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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 maart 2016 
 

1. Opening 
Voorzitter Peter van Wijlick verwelkomt alle aanwezige leden in MFA De Engelbewaarder. 

In het bijzonder dank aan Hans Driessen voor de verzorging van de ruimte en drank. 

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: 

 Vacature van voorzitter Technische Commissie (TC). Sander Hebben is afgelopen jaren 

voorzitter van de TC geweest. Hij gaat Tupos verlaten waardoor we op zoek zijn naar een 

nieuwe voorzitter voor de TC. 

 Commissie van Beroep: Wanneer leden het niet eens zijn met besluiten door het bestuur 

genomen, kunnen deze worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Voor aankomend 

jaar zijn Paul Stevens en Ton Cootjans bereid gevonden om deze commissie te vormen. 

Voorstel wordt middels stemming voorgelegd aan de leden. Besluit akkoord. 

 Verzoek aan alle leden om de zaal tijdens trainingen en wedstrijden tijdig op te ruimen en 

te verlaten. Hiermee iedere sportclub of team de volledige gelegenheid voor zaalgebruik te 

geven. 

 Koen Hendriks: mededeling vanuit het dorpsoverleg Baarlo. Het toekomstig beheer en 

exploitatie is een bespreekpunt binnen het dorpsoverleg Baarlo om op termijn over te 

dragen aan het dorpsoverleg Baarlo en/of verenigingen. De gemeente Peel en Maas kijkt 

logischerwijs naar de grootste verenigingen. Wanneer overdracht van exploitatie of beheer 

zich voor gaat doen is, zal de impact hiervan binnen de club besproken worden. 

Samenwerking met andere verenigingen is een realistisch plan. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2015 
De notulen worden, met dank aan de samensteller Chris Wijnhoven, goedgekeurd. 

4. Financieel jaarverslag 2015 
Vooropgesteld ziet het financieel jaarverslag er goed uit. De belangrijkste posten worden 

besproken. 

Inkomsten: 

We hebben meer inkomsten gegenereerd t.o.v. 2014 en t.a.v. de begroting. Dit is te 

danken aan inkomsten uit activiteiten o.a. Volksfeesten, Dirkxs Electronics Blacklight 

toernooi en beheer sporthal. Uitschieter aan inkomsten is het Dirkx Electronics Blacklight 

toernooi mede door zeer veel deelnemers en horecaverkoop. 

Contributie inkomsten zijn dalend vanwege dalend ledenaantal sinds 2 jaar. Deze trend 

zien we zowel bij jeugd-, senioren en recreantenleden. We verwachten dat deze trend zich 
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in de begroting 2016 doorzet. Spelerskaarten zijn de kosten voor deelname aan de Nevobo 

competitie. 

Subsidie inkomsten zijn gelijkblijvend echter in 2017 zal een nieuwe aanvraag bij de 

gemeente Peel en Maas ingediend worden. Met het oog op het dalend ledenaantal is de 

verwachting dat de subsidie afneemt. 

Sponsoring betreft inkomsten van shirtsponsoring voor 2015 en 2016 en bordensponsoring. 

Afname van sponsoring kan voor een tekort in de inkomsten zorgen.  Agendapunt is de 

invulling van de sponsorcommissie. 

Uitgaven: 

Belangrijkste uitgaven zijn zaalhuur, Nevobo uitgaven en trainerskosten. Afgelopen jaar 

hebben we minder uitgaven aan zaalhuurkosten gerealiseerd. Het bestuur heeft 

voorafgaand aan de start van het seizoen vaste datums/periodes van niet trainen 

opgesteld. Daarnaast let Ria Weijmans zeer goed op de zaalbezetting en huur waarmee we 

onnodige uitgaven kunnen voorkomen.  

Kosten Nevobo zijn o.a. de spelerskaarten, contributie per lid alsmede inschrijving 

competitie. 

Vergoedingen trainers zijn de trainers van de prestatieteams. De uitgaven zijn minder dan 

de begroting vanwege het eerder stoppen van Jo van Schijndel en het intern oplossen 

hiervan. Vergoeding kader betreft de trainers en hulptrainers van de overige teams.  

Overige uitgaven zijn o.a. aanschaf van nieuwe ballen, terug ontvangen subsidie voor 

afronden van trainerscursus, kosten shirtjes, kampioenschappen, activiteiten, verzekering, 

representatie, etc. 

Kostentechnisch gezien hebben we minder kosten uitgegeven t.a.v. de begroting en 2014.  

Totaaloverzicht:  

We houden gelden over in 2015. Een goed afgesloten jaar.  

Er bestaat echter een reële vrees voor een toename in uitgaven vanwege afloop van 

sponsorcontracten waaronder shirtsponsor, het mogelijke vooruitzicht voor aanschaf van 

eigen materialen zoals netten, palen, scheidsrechterstoelen en hogere kosten vanwege 

promotie Dames 1 en Heren 1 voor teamgelden, levering regioscheidsrechters, etc.  

5. Begroting 2016 
Door onze penningmeester Ruud Driessen wordt m.b.v. een PowerPointpresentatie een 

toelichting gegeven op het jaarverslag over 2015 en de begroting voor 2016. 

Verwachtingen zijn dat het ledenaantal verder afneemt. Hierdoor minder inkomsten. 

Shirtsponsorcontract loopt nog 1 jaar. Dirckx Electronics Blacklight toernooi verwachten we 

minder teams maar is meer ingezet op sponsoring waarmee deze begroting er positief 

uitziet. Dalende trend in de inkomsten. 
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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: Nevobo kosten, trainerskosten, 

regioscheidsrechters. 

De begroting is kostenneutraal opgesteld. Zorgen voor de komende jaren zijn o.a. het 

dalende ledenaantal. 

Jeu Stemkens: Kunnen we vanuit 2015 naar 2016 de financiële positie bepalen. Liquiditeit 

van Tupos is eind 2015 ons banksaldo €28.000,-. Dit betekent dat we 75% van onze omzet 

liquide hebben. Dit betekent dat de vereniging er financieel gezond uitziet. 

Hay Thijssen: Is de tweemaal trainen-toeslag deze zichtbaar in het financieel jaarverslag? 

Nee, deze toeslag is nog niet geeffectueerd. Aankomend seizoen zal met de heffing gestart 

worden. 

