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Ledenvergadering WIVOC
Betreft: actie en besluitenlijst van 23-05-2016
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk
Aanwezig: 40 mensen (inclusief bestuur)
Afwezig: Marjan Roerdinkveldboom
Actielijst/besluitenlijst
datum
23-05
23-05
23-05

23-05

Besluit / afspraak
Openingen door de voorzitter
Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering.
Er wordt een moment van stilte in acht genomen i.v.m. het overlijden van Gerrie Jansen.
Mededelingen en ingekomen stukken
Afmelding ontvangen van Marjan Roerdinkveldboom.
Op- en aanmerkingen notulen vergadering 26-10-2015
Tekstueel:
Inhoudelijk:
Financiën: de ALV verleent decharge in plaats van de kascommissie.
Rondvraag: is er al meer duidelijkheid betreffende de aanschaf van
scheidsrechterstoelen? Nee. Franklin licht toe dat elke scheidsrechterstoel die
aangeboden wordt in principe is goed gekeurd door de NeVoBo.
Rondvraag: is er al vervanging voor Joshi? Op dit moment nog niet. Wellicht op een
andere manier invullen. Zie punt verslagen van de commissies (Yvet Marwa).
Met inachtneming van de correctie betreffende het verlenen van decharge door de ALV
worden de notulen goedgekeurd.
Verslagen van de commissies:
Jeugd
CMV 123: groep is uitgegroeid tot 17 leden. Vanaf januari gestart met 2 e training
niveau 3;
CMV 456: 3 teams niveau 5. 2 keer kampioen en 1 keer 3e plek. Tweede helft van het
seizoen 2 teams niveau 5 en 1 team niveau 6. Alle 3 geëindigd in top 3. 1 team 4 e op
rayonkampioenschappen.
ABC: MA1 1e helft seizoen kampioen geworden.
Vanaf volgend seizoen 6 ABC-teams en in de C een mix team.
Vanaf dit seizoen wordt gewerkt met contactpersonen. Dit werkt goed.
Jeugdcommissie uitgebreid met Marleen Leukenhaus.
Dropping is goed verlopen. Er hadden zich veel controles aangemeld, waarvoor dank.
Pupil van de week is weer opgepakt
Verder wordt nog kort genoemd de indoorsportdag in de herfstvakantie,
sinterklaasactiviteit, club van 100, clinic in Apeldoorn, bloembollenactie, Jaspersdag
en het beachvolleybaltoernooi.
Recreanten
Franklin Vlam is bereid om de recreanten de basisbeginselen van het fluiten bij te
brengen. Waarvoor hartelijk dank.
Toernooicommissie ziet er door de aftreding van Wim Kruisselbrink en Carolien
Lichtenberg als volgt uit: Carolien Lammer en Thijs Boukema.
Mix 3: 3x gepromoveerd.
Heren 2: Op 4 juni a.s. Oost Nederlandse finale. Wanneer zij bij de 1ste 4 eindigen dan
volgt in september het Nederlands kampioenschap.
Technische Commissie
Afgelopen seizoen 3 teams heren en 3 teams dames.
Bij de dames stroomt een jeugdteam door naar de senioren. Dames 2 is bereid gevonden
om een klasse lager te gaan spelen.
De technische commissie is sinds kort uitgebreid met 2 mensen, maar is nog steeds op
zoek naar extra mensen voor o.a. de jeugd.
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Voorlopige teamindeling is opgesteld. Deze staat op de site. Ook de trainingstijden zijn
grotendeels bekend en deze worden ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen
gecommuniceerd.
De uitbreiding van het aantal herenteams heeft gevolgen voor de zaalindeling op de
dinsdagavond. Of eerder starten of korter spelen. Eventuele voorbespreking voor een
training wellicht verplaatsen naar een ander moment.
Scheidsrechterprobleem blijft actueel. Wivoc heeft meer scheidsrechters nodig door een
nieuw team in de promotieklasse. Dit heeft de aandacht van het bestuur. Er is een
verzoek bij de NeVoBo ingediend betreffende het fluiten in eigen regio. Daarnaast wordt
ook het spelen met 1 scheidsrechter aangekaart bij de NeVoBo. Kim/Franklin zijn
daarnaast erg druk bezig met het opleiden van nieuwe scheidsrechters.
Het bestuur heeft onlangs bij de Gemeente aangegeven dat sloop van De Hazelder niet
gewenst is. De verwachting is dat in seizoen 2016/2017 gebruik kan worden gemaakt van
deels De Vlier/de Hazelder.
Financiën
Het seizoen wordt negatief afgesloten.
