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Seizoen 2021/2022 – nummer 2– december 2021 

Inhoud Agenda 
• Sluiting VOKO-Home 
• Dames 3 kampioen !! 

• Club-taken 
• Uit de wandelgangen 
• Kennis opfrissen 
• Vacature ledenadministratie 
• Rabo Clubsupport & Grote Clubactie 
• SponsorKliks 
• Vrienden van VOKO 

N.n.b. Filmavond 

8 januari ‘22 NOJK 

Januari ‘22 Proeverij bij 

VOKO 

Februari ‘22 Familietoernooi 
 

 

 

  

 

Sluiting VOKO-Home 

 

Het kabinet was onverbiddelijk:  

 

Alle binnensportlocaties zijn vanaf 28 november gesloten tussen 17.00 uur en 5.00 uur. 

  

Een maatregel waar niemand op zat te wachten, maar een maatregel die nodig blijkt te zijn om te 
kunnen zorgen voor ons aller gezondheid. De belangrijkste gevolgen: 

- geen mogelijkheid tot trainen tussen 17.00 uur en 5.00 uur; 

- de Nevobo legt de competitie stil tot in ieder geval eind 2021. De Nevobo informeert ons later 
wanneer en in welke vorm de competitie weer kan worden hervat.  

 

Als oplossing zijn er in club-taken.nl  tijdsblokken gecreëerd die je met je team kunt claimen om in 
het weekend te kunnen trainen. Tijdsblokken zijn altijd onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.  
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Je kunt met je team één blok per weekend claimen. Elke vrijdag worden om 20.00 uur de openstaande 
tijdsblokken vrij gegeven om met je team eventueel een tweede tijdsblok voor dat weekend te claimen. 

 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond, dan zien we elkaar hopelijk weer snel in de VOKO-Home! 

 

Algemeen Bestuur VOKO 

Joop – Lenette – Lisette – Danielle – Joost – Martin – Yordi  

Dames 3 kampioen !! 

Alsof Dames al wist van alle aangekondigde maatregelen hebben zij zich al ruim voordat het kabinet 

besloot om alle binnensportlocaties tussen 17.00 uur en 5.00 uur te sluiten en ruim voordat de Nevobo 

moest besluiten om de competitie tijdelijk stil te leggen, verzekerd van hun kampioenschap in de 4e 

Klasse C.  

Zonder setverlies staan zij mijlenver voor op de concurrentie en mogen zij zich gaan opmaken voor 

een tweede competitiehelft met (waarschijnlijk) iets meer tegenstand. Voor nu, 1000 maal 

gefeliciteerd en alvast veel succes in de 3e klasse! 

 

De kampioenen! 
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Club-Taken 

We maken inmiddels een goede maand gebruik van het systeem Club-Taken.nl. De eerste effecten 

zijn dan ook al zichtbaar en die willen we graag met jullie delen.  

- Eind november heeft Jongens C een teamtevredenheidsonderzoek gehouden. Zij hebben zich 

opgedeeld in groepjes, hebben een weekplanning gemaakt en zijn langs alle teams gegaan om 

te vragen wat er speelt; 

- Op 6 november heeft Dames 1 een super gezellig themafeest georganiseerd;  

- Vanuit Meisjes B kunnen we in januari een ‘proeverij’ avond gaan verwachten. Zij gaan ook 

het eerstvolgende teamtevredenheidsonderzoek uitvoeren! Hulde voor Meisjes B; 

- Heren 4 gaat een filmavond organiseren; 

- Heren 2 is van plan in februari het familietoernooi nieuw leven in te blazen, wellicht geheel 

in carnavalsthema;  

- Daarnaast is er animo getoond vanuit jongens C om te gaan leren fluiten. Fantastisch als die 

vraag op zo’n jonge leeftijd al ontstaat;  

- Tot slot is gestart met het opzetten van een vernieude jeugdcommissie.  

 

Allemaal positieve ontwikkelingen die mede door het systeem Club-Taken.nl tot stand zijn gekomen. 

 

Maar, wij weten ook dat het systeem uiteraard nog verre van ideaal werkt. We proberen zo goed als 

mogelijk naar jullie te luisteren en zullen alle feedback gebruiken om het systeem zo goed als mogelijk 

aan te passen voor nog vriendelijker gebruik in de toekomst. Aanpassingen voor de toekomst: 

- taken eerder van tevoren delen, zodat je langer de tijd hebt om een taak te kunnen “claimen”; 

- verwachtingen / taakomschrijving duidelijker communiceren; 

- bij alle fluitwedstrijden moet duidelijk staan omschreven, welke licentie nodig is om een 

bepaalde wedstrijd te mogen fluiten; 

- de puntverdeling moet nog meer kloppend worden gemaakt.  