Stemming en besluit: 
 Financieel jaarverslag 2015: Het financieel jaarverslag 2015 wordt met handopsteking en 

applaus vastgesteld. 

 Begroting 2016: De begroting 2016 wordt met handopsteking vastgesteld. 

 

6. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit: Jack van Wijlick, Lian Peeters-Timmersmans, Miriam 

Lormans, hebben de boeken en de bescheiden van volleybalvereniging Tupos gecontroleerd 

en in orde bevonden. Aan het bestuur worden decharges verleend. 

7. Benoeming Kascommissie 
Aftredend lid: Miriam Lormans. Thijs van Betteray meldt zich als nieuw lid voor de 

kascommissie. De leden stemmen hiermee in. De kascommissie voor 2016 bestaat hiermee 

uit: Jack van Wijlick, Lian Peeters-Timmermans en Thijs van Betteray. 

8. Jaarverslagen 2015 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. 

9. Beleidsplan Veilige Sportomgeving 
Tijdens de ALV van 2015 zijn jullie geïnformeerd over de opzet van dit beleid door het 

bestuur. Afgelopen jaar is het beleidsplan opgesteld en wordt hiermee ter besluitvorming 

aan de ALV voorgelegd. 

Het beleid is opgesteld vanuit maatschappelijke ontwikkelingen niet vanuit voorgedane 

incidenten. Yvonne Coolen heeft als vertrouwenspersoon zich mede gericht op het 

opstellen van het beleidsplan Veilige Sportomgeving. 

De eerste stappen rondom invoering van dit beleid zijn in 2015 gezet waaronder de 

aanvraag van de VOG’s voor trainers en coaches en het opstellen en voorleggen van het 

beleidsplan Veilige Sportomgeving tijdens de ALV 2016. 
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Yvonne Coolen geeft een presentatie over het ontstaan en beleid. Doel is dat iedereen 

elkaar mag en kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. NOC NSF heeft de basis 

gevormd voor het opgestelde beleidsplan. Uit te voeren onderdelen van het beleidsplan 

zijn aanvraag VOG’s door trainers/coaches, ondertekenen van gedragsregels voor 

trainers/coaches, naleven van de gedragsregels door leden, elkaar aanspreken op 

onacceptabel en grensoverschrijdend gedrag, vertrouwenscontactpersoon Tupos en NOC 

NSF, informeren van alle leden over het beleidsplan. Vertrouwenscontactpersoon binnen 

Tupos is Yvonne Coolen en Paul Bongaards. 

Wat valt o.a. onder grensoverschrijdende gedrag: pesten, seksuele intimidatie, onsportief 

gedrag, discriminatie, social media gebruik.  

De start is gezet om voor alle trainers/coaches een VOG aan te vragen. Hiermee zorg je 

voor een extra controle gericht op veiligheid welke personen je als vrijwilligers inzet voor 

je leden. Alle trainers/coaches worden op de hoogte gesteld van de gedragsregels 

waarmee veiligheid ook geborgd wordt. Deze worden nog verspreidt. 

Vragen: 

Koen Hendriks: Goede actie vanuit het bestuur. Tip: gedragsregels worden voornamelijk 

vanuit de negatieve/verbiedende kant geschreven. Het geeft een positiever beeld als je 

deze vanuit positief/gewenst gedrag schrijft. Tevens het belangrijk dit beleid door te 

trekken naar de teams door de gedragsregels in het team te bespreken. 

Een andere tip is om vanuit Tupos het opgestelde beleidsplan Veilige Sportomgeving door 

te geven aan de gemeente Peel en Maas. Hiermee kunnen zijn ontwikkelingen en deelname 

aan workshops stimuleren. Yvonne Coolen gaat met deze tip aan de slag. 

Besluitvorming: 

Stemming middels handopsteking. 

- Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving Volleybalvereniging Tupos Baarlo 15-07-2015: 

vergadering is akkoord en vastgesteld. 

- Algemene Gedragsregels Volleybalvereniging Tupos d.d. 15-07-2015: vergadering is 

akkoord en vastgesteld. 

- Gedragsregels begeleiders/trainers volleybalvereniging Tupos d.d. 15-07-2015: 

vergadering is akkoord en vastgesteld. 

- Huisregels volleybalvereniging Tupos d.d. 15-07-2015: vergadering is akkoord en 

vastgesteld. 

Borging van dit beleid kan alleen door er met elkaar over te blijven praten. Dit is een taak 

van ons allen. 

10. Sponsoring 
Sponsoring is een moeizaam en weinig actief onderdeel. Vanuit sponsoring is er verzocht 

om met z’n allen de schouders onder sponsoring te zetten. Dit heeft weinig tot geen 
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respons opgeleverd. Hiermee ontvangen we tevens signalen van sponsoren dat er weinig 

contact vanuit Tupos naar hun toe gelegd wordt. Sponsoring is tevens een belangrijke 

inkomstenbron voor de begroting. Hoe kunnen we meer uit de sponsorcontacten halen en 

welke verwachtingen zijn er vanuit de leden.  

Zijn er ideeën vanuit de leden over de invulling van sponsoring. 

Koen Hendriks: In hoeverre zijn in de vrijwilligerstakenlijst de kennis en kunde van ieder 

lid meegenomen? Hebben we voldoende inzicht in achtergrond en kenniseigenschappen 

waarmee je leden op de juiste plek inzet. Vanuit de vereniging is geen inzicht in 

opleiding/achtergrond en zitten mensen op de juiste plek. 

Er is gestart met het maken van een digitaal beveiligde webomgeving waarmee het 

mailingsysteem maar tevens een mogelijke database van kennis, kunde en 

persoonsgegevens geraadpleegd kan worden. Hier zou het inzichtelijk maken van opleiding, 

achtergrond en kwaliteiten in meegenomen kunnen worden.  

Het beter in beeld krijgen van kennis, kunde en kennissen van (senioren-) leden maar 

vooral ook ouders van jeugdleden is een aandachtspunt. Hiervan zijn we bij de senioren- 

en recreantenleden goed op de hoogte maar is nog winst te halen bij de ouders van 

jeugdleden. Er wordt benoemd dat we een intensiever beroep mogen doen op ouders van 

jeugdleden voor de invulling van vrijwilligerstaken. 

