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De bal ligt weer stil…
Het blijven onzekere tijden. Voor iedereen.
Natuurlijk zien wij graag een volle VOKO-Home, vol met
enthousiaste volleyballers en supporters die komen kijken
bij spannende wedstrijden, maar op dit moment hebben wij
een veel belangrijkere wedstrijd te winnen.
Het gaat nu niet om ‘ach, het is maar een spelletje’, maar het
gaat om jullie en onze gezondheid.
Blijf alsjeblieft gezond en zorg goed voor elkaar! Dan komt alles goed en zien wij naast de jeugd (wie
op dit moment nog wel mogen blijven trainen), ook de senioren graag zo snel als mogelijk weer terug
in onze eigen VOKO-Home voor het beoefenen van (wat nu blijkt) slechts een van onze grootste
bijzaken in ons leven.
Wanneer alle maatregelen t.b.v. het tegengaan van verspreiding van het Corona-virus worden
opgeheven, willen wij dit wel met jullie samen gaan vieren als één vereniging. Hierbij denken we aan
een gezellig en groots volleybaltoernooi (in de zaal of op het beachveld) met een hapje en drankje!
Maar, heb je nog andere leuke tips of ideeën? Die zijn altijd welkom via bestuur@voko-oosterhout.nl
Met sportieve groet,
het algemeen bestuur van VOKO
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De voorzittershamer wordt doorgegeven

Een periode van negen jaar als bestuurslid van VOKO is niet
voor iedereen weggelegd. Piet Ackermans is niet alleen
negen jaar bestuurslid geweest. Van deze negen jaar heeft
hij één jaar de functie van penningmeester mogen bekleden,
maar is daarna acht jaar voorzitter geweest van onze mooie
vereniging.
Een “leuke job”, aldus Piet. Hij is jaren het gezicht naar
buiten geweest voor VOKO. Zo heeft de contacten met de
Gemeente Oosterhout, het Oelbert en de trouwe sponsoren onderhouden. Hij bestuurde de vereniging
tijdens de maandelijkse vergaderingen met het Algemeen Bestuur. Hij heeft tal van kampioenen
mogen huldigen, strubbelingen mogen / moeten oplossen, maar bovenal heeft Piet er in eigen
persoon voor gezorgd dat de VOKO-Home inclusief keuken en berging is verbouwd en gerenoveerd.
Zijn naam is daarmee vereeuwigd op een kleine plaquette in onze eigen VOKO-Home, zodat zijn
daden niet snel vergeten zullen worden en niet snel vergeten mógen worden binnen de vereniging.

Maar ook aan een periode van acht jaar voorzitterschap komt een eind. Piet heeft in september 2020
tijdens de Algemene Ledenvergadering de voorzittershamer neergelegd. Hij heeft te kennen gegeven
wel altijd beschikbaar te blijven voor de, in zijn ogen, leuke dingen: subsidies binnenhalen bij de
gemeente, lagere huur bedingen bij het Oelbert en sponsoren binden aan de vereniging.

Joop de Haan-Schrijver heeft tijdens deze Algemene Ledenvergadering direct de voorzittershamer
van Piet overgenomen. Hieronder stelt hij zich voor.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering heeft Piet Ackermans na bijna acht jaar het stokje aan mij
overgedragen: Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om Piet ontzettend te bedanken voor zijn
inzet al die jaren!
Voor wie mij nog niet kent: Ik speel zelf in Heren 2, ik was al actief in het bestuur als
scheidsrechterscoördinator en in het dagelijks leven ben ik projectleider. Mijn volleyballoopbaan
begon in Delft bij D.S.V.V. Punch. Via omzwervingen bij TV Unterstrass (Zürich, CH), ESVV Hajraa
(Eindhoven), Volley EFI (Effretikon, CH) en vv Arbon (CH) zijn we met ons gezin weer terug naar
Nederland gekomen en sindsdien speel ik bij VOKO. Intussen speelt het hele gezin volleybal,
waardoor ik veel bij VOKO te vinden ben. Ik geniet ervan, dat we samen plezier beleven aan onze
mooie volleybalsport. En ik ben blij met de positieve benadering en de helpende handjes van de
leden, dus wil ik graag vooruit kijken en hoop ik, dat we het met elkaar doen: SAMEN VOKO !
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Contributies 2020-2021
Eind oktober is de contributie voor het eerste halfjaar van het seizoen 2020/2021 geïncasseerd. In de
Algemene Ledenvergadering van september 2019 is besloten de contributie voor het seizoen 2020/2021
te verhogen met € 20 per seizoen voor jeugdleden en € 30 per seizoen voor senioren.
We realiseren ons dat we door de intrede van het coronavirus niet kunnen volleyballen zoals we
graag zouden willen. Toch zijn de contributies nodig om de doorlopende kosten van de vereniging,
zoals de huur en bijdragen aan de Nevobo, te kunnen betalen. We hopen hierbij dan ook op jullie
begrip.
We hebben bericht van Nevobo ontvangen dat de Nevobo zich beraadt over de hoogte van de
teamgelden 2020/2021. Indien hier een korting op gegeven gaat worden, zullen wij dit verrekenen bij
de incasso van de contributie voor het tweede halfjaar van het seizoen 2020/2021.
Met vriendelijke groet,
Daniëlle van Haelst & Lisette Aarts
Penningmeester VOKO
penningmeester@voko-oosterhout.nl

Nieuwe website
Heb jij hem al gezien? Onze webmaster Frank de Smit heeft
de VOKO website een vernieuwde look gegeven en de
website nóg gebruiksvriendelijker gemaakt. Niet alleen te
bezoeken via een laptop / desktop / tablet, maar ook op een
smartphone.

smartphone

laptop / desktop / tablet
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Wij zoeken jouw hulp!

