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Ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Verslag van 31-10-2016 
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk 

Aanwezig: 35 mensen (inclusief bestuur) 
Afwezig: Monique van den Berg, Martijn Fles, Nivard Koskamp, Fabian Kruisselbrink, Jesse 
Linneweever, Yvet Marwa-Kranen, John te Morsche en Barry Vogel 
 

datum Besluit / afspraak 
 

31-10 1. Openingen door de voorzitter 

Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering. 
Iedereen wordt hartelijk welkom geheten op deze belangrijke ledenvergadering. Er is een 
info verspreid die hopelijk kan bijdragen dat er vanavond oplossingen komen voor de 

bestuursproblematiek. 
Allereerst wil hij bestuurs- en commissieleden bedanken voor het vele werk dat 
voorafgaande en aan het begin van het seizoen is verzet. Na de vorige ledenvergadering 
is veel aandacht besteed aan de sponsoring en kleding. Dat geldt ook voor de indeling van 
de trainingstijden. Helaas is dat traject – door omstandigheden waarop de vereniging 
geen invloed had – niet vlekkeloos verlopen. Niettemin kunnen we stellen dat de 

vereniging er goed voorstaat. Veel dank daarvoor. 
31-10 2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Afmeldingen zijn ontvangen van Monique van den Berg, Martijn Fles, Nivard Koskamp, 
Fabian Kruisselbrink, Jesse Linneweever, Yvet Marwa-Kranen, John te Morsche en Barry 
Vogel. 

- Van de Regio is bericht ontvangen dat onze vereniging opnieuw te weinig 

regioscheidrechters levert. Dat kan gevolgen hebben voor onze beide standaardteams in 
de 2e helft van het seizoen. De Regio hoort graag wie er zich als regio-scheidsrechter 
aanmeldt om te voldoen aan de leveringsplicht zodat ook in de 2e helft beide teams in 
de promotieklas kunnen blijven spelen. 
Dit punt wordt besproken bij agendapunt 4. 

- De gemeente heeft besloten om ook in Sport- en Turnhal de afvalinzameling gescheiden 
te gaan doen. De prullenbakken in de kleedkamers zijn verdwenen. Inmiddels is 

hierover met de gemeente contact gezocht. Een oplossing is er nog niet. Wel wordt 
verzocht om zoveel mogelijk medewerking te verlenen. 

31-10 3. Verslagen Algemene Ledenvergadering 
Datum: 23 mei 2016 
Tekstueel: geen opmerkingen 

Inhoudelijk:  

- Informatiefolder sponsoring: in het verslag staat: ‘de folder wordt binnenkort 
opgesteld’, maar is er nog steeds niet. 
De uitgifte van de folder komt binnenkort. Er was onduidelijkheid over hoe het pakket 
zou worden samengesteld. Die duidelijkheid is er nu wel. Daarnaast speelden ook de 
reclameborden in de sporthal daarbij een rol. Onze vereniging heeft recht op 10 borden. 

- Gevraagd wordt – nu de vereniging een nieuw logo heeft – wat er gaat gebeuren met 

de kleding van de recreanten die niet is vervangen. 
Daarover is tot nu toe niet gesproken. Excuses daarvoor. Dit zal z.s.m. worden 
opgepakt. 

 
Datum: 13 juni 2016 
Tekstueel: geen opmerkingen. 
Inhoudelijk: geen opmerkingen. 

31-10 4. Verslagen van de commissies 
 

Jeugd, Elke van de Wiel 
Ook het komende seizoen zal er voor de jeugd weer een beachtoernooi worden 
georganiseerd. Er is weer de mogelijkheid om hoody’s te bestellen. Ook wordt er dit 

seizoen weer een dropping georganiseerd, dit keer alleen voor de oudere jeugd. Voor de 
iets jongere jeugd organiseren we dit seizoen een bingo en ook een kamp staat weer op 
het programma. 
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Op 14 november a.s. is er een ouderbijeenkomst waar aan ouders uitleg wordt gegeven 
over hoe de vereniging met het volleybal voor de jeugd omgaat. Alle facetten van het 
jeugdvolleybal komen aan de orde. Ook Marjan Roerdinkveldboom (onze vertrouwens 

contactpersoon) is dan aanwezig. 

