoor 
we nu uit 2 personen bestaan. Verdere ondersteuning in de vorm van een derde persoon is 
van harte welkom. 

Voor 2018 staat het verder continueren van de samenwerking 
met de huidige sponsoren, het zoeken van nieuwe sponsoren 
op het programma en de nieuwe Rabobank Clubkascampagne. 
De Rabobank Venlo en omstreken stelt € 75.000,-- 
beschikbaar aan alle verenigingen die bij haar bankieren. 
Tupos kan hier ook aan meedoen. Iedereen die voor 
1 april 2018 lid is van de Rabobank krijgt in april/mei de kans 
om te stemmen op haar favoriete vereniging. Het aantal 
stemmen bepaald uiteindelijk welk aandeel Tupos krijgt uit 
de pot van € 75.000,--. 

Indien je een rekening hebt bij de Rabobank zorg dan dat je voor 1 april ook lid wordt van 
de bank zodat je kunt stemmen op VV Tupos. Lid worden kan eenvoudig en kost je niets, 
ga naar: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/.  

Nadere info volgt hier nog over op facebook en via de mail. 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
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Ik sluit af met het uitspreken van grote dank naar alle sponsoren -groot en klein- van vv 
Tupos. Zonder hen is het voor de leden van onze vereniging onmogelijk om voor een 
redelijke contributie volleybal te kunnen spelen. 

 

Jordy van de Eertwegh en Peter van Wijlick 

06-21146598 

sponsoring@vvtupos.nl  

 

Jaarverslag Activiteiten 
Commissie bestaat Uit: 
Vera Tielen (gestopt mei 2017) 
Robin Coenen (gestopt mei 2017) 
Rosanne de Vogel (gestopt mei 2017) 
Eline Jacobs 
Guus Hunnekens 

De Commissie heeft afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

• Week van het sportplezier  4 tm11 -03-2017 
• Winter activiteit 9-12-2017 
• Sinterklaas activiteit CMV 25-11-2017 
• Bartjestoernooi  30-12-2017 

Week van het sportplezier: 
Betreft een landelijk initiatief van de NEVOBO. We hebben binnen de vereniging de 
volgende activiteiten georganiseerd: 

• Vriendjestraining CMV 
• Trainers coaches door teams in het zonnetje 
• prikkers en gezonde snoepzaken uitgedeeld op tribune tijdens wedstrijden 
• Oproep voor gezellige avond in kantine. 

Ballefeest 2017 : 
Heeft in overleg met Bestuur niet plaats gevonden i.v.m. grote hoeveelheid overige 
activiteiten 
 

Week van de scheidsrechter: 
Deze activiteit staat al weer enige jaren op de kalender. Teams worden opgeroepen in 
deze week een klein bedankje voor de scheids mee te nemen, om zo stil te staan bij het 
belang van deze personen. 

mailto:sponsoring@vvtupos.nl
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Sinterklaas activiteit: 
Net als in 2016 hebben we de sinterklaasactiviteit gehouden in samenwerking met GV 
Alcides. Op zaterdag 25 november stonden er maar liefst 18 spelertjes van CMV niveau 
1t/m 3 te Popelen om samen met de kinderen van de gymgroepen de Pieten te ontvangen. 
Piet Raoul, Timo en Alcides Piet deden hun uiterst best de groep te vermaken. Op het eind 
van de training was er uiteraard voor iedereen een presentje. Ook hadden de Pieten voor 
alle 60 de kinderen nog een mooie zaklamp van Forta plant meegenomen. Met dank aan 
het CMV kader voor opgaves en begeleiding van de activiteit. 

Winteractiviteit: 
 De winteractiviteit vond dit jaar plaats op 9 december met het Thema Disco Fever. Helaas 
vielen de opgaves lichtelijk tegen. De avond was er niet minder gezellig om. Kim en Aniek 
bedankt voor de organisatie. We zullen voor 2018 kijken op welke wijze dit voortgezet 
wordt. 

Bartjestoernooi: 
Dit was het 3e jaar Bartjes toernooi nieuwe stijl. Door de gestage groei van de jeugd 
afdeling is het programma in 2 delen gesplitst. Van 15:30 uur tot 17:00 uur een mix van 
CMV jeugd met ouders (25 CMV spelers). En van 17:30 uur tot 19:00 uur een mixtoernooi 
van de C en B jeugd gemixt met spelers Van H1 en D1 (31  Ben C jeugdspelers). Tussen de 2 
programma’s was er een intermezzo van H1 en D1 onder leiding van Paul van de Smitte  
Uiteraard mochten de gesponsorde drankjes en broodjes van Barts sportbar en Bakkerij 
Bart niet ontbreken. Het was een zeer geslaagde middag met goede opkomst.   

Met dank aan het jeugdkader, D1, H1, vrijwilligers en sponsoren 

Guus Hunnekens 

Jaarverslag Communicatie 
VV Tupos is een mooie vereniging waar we trots op mogen zijn. De weg die is ingeslagen 
met als lijfspreuk ‘samen dragen we onze vereniging VV Tupos’ rijdt lekker. Er zijn dan ook 
al mooie stappen gezet, maar er zijn nog zoveel stappen die gezet kunnen worden. 
Afgelopen jaren is gewerkt aan de uitvoering van een nieuw communicatieplan. De 
stagnering van 2016 met betrekking tot de ontwikkelingen zijn mede door de kleine 
bezetting doorgezet. Focus heeft met name gelegen op het Blacklight Volleyball, de 
verdere ontwikkeling en verbetering van interne communicatieplatformen (mail en leden 
intranet) en algemene Social Media gerelateerde zaken. 