Het vragen naar sponsoring voor gerichte acties levert beter resultaat op dan het vinden 

van een of enkele grote sponsoren. Daarnaast zien we dat kleinere sponsoring van ouders 

of sponsoren gericht op een team vaker voorkomen. Kunnen we ons als vereniging hierin 

vinden als hiermee een team geholpen is maar dit niets oplevert voor de vereniging. 

Uniformiteit binnen de vereniging is belangrijk maar er zal per situatie gekeken worden 

naar initiatieven. 

Indien sponsoring onvoldoende inkomsten oplevert zal de vereniging op zoek moeten naar 

andere vormen van inkomsten of activiteiten gaan zoeken zoals bladharken.  

Communicatie en actief contact vanuit Tupos richting de sponsoren is belangrijk om 

binding te houden tussen Tupos en sponsoren. 

Belangrijkste doel is om kartrekkers te vinden voor de sponsorcommissie. We hopen dat 

hiermee leden zich actief aanmelden en inzetten om de sponsorcommissie te bemannen. 

11. Jubilea en afscheid 
Dit jaar mogen we maar liefst 7 leden feliciteren met hun jubileum als lid van VV Tupos. 

Dit zijn respectievelijk: Henk van de Eertwegh (25-jaar), Loes Bongaarts (25-jaar), Pieter 

Gerards (25-jaar), Ingrid Hermans (25-jaar), Annemiek Keunen (25 jaar), Frank Faessen 

(40-jaar), Paul Bouten (50-jaar). 

Annemiek Keunen (25-jaar): 1 april 1999 lid geworden van Tupos. Gestart in dames 3 en 

vele jaren in dames 2 gespeeld bij de senioren. In 2000-2001 is Annemiek naar de 

recreanten gegaan. Annemiek heeft verschillende taken uitgevoerd. Nu een belangrijke 

sponsor op de shirts en Bartjes toernooi. 
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Frank Faessen (40-jaar): Frank is op 24 februari 1975 lid geworden. Hij is gestart binnen de 

jeugd en doorgestroomd naar heren 1. Frank heeft wisselend in verschillende jeugd-, 

senioren en recreanten teams gespeeld. Uiteindelijk is Frank lid van heren recreanten 4 

een team in ruste. Frank is een actieve ondersteunend lid op diverse fronten waaronder 

activiteiten, technische commissie, sponsoring, etc. 

Paul Bouten (50-jaar): Paul is lid sinds 1 mei 1964. Vanuit de vereniging is vorig jaar een 

fout gemaakt en hebben we een jubilaris gemist. Dit willen we natuurlijk rechtzetten. Paul 

is gestart als jeugdlid in het allereerste jeugdteam van Tupos. Paul is in 1967 

doorgestroomd naar de senioren. Hier heeft hij vele tientallen jaren als middenaanvaller 

gespeeld tot bijna promotie naar de 3e divisie. Paul is tot 1978 lid geweest van de 

senioren. Hierna is hij gaan spelen in het recreantenteam. Vanaf 1999 is Paul verenigingslid 

geworden maar actief geweest als coach en scheidsrechter. In 2006 is Paul ondersteunend 

lid geworden tot op heden. We willen Paul feliciteren met zijn mooie lange carrière bij 

Tupos.  

12. 60-jarig bestaan Tupos, jubileumjaar 2016-2017 
Aankomend seizoen 2016-2017 bestaat Tupos 60 jaar. Tevens hebben we enkele leden die 

60-jaar lid zullen zijn. Het verzoek aan de aanwezige leden om na te denken op welke 

wijze we het 60-jarig jubileum gevierd moet worden. Het bestuur wil de aanwezige leden 

vragen om mee te brainstormen op welke wijze dit gevierd moet worden.  

Bert in ’t Zandt: Lijkt het leuk om wederom de bekerfinales naar Baarlo te halen en hier 

actief een rol in te spelen. 

Paul Stevens: Stilstaan bij het jubileum is leuk, maar niet zo uitgebreid als het 50-jarig 

jubileum. Het jubileumcomité heeft er toen zeer veel tijd en energie in gestoken. Het idee 

is om de huidige activiteiten in het licht van het jubileum te stellen. 

Koen Hendriks: Het jubileum in te richten in het kader van maatschappelijk georiënteerde 

activiteiten gericht op promotie van Tupos binnen Baarlo. 

Doortje Bongaarts: Is enigszins terughoudend in het organiseren van activiteiten aangezien 

we afgelopen jaren niet deelgenomen hebben aan de bekerwedstrijden of andere 

toernooien. 

Het 60-jarig jubileum is belangrijk maar niet zo grote mijlpaal als 50- of 75-jarig jubileum. 

Er is (nog) geen jubileumcommissie. Geïnteresseerden kunnen zich bij het bestuur melden. 

13. Bestuursverkiezing 
Peter van Wijlick heeft eind december 2014 aangekondigd te willen stoppen als voorzitter. 

De termijn is langer geworden aangezien er nog geen nieuwe kandidaat gevonden was. Het 

bestuur heeft gezocht naar een nieuwe voorzitter en heeft deze gevonden in de kandidaat 

van Paul Rood. Vanuit de mogelijkheid om je als kandidaat te melden via de uitnodiging 

voor de ALV hebben zicht geen andere kandidaten aangemeld. 

Paul Rood krijgt de gelegenheid zich voor te stellen tijdens de vergadering.  
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Paul is actief geworden binnen Tupos omdat zijn zonen bij Tupos gingen spelen. Hiermee 

heeft hij de kans aangegrepen om actief te worden door o.a. coach te worden bij de 

jeugd. Paul raakte steeds meer geïnteresseerd in de sport en het verenigingsleven. Hij wil 

tevens de rol van voorzitter overnemen en met ons allen te vertegenwoordigen en 

zorgdragen om tot een mooie gezellige en levendige vereniging te komen. 

Secretaris Chris Wijnhoven (1e jaar) 
Voorzitter vacature, kandidaat Paul Rood 
Penningmeester Ruud Driessen (2e jaar) 

 

Stemming: De vergadering stemt met handopsteking en een luid applaus in met Paul Rood 

als voorzitter. 