 
Recreanten, Robert Bekker 
Wat kan er nou op volleybalgebied in vijf maanden, tussen twee ledenvergaderingen, met 
ook nog een zomervakantie, gebeuren? Inderdaad, niet veel. Het is dan ook sprokkelen 

om telkens met wat nieuws te komen. 

Tijdens de vorige vergadering, die van 23 mei, werd al aangegeven dat de heren Dinsdag 
mogelijk mochten optreden tijdens het Nederlands kampioenschap, afhankelijk van het 
resultaat tijdens het Gelders kampioenschap. 
Nou, dat is ze gelukt. Begin september mochten ze opdraven in Nieuwegein en hebben het 
daar niet gek gedaan. Ze werden daar 8e van de 12, waar een 10de plaats in gedachten 

was. Voorwaar geen geringe prestatie. Ik vraag dan ook om een hartelijk applaus. 
(Applaus) 
Vermeldenswaardig is ook nog dat Geert Hekman daar, al dan niet noodgedwongen, zijn 
nationaal debuut maakte als scheidsrechter en dat is bij onze vereniging nog niet veel 
gelukt. 
 
Cijfers: 

Per 4 oktober hebben we 59 recreanten, 35 dames en 24 heren. 1 dames team hebben 
we, vanwege te weinig dames, teruggetrokken. Rest 2 heren, 3 dames en 4 mix teams. 
 

Nieuws van de toernooicommissie. 
Het oliebollentoernooi is dit jaar op 27 december en het eindtoernooi op 2 mei. De data 
voor het bedrijventoernooi zijn nog niet bekend. 
De commissie is nog uitgebreid met twee personen: Bianca Matser en Vincent 

Kruisselbrink. 
 
Technische Commissie, Bert ten Pas 
Hoewel nog maar kort aan de slag als tijdelijk bestuurslid technische zaken zal ik 
vanavond toch een stand van zaken proberen te geven. Het is een korte terugblik op het 
afgelopen seizoen, maar vooral waar zijn we nu mee bezig als TC. 

 
Als we het seizoen 2015-2016 moeten afmeten aan de sportieve prestaties valt er niet te 
ontkomen aan het kampioenschap van Dames 1, overigens zonder hierbij de prestaties 
van de overige teams tekort te doen. In een rechtstreeks duel met concurrent Dynamo 

Neede werd op toch wel indrukwekkende wijze een 4-0 overwinning geboekt en daarmee 
de titel en promotie naar de promotieklasse veilig gesteld. Wat vooral opviel was dat er 
een aantal jeugdspeelsters van meisjes A hun steentje hebben bij gedragen. Klasse! 

Kom ik op het andere onderwerp dat mij aanspreekt uit het afgelopen seizoen en wel het 
visiedocument. Hierin is vastgelegd dat onze vereniging op termijn met beide eerste 
teams minimaal derde divisie wil gaan spelen en wel met eigen opgeleide spelers. In het 
document zijn een aantal voorwaarden/activiteiten  benoemd die tot dit resultaat moet 
leiden, waarbij vooral ingezet wordt op aandacht voor onze jeugdopleiding. De eerste 
stappen zijn hierin het afgelopen seizoen gezet. 
 

Op technisch gebied was het na afloop van het seizoen en in de opstartfase van het 
huidige seizoen erg onrustig. Veel belangrijke zaken kwamen niet of moeizaam van de 
grond. Dit had veelal te maken met de sterke onderbezetting van de technische 
commissie. Paul Langenakker en ondergetekende werden aan het eind van het seizoen 
gevraagd ondersteuning te geven aan de opleiding van speelsters en eigen trainers en 

