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Seizoen 2021/2022 – nummer 1 – oktober 2021 

Inhoud Agenda 
• Algemene Ledenvergadering 
• VOKO in een nieuw jasje 

• Seizoenstart 
• Beleidsenquête 
• Kennis opfrissen? 
• Rabo Clubsupport  
• SponsorKliks 
• Vrienden van VOKO 

Zaterdag 9 oktober is de volgende 

thuisdag in de VOKO-Home 

 

 

  

 

Algemene Ledenvergadering 

Maandag 20 september jl. is de algemene ledenvergadering gehouden. Alle deelnemers bedankt voor 

hun aanwezigheid. De commissies hebben uitleg gegeven over de activiteiten van het afgelopen jaar 

en het positieve financiële resultaat is toegelicht.  

De ALV had het bestuur vorig jaar de opdracht gegeven om een 

puntensysteem ten bate van een verhoogde vrijwilligersbetrokkenheid 

binnen de vereniging, verder te onderzoeken en uit te werken. Joost 

Godschalk heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met andere 

verenigingen die een dergelijk systeem reeds ingevoerd hebben. De 

positieve en negatieve punten heeft hij op de vergadering toegelicht en 

voorstellen gedaan, waarmee het systeem zo kan worden ingericht dat 

aan zoveel mogelijk wensen tegemoet wordt gekomen. Er wordt 

benadrukt dat dit een stimulerend middel moet zijn om de door de leden 

gewenste extra activiteiten te organiseren. Er is met een kleine meerderheid gestemd voor de 

invoering van het puntensysteem voor het al lopende seizoen, waarbij na de eerste competitiehelft 

een tussenevaluatie gaat plaatsvinden. 
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VOKO in een nieuw jasje 

De kledingcommissie heeft een nieuwe kledinglijn uitgezocht en iedereen die kleding gekocht heeft, 

heeft op de pasavond zijn of haar stem uit kunnen brengen. Jullie kozen voor de rode shirtjes!  

In de week van 13-17 september heeft de kledingcommissie de nieuwe tenues aan de teams uitgereikt 

en vanaf nu spelen we trots in deze nieuwe outfit. De kledingcommissie heeft hier hard voor gewerkt 

met het uitzoeken van de materialen, het vergelijken van de aanbieders, het contract met 

volleybalshop.nl, de pasavonden en het uitdelen van de tenues. Dank hiervoor, we zijn er trots op! 

 

Dames 1 in het nieuwe tenue 

Seizoenstart 

Op vrijdag 17 september hebben Heren 4 en Dames 4 het volleybalseizoen voor VOKO met een dubbele 

overwinning geopend. Een dag later was de eerste volle thuisdag in de VOKO-Home. Deze dag zat van 

’ s morgensvroeg tot ’s avonds laat volgestopt met allemaal mooie wedstrijden. Jongens C en Meisjes 

C mochten het thuisseizoen aftrappen en de dag eindigde met een klinkende overwinning van Dames 

1. Op naar meer van dit soort succesvolle en vooral gezellige thuisdagen. Want, wat was het weer fijn 

publiek in de zaal te hebben!!! 
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Beleidsenquête  

In het voorjaar van 2021 is onder de leden een enquête afgenomen, welke input moet leveren voor het 

nieuw te vormen beleidsplan voor de toekomst van de vereniging. De resultaten van deze enquête 

zijn op de algemene ledenvergadering van 20 september jl. toegelicht. Alle deelnemers worden 

bedankt voor de input.  

 

De belangrijkste aandachtspunten in hoofdlijnen zijn volgens jullie:  

 

- beleving / sfeer; 

 

-  zichtbaarheid / PR; 

 

- communicatie.  

 

Mensen die bij de opzet van het nieuw te vormen beleidsplan willen ondersteunen, worden gevraagd 

een bericht te sturen naar bestuur@voko-oosterhout.nl. 

 

 

Kennis opfrissen? 

Scheidsrechter: 
1. Wil je je spelregenkennis opfrissen of heb je nog geen spelregelbewijs? 

Ga naar http://www.volleybalmasterz.nl 

2.  Heb je als scheidsrechter moeite met opstellingen / opstellingsfouten herkennen?  

Installeer de app OPSTELLINGSFOUT! op je telefoon of laptop.  

 
Bardienst: 
Doe de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).  

Ga naar http://www.verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/ en doe de test.  

Geslaagd? Stuur met trots je certificaat naar bar@voko-oosterhout.nl 
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Rabo Clubsupport  

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 kun je van maandag 4 
oktober t/m zondag 24 oktober (heel eenvoudig via de Rabo Bankierenapp) stemmen op VOKO.  

 

Hoe meer stemmen VOKO krijgt, hoe groter de financiële steun is voor 

VOKO vanuit de Rabobank. 

 

Breng jij daarom ook een stem uit op onze mooie vereniging?   

 

Dankjewel! 

 

 

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! 

 

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  

 