Daarmee is Paul Rood tot Voorzitter benoemd. De benoemingstermijn van Ruud Driessen 

als Penningmeester en Chris Wijnhoven als Secretaris is nog niet verlopen waardoor zij aan 

blijven. 

 

14. Rondvraag 
Monique Thijssen: Er worden veel wedstrijdwijzigingen van zowel Tupos als andere 

verenigingen bij het wedstrijdsecretariaat ingediend. Wijzigingen brengen veel extra werk, 

kosten alsmede andere gevolgen (regelen scheidsrechters, zaal, tellers, etc) met zich mee. 

Monique vraagt de leden hoe wij om willen gaan met wijzigingsverzoeken? Tip is om bij 

een verzoek tot wedstrijdwijziging duidelijk de consequenties hiervan te benoemen en te 

zoeken naar andere oplossingen. De tegenpartij vragen om de reden voor wijziging, zodat 

je duidelijk kunt selecteren op welke verzoeken wel of niet ingegaan wordt. Het is 

natuurlijk belangrijk om evengoed niet de goodwill bij andere verenigingen te verspelen. 

Vanuit Tupos zijn we streng op eigen leden/teams wat geen reden is voor het verzetten 

van wedstrijden. Ons eigen doel is om eerst elkaar aan te spreken en te zoeken naar 

interne oplossingen zoals zoeken naar vervangende spelers. Hiermee kunnen we deze lijn 

doorzetten naar verzoeken van andere verenigingen. 

Doortje Bongaarts: Bij CMV toernooien op zondag is een tendens te zien dat 

scheidsrechters/tellers niet altijd komen. Het herinneren van leden op taakindelingen 

wordt via mail of app gedaan. Dit wordt zowel bij de zaterdag als zondag taken uitgevoerd. 

Michel Geurts: Leon Stemkens en Ronald de Jong nemen de taak als 

scheidsrechterscoördinator. Michel richt zich op zijn opleiding tot nationale 

scheidsrechter. Hij zal wel betrokken blijven om spelregelwijzigingen toe te lichten en 

communiceren. Daarnaast zal bij promotie van Dames 1 en Heren 1 zullen er 

regioscheidsrechters voor het fluiten van wedstrijden buiten de deur geleverd moeten 

worden. Kandidaat regioscheidsrechters kunnen zich melden bij Michel Geurts. 

Miriam Lormans-Bormans: Tupos vraagt leden om verschillende taken uit te voeren. Wat 

geeft Tupos terug aan de leden voor de uitvoer van verschillende taken. Dit geldt 

voornamelijk afgelopen jaar voor dames 3-4-5. Deze teams voelen zich onvoldoende 

gewaardeerd vanuit Tupos. Ieder Tupos-lid is voor het bestuur belangrijk. Het gesprek over 
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de onvrede is al verschillende keren besproken met de teams. Er zijn op verschillende 

keren pogingen gedaan om tot mogelijkheden voor extra tegemoetkoming te komen.  

De TC besluit om het afgelopen jaar met deze teams te evalueren en samen vooruit te 

kijken naar de teamindeling voor het aankomend seizoen.  

Ruud Driessen: Ruud richt het dankwoord namens het bestuur en vereniging aan Peter van 

Wijlick als dank voor zijn taak als voorzitter van de afgelopen 7 jaar. Hier willen we buiten 

de ALV een afscheid organiseren in de vorm van een afscheidswedstrijd met als cadeau een 

bierproeverij bij Bart. 

Tevens heeft Bert in ’t Zandt een Naöler opgesteld voor Peter van Wijlick. Deze wordt 

overhandigt aan Peter.  

15. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord aan alle actieve leden die het 

volleyballen mogelijk maken. Heel tevreden over de opkomst. Woensdagavond een avond 

waarop de minste teams trainen waardoor we de meeste leden de mogelijkheid geven om 

aanwezig te zijn. Hij nodigt de aanwezige leden om nog een consumptie te nuttigen en 

wenst iedereen een goede thuiskomst. 
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Algemeen jaarverslag 2016 
 

Het Algemeen Bestuur was de afgelopen periode als volgt samengesteld: 

Paul Rood Voorzitter 
Chris Wijnhoven Secretaris  
Ruud Driessen Penningmeester 
 

Ondersteunende Afdelingen: 

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

In 2016 vergaderde het algemeen bestuur 8 maal en wel op de volgende data: 19 januari, 

26 april, 23 mei, 26 juni, 18 juli, 05 september, 19 september, 18 oktober. Tevens vond er 

overleg plaats met de verschillende afdelingen en kwam het Dagelijks Bestuur kort bij 

elkaar wanneer nodig. 

In het jaar 2016 is het ledenaantal gedaald van rond de 263 leden naar 245 leden. Deze 

daling is voornamelijk veroorzaakt doordat enkele leden elders zijn gaan spelen, maar ook 

gestopt. Daarmee is het ledenaantal helaas afgenomen. 

Het bestuur dankt iedereen (leden, niet-leden, ouders, sponsoren) die in 2016 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 
Chris Wijnhoven:  Communicatie en Activiteiten 
 

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

Paul Rood. 
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Totaal leden overzicht 2016 
LEDEN    Totaal: 245 

      

HEREN    Totaal: 116 

Aantal_HS: 19 Aantal_HSI: 0 Totaal HS: 20 

Aantal_JA: 9 Aantal_JAI: 0 Totaal JA: 9 

Aantal_JB: 7 Aantal_JBI: 0 Totaal JB: 7 

Aantal_JC: 3 Aantal_JCI: 0 Totaal JC: 3 

Aantal_JD: 4 Aantal_JDI: 1 Totaal JD: 5 

Aantal_JE: 0 Aantal_JEI: 0 Totaal JE: 2 

Aantal_JF: 2 Aantal_JFI: 0 Totaal JF: 2 

    Totaal HR: 16 

    Totaal HOL: 24 

Aantal_HV 0 Aantal_HV 19 Totaal HV: 19 

      

DAMES    Totaal: 129 

Aantal_DS: 29 Aantal_DSI: 0 Totaal DS: 30 

Aantal_MA: 9 Aantal_MAI 0 Totaal MA: 9 

Aantal_MB: 15 Aantal_MBI 0 Totaal MB: 15 

Aantal_MC: 14 Aantal_MCI 1 Totaal MC: 15 

Aantal_MD: 6 Aantal_MDI 1 Totaal MD: 9 

Aantal_ME: 6 Aantal_MEI 0 Totaal ME: 6 

Aantal_MF: 2 Aantal_MFI 2 Totaal MF: 5 

    Totaal DR: 20 

    Totaal DOL: 5 

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

 Herm Bloemers (Voorzitter TC) 

 Wim Corneth 

 Fenna Bongers 

 Bart Verbruggen 

 Aniek Hoeymakers 

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. 