Bezetting 
De bezetting van de communicatie commissie is de afgelopen jaren over de volledige 
breedte terug gegaan van 15 leden bij aanvang naar 5 leden anno nu: 

Tom Heines & Silke Hilkens (coördinatie en algemene zaken) 
Jeroen Rood (website / online) 
Julie Hilkens en Paulien Holtackers (nieuws / ‘spontane communicatie’) 
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Projecten 
Op dit moment wordt er gewerkt aan diverse projecten op het gebied van interne 
communicatie. Webmaster Jeroen Rood is het technische brein en tevens uitvoerende van 
de volgende projecten, al dan niet in samenwerking met coördinatoren Silke en Tom: 

• GDPR wetgeving 
Een nieuwe privacy wetgeving genaamd GDPR (General Data Protection Regulation) 
heeft ook invloed op sportverenigingen zoals VV Tupos. We moeten als vereniging 
een beleid hebben en naleven op het gebied van persoonsgegevens. Beknopt: leden 
moeten weten wat de vereniging met hun (persoons)data doet. 

• Optimalisatie Blacklight aanmeldtool 
Het Blacklight Volleyball is een belangrijke inkomstenbron voor VV Tupos. Met een 
totale capaciteit van > 100 deelnemende teams is het belangrijk om de 
aanmeldingen en betalingen goed te beheren. Een online aanmeldformulier dat is 
aangesloten op een online beheeromgeving zorgt er voor dat we op de gewenste 
wijze onze teaminformatie binnen krijgen. Zowel de promotie als de aanmeldingen 
worden beheerd door de communicatie commissie, als onderdeel van de blacklight 
projectgroep. 

• Intern mailsysteem 
Afgelopen jaar zijn de eerste mails via het VV Tupos mailsysteem verzonden. Op 
basis van de centrale ledendatabase kunnen (groepen) leden worden benaderd via 
mail. Denk hierbij aan het opstellen van een bericht, inclusief bijlage, telkens in 
dezelfde stijl. Dit mailsysteem is het gehele seizoen getest binnen de communicatie 
commissie en zodra de stabiliteit en functionaliteit voldoende is zullen ook andere 
commissies toegang krijgen.  

• Re-design website / back-end website 
Een nieuwe look & feel van de huidige website die er o.a. voor zorgt dat de website 
te bekijken is op tablet en smartphones, maar ook een optimalisatie van de 
‘achterkant’. 

• Online ledenbeheersysteem 
teamsamenstellingen, teamfoto’s, individuele foto’s; ze wijzigen ieder seizoen. Ten 
wille van de ledenadministratie wordt dit jaarlijks bijgewerkt door Monique 
Thijssen. Op basis hiervan worden de teams ingeladen op de website om daar een 
juiste presentatie te geven van de actuele teamindeling. Dat is de 
basisfunctionaliteit van een verder uit te breiden systeem wat in de toekomst als 
een soort van intranet zou kunnen gaan gelden. 

Communicatiemiddelen 
Er zijn behoorlijk wat middelen en kanalen waar we een boodschap kwijt kunnen als VV 
Tupos zijnde. In dit hoofdstuk staat een overzicht hiervan. Leden van de communicatie 
commissie hebben toegang tot deze middelen en kanalen en kunnen zodoende één 
boodschap via meerdere kanalen communiceren. 

Website 
De website van VV Tupos (www.vvtupos.nl) is hét online verzamelpunt van 
verenigingsinformatie. Het bevat een nieuws gedeelte, teamindelingen en –foto’s, 

http://www.vvtupos.nl/
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sponsoren, contactpersonen en nog veel meer informatie. Op dit moment wordt achter de 
schermen hard gewerkt aan een een nieuwe look & feel en aan het geschikt maken voor 
gebruik op tablet en smartphone. 

Online Kalender 
In de online (communicatie)kalender staan alle Tupos-activiteiten. De 
communicatiekalender is zichtbaar op de VV Tupos webpagina en direct te benaderen via: 
http://www.vvtupos.nl/planner.php. 

Activiteit toevoegen? Mail naar communicatie@vvtupos.nl  

Social Media 
Facebook 
VV Tupos heeft een eigen Facebook Page die rechtstreeks te bereiken is via 
‘www.facebook.com/vvtupos’. Een interactieve plek waar allerlei zaken de revue passeren 
die te maken hebben met volleybal, onze leden, feesten en algemene aankondigingen met 
betrekking tot VV Tupos. Met een bereik van 300+ personen hebben we ons verdienstelijk 
geprofileerd de afgelopen jaren. Schroom echter niet om je vrienden op Facebook uit te 
nodigen om de pagina te liken zodat ons bereik nóg groter wordt. 

Twitter 
Met een openbaar profiel is VV Tupos ook vertegenwoordigd op Twitter 
(www.twitter.com/vvtupos). Leuke manier om te zien wat iedereen bezig houdt en om 
contacten te leggen met bijvoorbeeld leden, andere volleybalverenigingen en de NEVOBO. 
Daarnaast net als Facebook uitermate geschikt om een boodschap bij onze ‘volgers’ onder 
de aandacht te brengen. Twitter wordt momenteel in mindere mate gebruikt. 

Mail 
Zoals eerder benoemd zijn er faciliteiten om gericht mails te sturen naar (groepen) leden 
van VV Tupos. 

 

http://www.vvtupos.nl/planner.php
mailto:communicatie@vvtupos.nl
http://www.facebook.com/vvtupos
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