daarmee ook de TC te versterken. Helaas besloot Corné Dingemans zijn functie ter 

beschikking te stellen. Met Barry Vogel (senioren) erbij hebben we nu een TC die bestaat 
uit drie personen. Doordat Elke stopt valt de lijn met de jeugd weg. Paul vult de functie 
van technisch coördinator in, hij houdt zich bezig met het uitzetten van de technische lijn. 
Binnenkort, waarschijnlijk tijdens de technische bijeenkomst op zondag 20 november, 
presenteert hij een jaarplan voor de C- en B-jeugd met betrekking tot ontwikkeling en 
trainingen.  
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Tevens zijn we op 2 oktober gestart met het project Penta, waarin we samenwerken met 
turntrainers. Doel is te kijken of we met wekelijks één uur turntraining de coördinatie, 
beweeglijkheid en kracht van onze jeugdspelers dusdanig kunnen verbeteren dat het 

rendement van de volleybaltraining ook toeneemt. Vanwege al deze veranderingen in 
organisatie en beleid hebben wij een ouderbijeenkomst gepland voor maandag 
14 november. Het lijkt ons goed hen ook hierover te informeren. 
Ook kregen we te maken met een aantal lastige dossiers: Dames 2 werd gevraagd plaats 
te maken voor meisjes A, waarmee onze oudste jeugd dit seizoen in de 
seniorencompetitie kan spelen. Erg belangrijk voor hun ontwikkeling. Een meisjes A team 
dit seizoen konden we niet meer in stand houden vanwege te weinig speelsters. Tevens 

hebben we Heren 3 en Heren 4 moeten samenvoegen eveneens vanwege onderbezetting. 
Toch complimenten voor deze teams hoe ze hier mee om zijn gegaan. In de tussentijd 
heeft de TC ook een jaarplan opgesteld: per maand ligt vast welke activiteiten moeten 
worden gedaan, door wie en hoe. Hiermee hopen we een soepeler organisatie te 
realiseren. Ons doel voor dit seizoen is dan ook op 1 mei het huidige seizoen 
organisatorisch goed afsluiten en 2 mei starten met het seizoen 2017 – 2018. Als wij als 
TC daarbij kunnen rekenen op de medewerking van alle leden moet dit lukken. 

 
Scheidsrechtersproblematiek. 
Opnieuw worden we geconfronteerd met een tekort aan regioscheidsrechters, met 
eventuele gevolgen voor het spelen in de Promotieklasse van Dames en/of Heren 1. 
Vanuit de vergadering wordt er op aangedrongen nogmaals de bondsleden uit deze Regio 
te benaderen om de pilot die destijds is voorgesteld opnieuw aan te kaarten in de 

Bondsraad. Die leden waren het allemaal eens met de oplossing die de verenigingen 

hadden aangedragen. Nu er een nieuwe directeur is, krijgen we er misschien de handen er 
wel voor op elkaar. Bovendien wordt getwijfeld of het fenomeen “thuisfluiten” als 
argument nog wel zo sterk aanwezig is, als destijds werd verondersteld. 
Ook wordt door een lid melding gemaakt van het feit dat ze tot nu toe nog niet als 
scheidsrechter is ingezet. Vreemd dat dan nu de bond met een dergelijke maatregel komt. 
De vergadering dringt er op aan al het mogelijke te doen om terugzetting van de teams te 

voorkomen. 
 
PR/Sponsor, Bob van Rijswijk 
Te merken is dat public relations steeds beter gaan. Alles wat tot nu toe wordt 
aangeleverd door leden wordt gepubliceerd op de website, Facebook, Winterswijkse 
Weekkrant en Achterhoeks Nieuws. Ook RTV Slingeland komt regelmatig langs om 
wedstrijden te verslaan. Het in gebruik nemen van de nieuwe website is iets vertraagd 

maar laat niet lang meer op zich wachten. 
De tenues zijn in gebruik en er zijn tot nu toe geen klachten ontvangen. Bijna alle 

seniorenteams zijn voorzien van een shirtsponsor, m.u.v. Dames 5. Bij de jeugd zijn MB1 
en MIXJC voorzien van een shirtsponsor. Voor de overige jeugdteams en CMV-jeugd is nog 
ruimte voor shirtsponsoring. Er is speciaal ruimte overgelaten voor nog eventuele 
sponsoring op de voorkant van de shirts. Al met al levert het een mooi bedrag op voor de 

vereniging. 
Vragen/Opmerkingen  
- Gevraagd wordt waarom alleen Dames en Heren 1 een volledige outfit hebben, dus ook 

met trainingspakken en tassen. Is het ook mogelijk om zelf iets aan te schaffen? 