Net als vorig seizoen hebben we weer een digitale enquête verstuurd waar we veel 

informatie uithalen om alles nog beter te kunnen opzetten. 

We hopen dat we dit seizoen succesvol gaan afsluiten en weer snel kunnen gaan bouwen 

voor een succesvol seizoen 2017-2018.  

 

Wij wensen alle leden nog een sportief seizoen! 

Jaarverslag Seniorenlijn 

Prestatielijn Heren Senioren 1 en Dames Senioren 1 
Op de uitnodiging voor de kampioensreceptie 2015-2016 stond te lezen: 

vv Tupos Baarlo, een unieke club viert het Kampioenschap van 3 Teams op 27 mei! 

Volleybalvereniging Tupos uit Baarlo heeft een mooi seizoen achter de rug, maar liefst drie 

teams zijn kampioen geworden. Mooi omdat gelijktijdig zowel Dames 1 en de Heren 1 

kampioen zijn geworden en volgend seizoen in de Promotie klasse zullen gaan uitkomen, 

daar waar ze ook minimaal thuis horen. Slechts een maal eerder is het voorkomen in het 

inmiddels 59-jarig bestaan van de vereniging dat beide standaardteams tegelijkertijd 

kampioen zijn geworden. vvTupos, opgericht op 13 oktober 1957, is één van de oudste 

verenigingen in de regio. 

Heren 1 heeft lang een gevecht moeten leveren met de mannen van VC Maasdal HS 2 uit 

Wessem. De mannen van coach Jos Nelis hebben ook vrijwel het hele seizoen bovenaan 

gestaan, zij het met een krappe voorsprong. Maar op 9 april in Maastricht werd tegen de 

Jokers uiteindelijk de titel veilig gesteld. 

Dames 1 heeft lang een gevecht moeten leveren met de dames van BVC Holyoke en werd 

uiteindelijk nadat de laatste loodjes zwaar begonnen te worden op 24 april kampioen in 

Meijel door met 3-1 te winnen van Peelpush. De meiden van trainer-coach Ronald de Jong 

hebben hiermee een mooi resultaat neergezet. 
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Heren 1 

Op dit moment gaan de Heren 1 op dezelfde voet voort! Al spelend in de Promotieklasse 

staan zij met 78 punten boven aan. Met nog 4 wedstrijden te spelen zijn ze nog niet klaar!, 

maar een nieuw kampioenschap zit er dit jaar weer in! 

Dames 1 
Na het kampioenschap spelen ook onze Dames 1 in de Promotieklasse. Doordat enkele 

dames overgegaan zijn naar andere clubs in de regio en enkele gestopt met volleyen, 

moesten de dames geheel opnieuw beginnen met de opbouw. De Promotieklasse valt 

zwaar, maar mogelijk zitten met nog 4 wedstrijden te gaan de PD-wedstrijden er nog in! 

Basislijn Heren Senioren en Dames Senioren 

Heren 2 

Afgelopen seizoen eindigde de mix van jong en ‘ietsjes ouder’ op de 5e plaats in de 2e 

klasse. Hiermee was het doel handhaven bereikt. Aan het begin van dit seizoen 2016-2017 

kwamen alle B- jeugdspelers over en het resultaat mag er zijn. Met nog 4 wedstrijden te 

gaan zitten de PD-wedstrijden er in. Als ze hier goed uit komen is het misschien volgend 

jaar 1e klasse. 

Heren 3 
Het team van Stef van de Hurk 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 Dames team van Wim Corneth heeft zich afgelopen seizoen via de PD-wedstrijden 

kunnen handhaven in de 2e klassen. Helaas, na één wedstrijd te hebben gespeeld zijn de 

dames terug getrokken uit de competitie. Hun plek in de 2e klasse hebben wij hiermee 

terug gegeven. 

Dames 3 

Onder leiding van Inge Rila eindigde de dames op de 4e plek in de 3e klasse. Vanaf het 

begin van dit seizoen startte het nieuw geformeerde team met nieuwe trainer/coach Thijs 

van de Betteray aan een onafgebroken  overwinningstoer. Met nog 4 wedstrijden te gaan 

zit promoveren voor de dames er dit jaar zeker in. 

Dames 4 en 5 
Het jeugdige D4 team met als coach Debby Janssen eindigde afgelopen seizoen op de 13e 

plaats. Helaas zijn een groot aantal van de dames uit dit team gestopt. Dames 5, onder het 

toeziend oog van Ans van den Hurk eindigde afgelopen seizoen op de op de 7de plaats. 

Met een samenvoeging van beide team en hun nieuwe trainer/coach Joep Peeten zijn de 

dames dit seizoen weer opgestart. Momenteel staan de dames op de 9e plaats in de 3e 

klasse. 
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Jaarverslag Recreantenlijn 
Heren Recreanten 

Voor de heren recreantenafdeling van Tupos kan met tevredenheid terug gekeken worden 
op het seizoen 2015-2016 
De heren recreanten zijn het seizoen gestart met drie recreanten teams, waarvan twee 
teams staan ingeschreven voor de recreantencompetitie van VC Velden 
 
HR1 en HR2 speelden in een nagenoeg ongewijzigde samenstelling in poule C. Beide teams 
hadden de ambitie handhaving in poule C. De onderlinge wedstrijden tussen HR1 en HR2 
waren historisch gezien altijd beladen wedstrijden. Alhoewel HR2 in voorgaande seizoenen 
HR1 de winst wist af te pakken, lukte dat dit seizoen niet meer.  
HR1 eindigde op de 5e plaats en HR2 eindigde op de 7e plaats in de competitie, waarmee 
de doelstelling namelijk handhaving in poule C werd bewerkstelligd.  
 