 

Heb jij ook zaken waar je tegenaan loopt, wil je graag meedenken of heb je op- of aanmerkingen, laat 

het weten via verenigingszaken@voko-oosterhout.nl of spreek het uit tijdens het eerstvolgende 

teamtevredenheidsonderzoek!  
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Tussenstand 
Het claimen en uitvoeren van taken via Club-Taken.nl levert uiteraard punten op voor jouw team. 

En, zoals aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering, verdient het team met het meest 

aantal behaalde punten op het einde van het volleybalseizoen een teamuitje! 

 

Tussenstand 1 december 2021 

 
Vacatures 
Wil jij in de tweede competitiehelft meer punten verdienen voor jouw team? Claim dan één van 

onderstaande taken in Club-Taken.nl 
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Uit de wandelgangen  

Gehoord in de wandelgangen: “In clubtaken zijn alle fluitwedstrijden waar je 3 punten voor kunt 

verdienen al door Fedra en Joop geclaimd. Nu kunnen wij die niet meer claimen…”  

 

Waarom is dit gebeurd? Voor deze taak is tenminste scheidsrechterscode R2.2 noodzakelijk. Om deze 

code te krijgen moet je een online cursus doen van één avond en daarvoor moet je tenminste de 

instaptoets hebben gedaan.  

 

Daarna mag ook jij als tweede scheidsrechter bij Heren 1 fluiten en dus de 3-puntswedstrijden 

claimen!  

 

Meld je aan bij https://www.nevobo.nl/official/opleidingen-bijscholingen/downloads/ onder 

Inschrijfformulier module 2e scheidsrechter individueel of bij scheidsrechter@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.  

Vrijdag 12 november is een vaardigheidstraining gehouden, waarna 9 leden nu ook hun VS2 bewijs 
hebben gehaald en daardoor ook wedstrijden in de 1e en 2e klasse mogen fluiten. 

 

Met Dames 4 en Meisjes A hebben we met het gehele team een spelregeltraining gevolgd. Je moet 
immers als volleyballer het spelletje niet alleen kunnen spelen, maar ook de regels kennen. Er blijkt 
nog wel eens verschil van inzicht te bestaan tussen de eigen ervaring uit het veld en de bijbehorende 
regels, waardoor dit altijd uiterst nuttige bijeenkomsten zijn.  

 

 
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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Vacature ledenadministratie 

De afgelopen vijf jaar hebben Femke & Jeroen van Beek de ledenadministratie beheerd. Zij hebben 

echter helaas aangegeven daarmee te willen stoppen. 

Daarvoor willen wij hen uiteraard 1000 maal bedanken.  

 

Vanzelfsprekend zijn we door hun vertrek op zoek naar 

iemand die deze taak van hen wil overnemen. Wil jij onze 

nieuwe leden verwelkomen en ben jij netjes in het 

bijhouden van je administratie? Dan kun je dat vast en 

zeker ook bij ons doen.  

 

Wil je weten hoe de functieomschrijving van de ledenadministratie eruitziet of ken / ben jij iemand 

die deze functie binnen onze mooie vereniging wil bekleden?  

 

Meld je via voorzitter@voko-oosterhout.nl. 

Rabo Clubsupport & Grote Clubactie  

Tijdens de eerste maanden van elk volleybalseizoen worden er verschillende landelijke financiële 

acties gestart. Zo neemt VOKO altijd deel aan Rabobank Clubsupport en aan de Grote Clubactie. Beide 

acties zijn inmiddels afgelopen en hebben VOKO in totaal € 866,40 opgeleverd. Met dit bedrag 

kunnen we verder bouwen aan een mooie toekomst met meer leuke activiteiten voor elk lid van de 

vereniging.  

 

                

       + = € 869,52 

 
Iedereen bedankt voor het stemmen 

Rabo Clubsupport  

en voor het kopen / verkopen van zóveel loten. 
Grote Clubactie 



Nieuwsbrief VOKO Oosterhout 

 

 

 

 

 

7 

 

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.  

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  