Gebruikelijk is het dat alleen de standaardteams de volledige outfit hebben. Zelf 

aanschaffen kan, maar dan graag even wachten op de flyer die Leugemors Sport 2000 

nu aan het samenstellen is, zodat er eenheid van kleding binnen de vereniging komt 

c.q. blijft. De flyer was klaar, maar vanwege de nieuwe hoody’s komt de nieuwe flyer 

zeer binnenkort. 

- Gevraagd wordt wat er met de oude tenues gebeurd. Mogelijk kan Dames 2 in de oude 

trainingspakken worden gestoken. Dat geeft wel uitstraling. Er staat toch alleen WIVOC 

op die pakken? Veel oude kleding bevindt zich in de kast. Echter alle kleding is niet 

ingenomen. Er wordt een beroep op Dames en Heren 1 gedaan om de trainingspakken 

(zo nog in bezit zijn) in te leveren. 

- Gevraagd wordt hoeveel shirts een team maximaal nodig heeft. Maximaal 12. Dames 5 

komt nog een shirt tekort. Alsnog 1 aanschaffen. 
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De voorzitter vindt dat een bedankje richting de commissie voor haar inzet – met inbegrip 
van de sponsoring – zeker op zijn plaats is. (Applaus) 
 

Secretariaat, Wim Navis 
Samenstelling bestuur: 
Geert Beijers - voorzitter 
Heike Nübel - secretaris 
René te Morsche - penningmeester 
Corné Dingemans - Technische zaken 
Elke van de Wiel - Jeugdzaken 
Robert Bekker - Recreanten 
Bob van Rijswijk - Public Relations en Sponsoring 
 
Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar. In het bestuur kwamen de dagelijkse zaken aan 
de orde en vond de coördinatie plaats van de binnen de vereniging functionerende 
verschillende geledingen. 
De bedoeling is om met ingang van het komende seizoen één jaarverslag te vervaardigen. 
De afzonderlijke verslagen van de commissies komen dan te vervallen. 
 
Helaas heef Heike te kennen gegeven dat ze het secretariaat niet meer kon combineren 
met haar werkzaamheden. De ontstane vacature is tot op dit moment nog niet vervuld. 
Corné stopte kort na afloop van het seizoen met zijn functie. Ook voor hem was het niet 
mogelijk dit langer te combineren met zijn werkzaamheden. 
Heike en Corné bedankt voor jullie inzet! 
 
Overige overlegstructuren 
Leden van het bestuur bezochten diverse vergaderingen met andere instanties zoals: 
gemeente Winterswijk, Nevobo. Stichting Beachvelden Winterswijk, zusterverenigingen, 
e.d. 
 
Onderwerpen die zich in het bestuur en binnen de vereniging gedurende het 
seizoen 2015-2016 hebben afgespeeld: 
- Afronding oud papier: contract op 6 juli 2015 getekend waarbij de vereniging afziet van 

het ophalen van het oud papier. 

Op 7 december 2015 is voor de laatste keer oud papier in de wijk De Pas opgehaald. Er 

is op gebak getrakteerd en tevens hebben de “uitleners” van de aanhangers een 

attentie ontvangen. 

- De aanvraag voor een bijdrage uit het Rabo bank Coöperatiefonds voor het ontwikkelen 

van de Beachvelden is niet gehonoreerd. 

- Er is een begin gemaakt met de Verklaringen omtrent gedrag voor alle trainers/coaches. 

- De invoering van het Digitaal Wedstrijdformulier. Er zijn voor dit doel zes laptops 

aangeschaft. 

- Stage Joshi Ockers via het Cios RijnIJssel. 