Aan het einde van het seizoen en in de voorbereidingen naar het seizoen werd al duidelijk 
dat het handhaven van twee heren recreantenteams in de competitie een utopie bleek. 
Uiteindelijk is voor het seizoen 2016-2017 één team ingeschreven voor deelname aan de 
competitie. 
 
Vooruitkijkend naar de komende seizoenen zal het afnemende ledenaantal bij de heren 
recreanten er mogelijk toe leiden dat competitie deelname mogelijk niet meer aan de 
orde zal zijn. 
 
Namens de heren recreanten, 
 
John Roeven 
 

Dames Recreanten 

Het seizoen 2015-2016 ligt al enige tijd achter ons, toch nog een korte terugblik vanuit 

Dames Recreanten. 

Dit jaar konden we van start gaan met 3 teams in de 2e, 3e en 5e klasse. Er hebben hier en 

daar wat verschuivingen plaatsgevonden, ook omdat er binnen het eerste team een aantal 

nieuwe speelsters aansloten. Speelsters die al enkele jaren waren gestopt met volleybal, 

maar het spelletje toch niet konden missen en met veel plezier het weer hebben opgepakt. 

Zowel Dames 1 als Dames 2 zijn in de middenmoot geëindigd, Dames 3 eindigde in de 

onderste regionen. Dit alles allemaal met veel fanatisme, motivatie maar vooral ook heel 

veel plezier! We hopen dat we dit nog vele jaren zo kunnen blijven houden. 

Dit jaar zijn we met 3 teams gestart. Zoals het er nu naar uitziet starten we volgend 

seizoen helaas maar met 2 teams. Aangezien ook dit seizoen een aantal speelsters hebben 

aangegeven volgend jaar voor een nieuwe uitdaging te gaan kiezen. 

We zijn dan ook volop op zoek naar nieuwe dames die onze team willen komen versterken.  
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Met sportieve groet, 

Namens Dames Recreanten 

Lian Peeters- Timmermans 

Jaarverslag Jeugdlijn 
B- en C- Jeugd 

De jeugdteams zijn onlangs weer gestart met de 2de competitiehelft, wat betekent dat de 

tellers weer op nul zijn gezet en iedereen weer het hoogst haalbare uit de kan wil halen. 

Onze Meiden B1, onder leiding van de trainers Janine, Dilly, Hay en Lisa zijn in de eerste 

seizoenshelft 3e geworden in de hoofdklasse! Op dit moment, halverwege de 2e 

seizoenshelft bezetten zij de 2e plaats, natuurlijk weer in de hoofdklasse. 

De Meiden B2 zijn in de 1e seizoenshelft 5e geworden in de 1e klasse. De 2e seizoenshelft 

gaat beter, met nog 3 wedstrijden te gaan staan ze op een gedeelde 1e plek, wederom in 

de 1e klasse. 

De Jongens B1 zijn in de 1e seizoenhelft 5e geworden in de 1e klasse. In de 2e seizoenshelft 

gaat het beter. Met een 5e plaats wederom in de 1e klasse met zicht op een hogere 

klassering proberen de jongens het uiterste er uit te halen. 

De Meisjes C1 zijn in de eerste helft van het seizoen knap als 3de geëindigd in de 

hoofdklasse. De 2de helft staan de meisjes er goed voor. Met nog 3 wedstrijden te gaan 

staan de meisjes knap op de 1e plaats in de hoofdklasse. 

Ook onze meisjes C2 zijn in de 1e seizoenshelft 3de  geworden, maar dan in de 2e klasse. 

Met nog 3 wedstrijden te gaan staan de meisjes op dit moment op de 4e plaats in de 2e 

klasse. 

Nog een leuk feitje, ook dit jaar zijn wij weer vertegenwoordigde bij het Jeugdcarnaval, 

nu met Jeugdprinses Dirkje de 1ste en adjudante Yoni:Myrthe van C1, gefeliciteerd! 

CMV Niveau 1 t/m 6 

In seizoen 2015-2016 hebben 5 teams CMV teams deelgenomen aan toernooien (N1-3) en 

competitie (N4-6). Helaas blijven we zien dat het ledenaantal terugloopt binnen het CMV 

waardoor het aantal teams nog steeds afneemt.  

De CMV N4-N6 leden hebben in seizoen 2015-1016 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 2015-2016 (2e helft): 

N1-N2: het team is in januari gestart met toernooien en deed het verassend goed, waarna 

ze na twee toernooien de stap naar N2 al gezet hebben. 

N3.1: heeft het goed gedaan tijdens de toernooien en heeft de stap naar N4 en N5 gezet. 

N4.1 regulier  poule C: 6e van 8 teams; 14 wedstrijden 20 punten 
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N5.1 hoog poule B: 1e van 9 teams; 16 wedstrijden 50 punten 

N5.2 regulier poule B: 7e van 8 teams; 14 wedstrijden 18 punten  

N5.3 regulier poule C: 6e van 9 teams; 16 wedstrijden 24 punten 

 

N5.1 heeft dit seizoen een zeer goede prestatie geleverd. Ze werden in de 2e helft van de 

competitie kampioen na een spannende laatste speeldag. Tijdens de 

rayonkampioenschappen Noord en Midden Limburg in Reuver werden ze 2e, waarna ze 

verrast werden met een plaats op de regiokampioenschappen in Eindhoven. Tijdens de 

regiokampioenschappen regio Zuid in Eindhoven kwamen ze terecht in een zeer sterke 

poule. Waar ze als 2e van hun poule eindigde. De meiden, trainer en coach zijn met deze 

ervaring rijker klaar voor de stap naar de C jeugd.  

 

Eindstanden 1e helft 2016-2017: 

N4.1: 1e en dus winterkampioen! Met 48 punten uit 14 wedstrijden. 

N4.2: 2e met 53 punten uit 16 wedstrijden 

N5.1: 7e met 25 punten uit 15 wedstrijden 

Tijdens de 1e helft van dit seizoen heeft er één N2 team deelgenomen aan de toernooien.  