Dit heeft onder andere te maken met het achterblijven van de opbrengsten van de
clubacties, het duurder uitvallen van de feestavond en de eenmalige kosten m.b.t. de
beachvelden (netten e.d.). Daarentegen zijn de sponsoropbrengsten hoger dan verwacht.
Voor de toekomst wordt een reservering aangehouden voor de aanschaf van kleding ad €
8.500. De ALV wordt gevraagd of zij akkoord gaat met een reservering ad € 7.500 voor de
viering van het 50-jarig bestaan van Wivoc. Zij gaat hiermee akkoord.
Verder speelt er nog een verzekeringskwestie (schade bril) bij een van de
scheidssrechters. Het bestuur heeft besloten om de kosten te vergoeden.
Contributieverhoging is op dit moment niet nodig. Dit wordt ieder jaar opnieuw getoetst.
PR/Sponsor
De PR-commissie is uitgebreid met Marleen, Linda en Saskia. Ruben Kruisselbrink zorgt
voor het technische gedeelte (website e.d.).
Op termijn zal de huidige website vervangen worden door een nieuwe website.
De sponsorcommissie bestaat uit Mark Frenken, Geert Beijers, Bram Heinen, Gerald
Mensen en Bob van Rijswijk
Het doel van de sponsorcommissie is om alle teams van sponsoren te voorzien.
Nieuwe tenues
De kledingcommissie heeft samen het nieuwe tenue uitgezocht. Gekozen is voor Erima.
Dames/heren 1 krijgen naast de kleding ook nog tassen/trainingspakken voorzien van het
jubileumlogo.
Wim K.

Monique
Eddy
Ineke

Vragen/Opmerkingen
Wat moet een sponsor betalen wanneer hij ervoor kiest om shirts te sponsoren?
Dit is lastig vast te stellen. Het hangt af van een aantal factoren. De sponsorcommissie
noemt enkele richtbedragen. Binnenkort wordt er een informatiefolder opgesteld.
Voor de toekomst wellicht een idee om op facebook e.d. de teams met sponsor te
noemen.
Krijgen de recreanten ook het nieuwe logo op de kleding?
Dit wordt besproken met Emiel de Vries van Leugemors Sport 2000
Is er gekeken naar de kwaliteit van de bedrukking? Dit laat bij de huidige kleding te
wensen over.
Dit wordt zeker meegenomen.
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Saskia
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Wedstrijdsecretariaat
Yvet Marwa presenteert een voorstel voor zaalwacht en takenlijst teams. Als bijlage
toevoegen?
Ze licht toe dat ook de C-jeugd betrokken zou kunnen worden in het gehele verhaal. De Cjeugd kan dan gekoppeld worden aan een seniorenteam. Hierdoor ontstaat een stukje
meer betrokkenheid. De verantwoordelijkheid ligt dan bij het seniorenteam.
Wanneer bijvoorbeeld heren 3/heren 4 spelen, is het de bedoeling dat de eerste die speelt
de velden ombouwt.
Vragen/Opmerkingen
Een uur van tevoren aanwezig zijn is vrij lang.
Een uur is nodig, er moet veel worden gedaan.
Netten e.d. moeten ook op hoogte zijn.
Een overzicht van de nethoogten volgt.
Waarom starten de jeugdteams niet eerder?
Waarom moeten de velden worden omgebouwd?
Dit is fijner kijken voor het publiek.
Stagiaire Joshi zorgde ervoor dat de laptops klaar stonden e.d. Nu nog geen vervanging?
Wellicht een stagiaire van CIOS. Samen met een aantal mensen van Wivoc. Corné geeft
aan dat bij de jeugd eventuele familieleden dit wellicht op zich willen nemen.
Taakomschrijving gastvrouw moet wel duidelijk zijn.
Een taakomschrijving is opgesteld.
Verder komt het digitaal wedstrijdformulier nog aan de orde. Dit werkt nog niet naar
behoren. Er volgt een discussie over wat hier de oorzaak van is (Wifi-verbinding, laptops
e.d.)
Voorstel om de eindstanden toch nog op papier bij te houden en het vervolgens in te
voeren in het systeem. Dit wordt tijdelijk akkoord bevonden door het bestuur.
Ruben geeft aan dat het niet naar behoren werken van het digitaal wedstrijdformulier niet
alleen ligt aan de Wifi-verbinding, maar ook aan de NeVoBo.
Wat Wifi-verbinding betreft dient er een officieel verzoek te worden ingediend bij de
Gemeente om Wifi-punten te vermeerderen.