Als gastvrouw tijdens de thuiswedstrijden ontving zij de tegenstanders en 

scheidsrechters. Wees hen de weg binnen de sport- en turnhal. Heeft een enquête (zie 

nieuwsbrief) onder de leden gehouden over diverse zaken binnen Wivoc en wat men zou 

willen doen voor de vereniging. Met de uitslag wordt nu nog steeds gewerkt. En als 

laatste assisteerde ze bij trainingen van de jeugd. 

- Problematiek scheidsrechters. 

- Digitale Ideeënbus op website is geplaatst op verzoek van de ALV in Mei 2015. 

- Opnieuw invoeren “pupil van de week”. 

- Op 24 januari 2016 is bij Skopein een Vrijwilligersmiddag gehouden. In verband met de 

lage opkomst wordt bezien of en hoe dit een vervolg zal krijgen. 

- Jubileumviering 50 jaar Wivoc; de jubileumcommissie bestaat uit: Lieke Beusink, 

Sandra Boogaard, Ruben Kruisselbrink, Martijn Roerdink en Miriam Slebioda. De datum 

waarop we het jubileum vieren wordt 2 september 2017. 

- Alle 10 deelnemers aan de trainerscursus VT2 zijn geslaagd. 

- 2 januari heeft Paul Langenakker een gasttraining gegeven voor teams die naar de open 

clubkampioenschappen gaan. De deelname aan het kampioenschap was leerzaam, maar 

zonder resultaat. 
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- Op 18 maart 2016 is in sportzaal Hazelder een – succesvolle - clinic gegeven door 

Alterno Apeldoorn (dames) voor de jeugd en de trainers. Dames 1 verleende hierbij 

assistentie. 

- De jaarlijkse dropping voor de jeugd is gehouden op 13 februari 2016. 

- Samenwerking Penta: is hier belangstelling voor en gaan we hier financiën voor vrij 

maken? De kosten bedragen € 840 voor het gehele seizoen voor minimaal 20 en 

maximaal 30 kinderen. De kosten bedragen alleen de uren van de Penta trainers. De 

proefperiode loopt van 1 oktober tot 1 december 2016. Wanneer er niet voldoende 

belangstelling is, dan zijn we een gedeelte van de kosten kwijt. Er volgt t.z.t. een 

oudertoelichting. 

- Pestproblemen: er komt een pestprotocol. Dit wordt toegelicht aan de ouders en 

geplaatst op de website. We kennen een vertrouwenscontactpersoon. 

- De voorbereidingen zijn gestart om te komen tot nieuwe statuten en huishoudelijk 

reglement. De laatste keer dat de statuten zijn gewijzigd was op 22 juni 2000. De 

verwachting is dat de besluitvorming kan plaatshebben in de Algemene Leden 

Vergadering van mei 2017. 

- Op 13 juni 2016 tekenden Ronald Sasbrink Harkema namens Servicetheater Skopein en 

onze voorzitter het nieuwe sponsorcontract. Onze vereniging draagt vanaf 1 augustus 

de naam: Skopein WIVOC. Het contract is aangegaan voor een periode van vier 

seizoenen. 

 

Commissie van Beroep 
Deze bestaat uit Hans Abbink en Bernard Berendsen. Volgens de statuten bestaat deze 

commissie uit drie personen. Er is dus nog een vacature. 
Deze beroepscommissie behandelt een schriftelijk ingediend bezwaar door een lid van 
onze vereniging tegen de door het bestuur aan hem opgelegde straf/sanctie. Zij 
beoordelen dan of het bestuur de juiste procedure heeft gevolg, maar doet géén uitspraak 
over de aard van de straf/sanctie. 

De commissie kwam dit seizoen – gelukkig – niet in actie. 
 
Vertrouwens Contact Persoon 
In de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2015 is besloten tot het benoemen van 
Marjan Roerdinkveldboom als Vertrouwens Contact Persoon. 
De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor 
iedereen die met ongewenst gedrag te maken krijgt en hierover wil praten. Onder 

ongewenst gedrag verstaan we onder andere pesten, discriminatie, lastig gevallen 
worden, seksuele intimidatie. Maar ook als je je niet veilig voelt in en buiten de sporthal. 