Ledenwerving 
Het teruglopend leden aantal blijft iets wat ons grote zorgen baart. Afgelopen jaar zijn we 

bezig geweest met introduceren van smashbal binnen onze eigen al spelende leden en als 

leuke spelvorm binnen het scholenproject. Helaas had dit niet het gewenste effect en 

bleven er aan de hand van het scholenproject weinig nieuwe leden hangen. Binnen het 

CMV zijn we aan het kijken of we door middel van vriendjestrainingen meer kinderen 

kunnen laten proeven aan het volleyballen en hiervoor de enthousiasmeren. Afgelopen jaar 

trok dit veel kinderen aan om volleybal eens te kunnen proberen en we hopen dat dit dit 

jaar weer zo mag zijn. 

Smashbal 
Afgelopen seizoen hebben we samen met VC Olympia en VC Kessel geprobeerd smashbal op 

te zetten binnen deze regio. Hier ging veel werk en tijd in zitten en achteraf heeft dit niet 

het gewenste effect opgeleverd. Ook bij de eigen spelende leden was er weinig animo voor 

smashbal. Hierdoor is er voor gekozen om deze ontwikkeling niet verder door te zetten. 

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 N4/5, wordt geselecteerd door de 

trainers van N4/5 en de trainer van dames 1. De speler mag dan een wedstrijd van de 

dames van dichtbij meemaken. De wedstrijd wordt mee voorbesproken, de speler draait de 

warming-up mee met de dames en de coach van dames 1 en de speler mag mee tossen bij 

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 
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team. Na de wedstrijd wordt er gezamenlijk afgesloten en krijgt de speler nog een 

aandenken aan de hopelijk leuke middag. 

 

Silvie Maes: wedstrijdzaken 

Aniek Hoeijmakers: TC 

Steffie van Lier, Kim Faessen, Doortje Bongaarts: coördinatie CMV 
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Jaarverslag Sponsoring 
Het afgelopen jaar heeft Peter van Wijlick in de zomer van 2016 het stokje overgenomen 

van Hans Driessen om te trekken aan de Sponsorcommissie. Met Dehcos Skin Professionals 

Baarlo werd snel een nieuwe Bordsponsor binnengehaald. Napoleon Computerstudio uit de 

Grotestraat in Baarlo heeft sinds het begin van het nieuwe seizoen bij alle thuiswedstrijden 

van Dames 1 en Heren 1 een zogenaamde Roll-up-banner bij de ingang van de sporthal 

staan. Tenslotte is in samenwerking met Verkeersschool Ruud Rutten Heren 1 en Dames 1 

voorzien van nieuwe trainingspakken. 

 

Afbeelding 1 Verkeersschool Ruud Rutten presenteert nieuwe trainingspakken 

Op 29 oktober 2016 zijn deze nieuwe sponsoren op een sponsormeeting gepresenteerd. 

Tijdens deze meeting hebben de sponsoren tevens kennis kunnen maken met onze nieuwe 

voorzitter Paul Rood. 

Ter afsluiting werden de wedstrijden van onze standaardteams bezocht. Al met al een zeer 

geslaagde voor herhaling vatbare meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2 Sponsormeeting 29 oktober 2016 
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Vervolgens is er veel energie gestoken in het rond krijgen van de sponsordeals voor de 

wedstrijdkleding. Na het seizoen 2016-2017 lopen immers de contracten met de huidige 

shirtsponsors af. Het bij bestellen van de huidige shirts kan ook niet meer vanwege het 

faillissement van de leverancier. Van de huidige 6 shirtsponsors gaan er 3 stoppen met het 

sponseren van de wedstrijdkleding. We danken Osteopathie Mathieu Janssen, Art Center de 

Raay en Marjo’s Couture voor hun betrokkenheid de afgelopen 5 seizoenen. 

Inmiddels zijn voor de vertrekkende sponsoren bijna allemaal nieuwe gevonden, die op een 

later moment bekend zullen worden gemaakt. De doelstelling is om bij aanvang van het 

nieuwe seizoen te starten met nieuwe wedstrijdkleding, zowel shirt als broek, waarop de 

sponsoren weer mooi in beeld worden gebracht. De komende maanden zal vanuit de 

sponsorcommissie als vanuit de kledingcommissie hier de nodige aandacht aan worden 

besteed. We zoeken nog 1 á 2 personen die mee willen helpen aan deze logistieke operatie 

van ontwerp, passen, bestellen, uitleveren van de nieuwe kleding mee te helpen. Meld je 

daarvoor aan bij Peter van Wijlick of Linda Corneth. 

Op sponsorgebied zal nu de aandacht komen te liggen bij de bestaande sponsoren en het 

vinden van nieuwe sponsoren. Daarvoor liggen er diverse mogelijkheden, zoals: 

 Vrienden van Tupos (klein en groot) 

 Bordensponsoring  

 Teamsponsoring 

 Sponsoring in natura (bv ballen, wedstrijdnet, bidons etc.) 

Mooi is het om te zien dat meerdere teams door 

medewerking van sponsors worden voorzien van 

inspeelshirts of trainingspakken. Verzoek is dat in 

voorkomende gevallen vooraf met sponsorcommissie 

te bespreken. Zodat er geen conflict kan ontstaan met 

een bestaande Tupos-sponsor. Jammer is ook dat de 

vereniging in de breedte geen voordeel heeft van deze 

‘team-sponsors’. Hiertoe is een voorstel in 

voorbereiding richting het bestuur dat uitgaat van de 

‘afdracht’ van een beperkte bijdrage per jaar indien 

een team door een sponsor wordt voorzien van 

bijvoorbeeld trainingspakken of inspeelshirts. Hiermee 

kunnen deze sponsoren ook als officiële Tupos-

sponsoren worden aangemerkt, en kunnen we ze 

opnemen op bijvoorbeeld onze website en facebook. 

 

Hans Driessen wil ik graag bedanken voor de jaren die hij de sponsorcommissie heeft 

getrokken en de daarbij behaalde resultaten. 

Tenslotte kan vermeld worden dat Peter van Wijlick de rol van John Rooijakkers heeft 

overgenomen als vertegenwoordiger in de Stichting Zaalsporten Maasbree Baarlo. Deze 

Afbeelding 3 Teamsponsors Dames 4 
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stichting is verantwoordelijk voor de bordensponsoring in de sporthallen van Maasbree en 

Baarlo. John bedankt voor de vele jaren, dat je je hiervoor hebt ingespannen. 