“Een foto zegt meer dan 1000 woorden”

Wij hopen dat bovenstaande afbeelding al voldoende zegt…

VOKO is er enorm mee geholpen als iedereen een steentje wil bijdragen aan de dagelijkse gang van
zaken binnen onze mooie en warme vereniging.

Vele handen maken licht werk én maken het een stuk gezelliger!

Ben jij de eerste die je gaat melden via bestuur@voko-oosterhout.nl ?

Rabo Clubsupport + Grote Clubactie
Volgens de Rabobank is een club méér dan een club. Daarom steunt de

Rabo Clubsupport, juist nu, lokale verenigingen met kennis, netwerk én
geld. Als lid van de Rabobank heb je tot en met 25 oktober kunnen stemmen
op VOKO. Hoe meer stemmen VOKO heeft gekregen, hoe groter de financiële
steun is voor VOKO vanuit de Rabobank. De uitslag? Die volgt zo snel
mogelijk.

Dank voor jouw stem!
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De Grote Clubactie is een bekende actie, welke nog
doorloopt tot 23 november aanstaande.

VOKO via deze actie financieel steunen is heel eenvoudig.
Koop of verkoop online loten voor VOKO via
https://clubactie.nl/lot/voko-oosterhout/456468

Deze link is ook gemakkelijk te delen met vrienden en familie
via WhatsApp of de sociale media.

Help jij mee om VOKO financieel te steunen?
Bedankt!
Sponsorkliks
Misschien is het je al opgevallen op onze website, maar VOKO doet mee met “SponsorKliks”.
Wat is dat?
Met SponsorKliks kun je VOKO nu zelf sponsoren, zonder dat het jou een cent extra kost!
Wanneer je bijvoorbeeld je eten besteld via Thuisbezorgd.nl of wanneer je aankopen doet bij
bijvoorbeeld Bol.com, Coolblue, Booking.com of Expedia, gaat er een percentage van jouw
aankoopbedrag naar de clubkas van VOKO.
En nogmaals, het kost je niets extra!

Hoe werkt het?
Heel simpel. Ga naar www.sponsorkliks.com en kies voor het sponsoren van VOKO.

1.

Kies een webwinkel waar je wilt shoppen

2.

Bestel je product

3.

Sponsor VOKO

Webwinkels betalen namelijk een commissie voor
elke bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie storten zij direct en
kosteloos op de bankrekening van VOKO.
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Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van
Bol.com, jij betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een percentage van jouw
aankoopbedrag uit aan VOKO. Simpel toch!

Streamen van wedstrijden
We hopen dat het snel weer mogelijk is om wedstrijden te mogen spelen. Als we weer gaan spelen,
dan zal dat waarschijnlijk nog zonder publiek gaan gebeuren.
Misschien denkt jouw team erover na om de wedstrijden live te streamen via bijvoorbeeld jullie
teampagina op één van jullie sociale media.
Wel is het belangrijk om je dan aan bepaalde privacy-regels te houden.
Dat doe je bijvoorbeeld door de beelden zo af schermen, dat alleen genodigden (zoals bijvoorbeeld je
familie) mee kunnen kijken. Als je het kanaal open wilt stellen voor iedereen, dan heb je daar
schriftelijke toestemming voor nodig van iedereen die op de beelden te zien is. Lees hierover meer op
de Nevobo website:
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/10/02/livestreams-en-privacy-zo-werkt-het

Vrienden van VOKO
Draag jij VOKO een warm hart toe en wil jij “Vriend van VOKO” worden? Dat
kan ook door de vereniging te steunen met een jaarlijkse bijdrage van € 25,- of
€ 50,- per jaar. Zo hebben oud-leden, leden, bedrijven, ouders en bekenden van
VOKO de mogelijkheid om iets (extra's) voor de vereniging te betekenen.
Wat krijg je terug als “Vriend van VOKO”? Naast eeuwige roem en
dankbaarheid vanuit de vereniging zullen wij uw naam en/of (bedrijfs)logo
plaatsen op een “Vrienden van VOKO-bordje”. De bordjes van onze eerste
“Vrienden van VOKO” zijn nu al te vinden in onze kantine.

Aanmelden als “Vriend van VOKO”? Meld je via bestuur@voko-oosterhout.nl

Nog geen abonnee op onze Nieuwsbrief?
Dan mis je misschien veel belangrijke, leuke, noodzakelijke en wetenswaardige informatie!
Registreer je met je mailadres via bestuur@voko-oosterhout.nl. Ook voor vrienden en
vriendinnen, familie, oud-leden en voor ieder ander die wil weten wat er bij VOKO gebeurt!
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