Hiervoor is een apart e-mail adres: vertrouwenscontactpersoon@wivoc.nl waar je met al 
je vragen terecht kunt. 
Ook Marjan kwam dit seizoen – gelukkig – niet in actie. 
 
Ledenbestand 
De samenstelling van het ledenbestand van Wivoc was aan het begin (en einde) van het 
seizoen als volgt: 
 

1 augustus 2015 1 augustus 2016 
 Vrouw Man Totaal 
A jeugd 15 3 18 
B jeugd 10 3 13 
C jeugd 15 0 15 
D jeugd 21 1 22 
E jeugd 9 4 13 
F jeugd 3 0 3 
Totaal jeugd 73 11 84 
Senioren 22 25 47 
Recreanten 37 23 60 
Verenigingsleden 15 18 33 
Totalen 147 77 224 
Donateurs 11 10 21 
 

 Vrouw Man Totaal 
A jeugd 11 4 15 
B jeugd 11 0 11 
C jeugd 18 1 19 
D jeugd 14 3 17 
E jeugd 12 2 14 
F jeugd 6 1 7 
Totaal jeugd 72 11 83 
Senioren 38 29 67 
Recreanten 34 23 57 
Verenigingsleden 15 20 35 
Totalen 159 83 242 
Donateurs 8 12 22 
 

mailto:vertrouwenscontactpersoon@wivoc.nl
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Van het totale ledenbestand is ongeveer 66% vrouw (2014-2015:-66%) en 34% man 
(2014-2015: 34%). 
 
Jubilea 
Er was dit seizoen één jubilaris: Ruud van Balveren. Hij is 25 jaar lid. 
In de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2016 is een nog actieve duizendpoot binnen 
de vereniging - Wim Kruisselbrink - voor zijn inzet op allerlei vlakken bedankt. Na een 
mooi toespraakje van Robert Bekker, namens het bestuur, is zijn beloning opgespeld. 
 

Beachvelden 

Vrijdag 4 maart is de eerste schop in de grond gezet om aansluitend maandag 7 maart 
een start te maken met de aanleg van de velden. Volgens planning heeft de 
eindoplevering plaatsgevonden op vrijdag 22 april. Vanaf maandag 25 april waren de 
velden open voor gebruik voor de leden van Wivoc, HCW en Wiko. De officiële opening 
vond plaats op zaterdag 14 mei door gedeputeerde Jan Markink, wethouder Wim Aalderink 
onder het oog van vele belangstellenden. Gedurende het hele zomerseizoen hebben 

Skopein Wivoc-leden veel gebruik gemaakt van de velden. Naast de vaste avond op 
donderdag werd er ook op maandag en vrijdag volop gespeeld. Daarnaast vonden er drie 
officiële toernooien plaats: het Junior Beach Circuit (jeugd tot en met 19 jaar), toernooi 
voor heren 1ste en 3de divisie en het eerste “eigen huis” toernooi. Ook vele scholen hebben 
gebruik gemaakt van de velden en er zijn een 10-tal clinics gegeven o.a. door Johan 
Strokap namens de Nevobo. Tot slot heeft Wivoc een “zeer goed / uitstekend” rapport 
ontvangen vanuit de Nevobo over deze velden. 

 
Organisatie 

‘Vele handen maken licht werk’ is een bekend hollands gezegde. Helaas moeten we steeds 
weer constateren dat het moeilijk is voor de vereniging onmisbare functies in te vullen. 
Ook dit seizoen kampen wij weer met onderbezetting in het kader: er is geen secretaris, 
er is een vacature bij technische zaken, scheidsrechters zijn er onvoldoende, waardoor 

zelfs de kans bestaat dat zowel Dames als Heren 1 de tweede helft van de competitie uit 
de Promotieklasse worden gehaald. 
Wij doen nogmaals een dringend beroep op iedereen binnen de vereniging om na te 
denken (en nog liever te reageren) om een functie te aanvaarden. 
Het bestaansrecht van de vereniging komt anders in gevaar! 