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. 

Peter van Wijlick 

06-21146598 

sponsoring@vvtupos.nl  

  

mailto:sponsoring@vvtupos.nl
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Jaarverslag Activiteiten 
2016 is het eerste volledige jaar met de nieuwe commissie. Onze commissie bestaat uit: 

 Rosanne de Vogel 

 Eline Jacobs 

 Vera Thielen 

 Robin Coenen 

 Guus Hunnekens (voorzitter AC) 

De volgende activiteiten zijn georganiseerd: 

 Week van het sportplezier  5 tm13 -03-2016 

 Ballefeest 16-04-2016 

 Vrijwilligersavond 13-05-2016 

 Seizoensopening  1-10-2016 

 Week van de scheidsrechter 8tm 15 -10-2016 

 Winter activiteit (niet doorgegaan, verplaatst naar 2017) 

 Sinterklaas activiteit CMV 3-12-2016 

 Bartjestoernooi 28-12-2016 

Week van het sportplezier: 

Betreft een landelijk initiatief van de NEVOBO. vv Tupos heeft hier dit jaar voor het eerst 

aan deelgenomen. De activiteiten bestonden uit: 

 Vriendjestraining CMV 

 Trainers coaches door teams in het zonnetje 

 Wedstrijd foto’s tijdens wedstrijd middag 

 Oproep voor gezellige avond in kantine. 

De meeste activiteiten zijn wel geslaagd en week van het sportplezier krijgt vervolg in 

2017! 

Ballefeest 2016 : 
Ook dit jaar weer georganiseerd door de ballefeest commissie (dames wederom dank hier 

voor. Het thema was gekke brillen en werd gehouden bij café Centraal. Het was een erg 

gezellige avond met nog een optreden van Andre Hazes.  

Door het groot aantal TUPOS activiteiten in deze periode viel de opkomst toch wat tegen. 

Voor komend jaar kijken naar betere spreiding 

Vrijwilligersavond: 
Oorspronkelijk stond deze activiteit gepland als nieuwjaarsborrel. Echter door 

omstandigheden is deze niet doorgegaan en is er gekozen om deze aan het eind van het 

seizoen onder de naam vrijwilligers avond alsnog te houden. 

We hebben er een gezellige avond van gemaakt bij zaal Unitas, met een drankje en een 

tombola. 

Deze activiteit zal in 2017 niet meer terug keren! 
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Seizoensopening 2016/2017: 

Een proef met een kleine sfeer activiteit. Ale teams zijn opgeroepen om de wedstrijden te 

komen kijken en krijgen na hun wedstrijd een teampakket met wat lekkers en een 

teamfles douche shampoo. Deze activiteit zal in 2017 ook weer op het programma staan. 

Suggesties voor nadere invulling zijn welkom. 

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. 

Sinterklaas activiteit: 

Wegens het teruglopend aantal CMV leden is er dit jaar voor gekozen om voor de gelovigen 

samenwerking te zoeken met GV Alcides. Op zaterdag 3-12 stonden er 6 spelers van niveau 

1-2 tussen de gymkids om samen met hun 3 pieten te ontvangen. Op het eind ontvingen ze 

allemaal een kleinigheidje. Ook Tupos heeft 1 Piet geleverd met een echt Pietenpak (Raoul 

bedankt). De sint voor de oudere leden is naar wens door de trainers ingevuld. Dit zal in 

2017 op deze manier worden vervolgd. 

Bartjestoernooi: 
Dit was het 2e jaar Bartjes toernooi nieuwe stijl. De CMV jeugd speelde in 2 Pouls met en 

tegen de ouders. De C en aanwezige B jeugd speelde gemixt met compleet Dames 1 en 

enkele H2 en H1 spelers een leuke competitie. Ook was er een heuse warming –up verzorgd 

door  Paul v.d. Smitte en op het eind een Clinique van Dames 1 en enkele heren verzorgd 

door Paul en Wim. Uiteraard mochten de gesponsorde drankjes en broodjes van Barts 

sportbar en Bakkerij Bart niet ontbreken. Het was een zeer geslaagde middag met goede 

opkomst. Hopelijk kunnen we komend jaar ook op deelname van de B jeugd en Heren 1 

rekenen. 

Helaas blijft het nog steeds moeilijk om op tijd op de juiste wijze de communicatie en 

promotie voor de diverse activiteiten op gang te krijgen. Hierdoor valt de animo van 

sommige activiteiten wat tegen. Dit zal dan ook een groot aandachtspunt zijn voor komend 

jaar. Daarnaast zijn er een aantal doelgroepen B jeugd en recreanten welke weinig bij 

activiteiten aanwezig zijn. We zullen komend jaar bekijken of we hier iets aan kunnen 

doen (mogelijk is er geheel geen interesse vanuit deze groepen). 

Namens de Activiteiten commissie 2016 

Rosanne de Vogel 

Eline Jacobs 

Vera Thielen 

Robin Coenen 

Guus Hunnekens 
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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. In 2016 

zijn de ontwikkelingen in de bestaande structuur gestagneerd en heeft een hervorming 

plaatsgevonden. 

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’) 

Dit is een gevolg van enerzijds verloop (leden gestopt met volleybal) en anderzijds van 

hervorming (andere samenwerking met activiteiten commissie). 

Hervorming 
Hieronder volgt een toelichting op de huidige invulling van de oorspronkelijke structuur: 

 Bekende Evenementen Promotie 

Is in zekere zin bij de activiteiten commissie gevoegd met als voordeel dat er extra handjes 

zijn om te helpen bij activiteiten, maar ook vanwege de knowhow op het gebied van 

communicatie en toegang tot de beschikbare communicatiemiddelen. 

 Interne Communicatie 

Aanvankelijke vorm is met name door ledenverloop verdwenen. Is nu volledig gericht op 

digitale interne communicatie met in de hoofdrol onze webmaster Jeroen Rood. Hij werkt 

wekelijks ontzettend hard aan diverse projecten, waarover later meer. 

 Spontane Comunicatie 

Ongewijzigd in opzet. 

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: 

 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 
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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. 

 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, 

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. 

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

Zoals eerder benoemd zijn er faciliteiten om gericht mails te sturen naar (groepen) leden 

van VV Tupos. 

 


