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Notulen extra Algemene Ledenvergadering d.d. 13 juni 2016. 
 

Aanwezig namens het bestuur:  
 Geert Beijers (voorzitter) 

 Bob van Rijswijk (PR en sponsoring) 
 Corné Dinegmans (TC) 
 René te Morsche (Penningmeester en notulist) 

 
Aantal aanwezige leden:  23 

Afmeldingen: 2 
 
TC 

Wivoc voldoet niet aan de eisen van de Nevobo v.w.b.  de levering van 
scheidsrechters. Er moet nog voor 9 wedstijden een invulling plaats vinden, 

anders zal er een team moeten worden teruggetrokken uit de promotieklasse. 
Vanuit de aanwezigen werd het probleem de oplossing niet opgelost.1 

 
Algemene zaken 
Er is nog steeds geen opvolging van Heike als secretaresse. De voorzitter doet een 

nogmaals een ernstig beroep op de leden om deze belangrijke vacature op te 
vullen. Het huidige bestuur kan deze taak er niet bij doen. 

 
Het belangrijkste punt van deze vergadering is het sponsorcontract dat WIVOC 
kan afsluiten met Skopein Servicetheater. Volgens de statuten van de vereniging 

moeten de leden hiervoor hun toestemming verlenen, aangezien de naam van de 
sponsor zal worden verbonden aan de verenigingsnaam. Hiervoor moet 2/3 van de 

leden aanwezig zijn. Deze zijn er niet. 
 
De voorzitter vraagt daarom aan de leden of van dit punt kan worden afgeweken, 

zodat het sponsorcontract in de deze ALV kan worden behandeld. De aanwezigen 
stemmen hiermee in. 

De voorzitter brengt vervolgens deze sponsoring ter stemming. Er wordt unaniem 
mee ingestemd. 
 

WIVOC zal met ingang van 1 augustus 2016 de naam Skopein Wivoc dragen. Deze 
afspraak geldt voor vier jaren. Na deze instemming wordt het sponsorcontract 

ondertekend door Geert Beijers (voorzitter WIVOC) en Ronald Sasbrink Harkema 
(namens Skopein Servicetheater). 
 

Hierna sluit de voorzitter deze extra ALV. 
 

René te Morsche (notulist) 

                                                 
1 Na de vergadering hebben zich 2 leden aangemeld en is hiermee het probleem opgelost. Waarvoor dank 
namens het bestuur. 