Beachvelden:
Vanaf 25 april jl. zijn de 3 velden gebruiksklaar. Financieel zijn de kosten binnen het
budget gebleven. Reserveringen kunnen worden gedaan door een e-mail te zenden naar
reserveringen@beachvelden.nl
Wivoc leden kunnen gratis spelen. De kosten voor niet-leden bedragen € 7,50 per uur per
veld/per uur. Voor de komende periode staan al diverse activiteiten gepland. Stichting
Beachvelden heeft bij het Rabo Coöperatiefonds een verzoek/promofilm ingediend i.v.m.
de aanschaf van een dekkleed en 100 zakken zand. In de toekomst volgt er wellicht nog
een investering i.v.m. de aanschaf van een hark om de volleybalvelden glad te trekken.
Vragen/Opmerkingen
Krijgt het aanspreekpunt wat betreft de beachvolleybalvelden ook een functie binnen het
bestuur?
Wellicht, hier is nog niet over nagedacht.
Donderdagavond is de vaste Wivoc-avond. Worden er dan ook trainingen gehouden?
Op dit moment nog niet. Er zijn wel 3 leden die de trainerscursus volgen.
Voor wie/welke vereniging zijn de opbrengsten van de verhuur van de velden aan nietleden.
Op een Wivoc-avond is 50% voor Wivoc en 50% voor Stichting Beachvelden. De
opbrengsten uit de kantine zijn ook gedeeltelijk voor Wivoc.
Wordt er ook een bedrijvenbeachvolleybaltoernooi georganiseerd?
Dit valt buiten de normale evenementen, maar dit zal in overweging worden genomen.
Is er nog controle aanwezig wanneer niet-leden op de velden spelen?
Ja, Stichting Beachvelden zorgt voor toezicht. Hiervoor kan de stichting echter nog wel
vrijwilligers gebruiken.
Bericht van het bestuur:
Er wordt afscheid genomen van de secretaresse Heike Nübel. Op dit moment is er helaas
nog geen opvolger. Hopelijk staat er snel iemand op die deze functie op zich wil nemen.
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Daarnaast wordt een nog actieve duizendpoot, Wim Kruisselbrink, voor zijn inzet op
allerlei vlakken bedankt. Na een mooi toespraakje van Robert Bekker, namens het
bestuur, wordt zijn beloning opgespeld.
Huldiging kampioenen:
Dames 1 en Recreanten mix worden “bewierookt” en krijgen voor hun prestatie een
handdoek met het nieuwe jubileumlogo.
Rondvraag
Waarom wordt heren 2 niet gehuldigd?
Een team moet eerst 3x promoveren.
Op de site staat nog steeds dat de recreanten in Meddo trainen. Dit is niet juist.
Ruben past dit aan.
Op de site staat nog steeds iets genoemd betreffende het oud papier.
Ruben past dit aan.
Waarom staan de jaarcijfers op de site?
Omdat dit openbare informatie is. Dit is ook zo afgesproken.
De toernooicommissie heeft vernomen dat erover wordt gesproken dat het
bedrijventoernooi te weinig op zou leveren. Onderbouwende cijfers zijn opgevraagd, maar
nog niets ontvangen.
De cijfers worden z.s.m. aangeleverd.
Er wordt afgesproken dat de toernooicommissie en een afgevaardigde van het bestuur 1 à
2x per jaar overleg zullen hebben.
Is er wel eens aan gedacht om een beginnerscursus aan te bieden voor mensen die op iets
latere leeftijd het volleyballen willen oppakken?
Dit is wellicht iets om over na te denken. De afgelopen periode zijn er wel een aantal
nieuwe dames gestart.
Wat te doen wanneer een recreant volgens het team niet geschikt blijkt te zijn voor
volleybal?
Er volgt een discussie, waarbij wordt genoemd dat dit wellicht iets is voor een
beginnerscursus.
Er volgt een vraag betreffende het kiezen van een vaste speelavond bij de recreanten.
Waarom is wekelijkse variatie niet mogelijk?
Dit is de afspraak. Je wordt in een bepaald team ingedeeld.
De teamfoto’s zijn nog nooit gepresenteerd aan de teams. Waarom niet?
Foto’s worden nog op de site geplaatst.
Vorig jaar is de digitale brievenbus ingesteld. Tot nu toe weinig reacties. Moet de digitale
brievenbus blijven bestaan?
De ALV geeft aan dat eventuele opmerkingen/ideeën ook via info@wivoc.nl aangeboden
kunnen worden en dat de digitale brievenbus in dat opzicht opgeheven kan worden.
Einde
Om 21.20 uur sluit Geert Beijers de vergadering.
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