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Inhoud Agenda 
• Korting op contributie 
• Restant Nevobo competitie 

• Ledenadministratie 

• Open Dag 
• VOKO in de Eredivisie 
• We mogen weer! 
• SponsorKliks 
• Vrienden van VOKO 

gaat niet door 

26 maart 

Filmavond 

Open Dag 

Warandecluster 

8 april Proeverij voor 

de jeugd 

22 mei 

N.n.b. 

Familietoernooi 

Jeugdkamp 
 

 

 

  

 

Korting op contributie 

Het feit dat de VOKO-Home enkele weken zijn 
deuren gesloten heeft moeten houden ten laste van 
de meest recente strenge lockdown (december 2021 + 
januari 2022), heeft het Algemeen Bestuur van VOKO 
doen besluiten alle leden een korting van € 25,- te 
geven op de verenigingscontributie. 

 

De contributie zal eind maart 2022 worden geïnd.  

 

Restant Nevobo competitie 2021-2022 

Het bericht dat er op het einde van het huidige volleybalseizoen geen promotie of degradatie zal 

plaatsvinden, heeft het Algemeen Bestuur van VOKO geraakt. Zij hebben in een schrijven aan de 

Nevobo laten weten dat zij deze keuze betreuren en hopen op een menselijke maat voor teams die op 

de rand van promotie staan, om ook in het volgende volleybalseizoen een eerlijke en uitdagende 

competitie te houden. 
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Welke besluiten zijn door de Nevobo genomen? 

Seniorencompetities: geen promotie en degradatie, geen kampioen.  

Jeugdcompetities: eindstand bepalen op basis van 

quotiënt, wel kampioen voor afvaardiging nationale 

gesloten clubkampioenschappen. 

Seniorencompetities 
• Er vindt geen promotie of degradatie plaats. 
• Er worden geen kampioenen bepaald. 
• Er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt voor opvulling competities 

seizoen 2022-2023 in geval van terugtrekkingen. 

Jeugdcompetities 
• Er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt. 
• Er worden wel kampioenen bepaald. Dit is ook van belang voor afvaardiging A-, B- en C-

jeugd naar de nationale gesloten clubkampioenschappen. 
• Er worden wel kampioenen bepaald bij de CMV-jeugd. Er is echter geen sprake van 

afvaardiging naar de nationale gesloten clubkampioenschappen. Hiervoor wordt een 
alternatief opgezet waarover later nog meer informatie zal worden gegeven. 

Vervolg competitie 
De einddatum van het spelen van competitie blijft voor zowel de senioren als voor de jeugd staan. 

Hiermee willen we ervoor zorgen dat we dit seizoen zoveel mogelijk kunnen genieten van onze sport. 

Echter is het belang van verplaatsen van wedstrijden van senioren nu minder groot. 

 

“Restant competitie seizoen 2021-2022” 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/03/03/restant-competitie-seizoen-2021-2022 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/03/08/q-a-restant-seizoen-2021-2022 
 

 

 

Ledenadministratie 
 
Verhuisd? Of iets aan je gegevens veranderd? Geeft het door aan de ledenadministratie  

via:	ledenadministratie@voko-oosterhout.nl 
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Open Dag Warandecluster 

 

 
Op zaterdag 26 maart zetten vier sportvereningen uit het Warandecluster hun deuren wagenwijd 

open! Je bent van harte welkom tussen 12.00 – 16.00 uur. 

 

Maak een rondje langs de velden en maak kennis met mountainbike (MTB Oosterhout), volleybal 
(VOKO), jeu de boules (Le Cochonnet), tennis én padel (OTC De Warande). 

 

VOKO neemt voor het tweede jaar deel aan deze Open Dag van sportverenigingen uit het 

Warandecluster. Op 26 maart begroeten wij iedereen die belangstelling heeft voor het volleybal. Ben 

jij die dag bij VOKO en zie je mensen binnenkomen, verwelkom ze dan en laat ze onze mooie 

vereniging zien. We houden die dag na de wedstrijd van MA1 en MB1 het eerste veld vrij, zodat de 

bezoekers daar kunnen spelen.  

VOKO in de eredivisie 

Onze nationale scheidsrechter Mattijs Swolfs heeft na het 

behalen van zijn VS4 diploma in korte tijd veel ervaring in 

de divisies opgedaan.  

 

Waar hij in het begin vooral wedstrijden in de 2e divisie 

kreeg aangewezen, mocht hij het ook af en toe al proberen 

in de 1e divisie en de topdivisie.  

 

Op 12 maart was Mattijs 

zijn dag daar… zijn 

eerste wedstrijd als 

official in de eredivisie. 

 

Een mooie prestatie: 

Gefeliciteerd Mattijs! 
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We mogen weer! 

Heb jij daar ook weer zo naar uitgekeken? Het weerzien met je teamgenoten? Samen trainen, samen 

wedstrijden spelen, maar ook samen weer lol hebben in het volleybal en alles daar omheen? 

Niet alleen de competitie is weer hervat, ook de laatste beperkende maatregelen ten laste van Covid-

19 zijn verdwenen. Dat betekent dat wij het als vereniging weer verantwoord vinden om (grote) 

evenementen binnen de vereniging te organiseren voor verschillende doelgroepen. 

 

Noteer maar alvast in de agenda’s: 

 

8 april  20.30 – 22.00 uur  Deelname: € 2,50 inclusief hapjes en drankjes 

Een proeverij voor de jeugd met verschillende zoete en hartige versnaperingen. Raad jij welk product 

een A-merk en welk product het B-merk is? 
 

22 mei   Ochtend + Middag  Deelname: € (nog niet bekend) 

Een nieuwe editie van het VOKO Familietoernooi staat weer voor de deur. Trommel alvast jouw 

familie op, stel jouw eigen team samen en meld je aan voor één van de gezelligste (of misschien wel 

hét gezelligste) toernooi van het jaar! 

 

medio juli  vrijdag, zaterdag, zondag Deelname: € (nog niet bekend) 

Wat hebben wij er al zin in! Het VOKO Jeugdkamp gaat na een  

afwezigheid van twee jaar weer plaatsvinden! Je bent dan een heel  

weekend lang elke dag welkom voor veel gezelligheid en  

leuke activiteiten. En het mooie is, jij bepaalt zelf hoe lang je wilt  

blijven. Misschien wil je eerst een kijken hoe het is om één dag  

met ons mee te gaan. Of misschien wil je gezellig het hele weekend  

van huis. Dat bepaal jij helemaal zelf! Wanneer het Jeugdkamp  

precies plaatsvindt, dat is nog niet bekend, maar zal medio juli  

zijn, vlak voor de start van de zomervakantie voor het basis- en  

middelbaaronderwijs regio zuid. 
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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  