31-10 5. Financiën, René te Morsche 

 
a. Jaarrekening 2015-2016 

De significante verschillen op de resultatenrekening worden toegelicht. 
Contributie en Nevobo 

Door een toename van het ledenaantal is zowel de ontvangst van de contributie als de 
afdracht aan de Nevobo gestegen. Het aantal leden bedroeg op 1 augustus 2015 224. Op 

1 augustus 2016 was het aantal leden 242. 
P&R Sponsoring 
Hier is een grote stijging zichtbaar. Dit is vooral te danken aan de commissie PRS , die 
weer nieuw leven is ingeblazen. De eerst editie van de zaalsportkrant leverde € 368 op. 
Via de al geruime tijd lopende actie bij Horen en Zien kwam dit jaar € 230 binnen. 
Daarnaast heeft Leugemors een oude sponsorafspraak ingelost en heeft € 1.000 in 
materiaal gestopt. 

Clubactie 
De opbrengst bleef wat achter. Dit kwam vooral door een lagere opbrengst uit de 
werkzaamheden bij de Zwarte Cross. 
Bedrijventoernooi. 
Het toernooi heeft dit jaar een positief resultaat opgeleverd van € 572. Een forse stijging 
ten opzicht van vorig jaar. 

Algemene kosten 

De stijging komt hier vooral op het conto van de feestavond. Deze was zeer gezellig, en 
viel wellicht hierdoor € 500 duurder uit. Voor het komend seizoen zijn al betere afspraken 
gemaakt met de kantine. Daarnaast is fors geïnvesteerd in Wivoc-handdoeken voor o.m. 
kampioenen. Deze investering bedroeg € 751. 
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Technische zaken 
De kosten hier zijn fors hoger. Dit komt vooral omdat er is geïnvesteerd in 
trainerscursussen VT2 en BT2. De hiermee verbonden kosten bedroegen € 1.740  

Vragen/Opmerkingen  
- Gevraagd wordt of er voor de consumpties tijdens de toernooien die van de 

scheidsrechters wel afspraken zijn gemaakt. 
Nee, er zijn geen afspraken gemaakt, omdat het ook niet gaat om enorme bedragen. 
Maar wel alert blijven. Bij het oliebollentoernooi lag de oorzaak van de hogere kosten 
voornamelijk in de kosten van de glühwein. 
In de toekomst desnoods zelf met de kantinebeheerder hierover afspraken maken. 

 
Balans 
Vaste activa 
Er is versneld afgeschreven op de vaste activa . Dit is op advies van de 
kascontrolecommissie. Ook investeringen die het afgelopen seizoen hebben 
plaatsgevonden op het gebied van de vaste activa zijn direct ten laste van het resultaat 
gebracht. 

Debiteuren 
De post debiteuren bestaat uit een vordering van € 1.030,60 op de stichting beachvelden. 
Dit heeft betrekking op de BTW. De stichting krijgt deze BTW weer terug en zal dat 
vervolgens weer overmaken aan Wivoc. 
De andere debiteur is de vordering van € 4.525,21 op de gemeente Winterswijk i.v.m. de 
laatste betaling in de afwikkeling van het dossier “oud papier”. 

 

Kascontrole 
Op 10 oktober 2016 heeft de kascontrolecommissie haar jaarlijkse controle uitgevoerd. Er 
waren weinig aanmerkingen. De uitgevoerde steekproeven gaven geen aanleiding tot 
verdere vragen.  
 
Er is door de kascommissie wel aangeven dat het wenselijk zou zijn voor de vereniging om 

een jaarlijkse voorziening op te nemen die de (4-jaarlijkse) aanschaf van kleding 
weergeeft. De penningmeester heeft dit verzoek daarom vastgelegd in dit verslag. René’s 
opvolger mag beslissen wat er met dit verzoek zal gebeuren. 
 

b. Kascontrole 
De kascontrole commissie heeft verder geen opmerkingen. 
 

c. Decharge bestuur 
De vergadering verleent het bestuur décharge. (Applaus) 

 
d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Omdat Bernard Berendsen en Hans Abbink al een aantal jaren de kascontrolecommissie 
vormen, zoeken we twee andere personen het liefst met een financiële achtergrond. 

René te Morsche en Melissa Meuwszen vormen samen de nieuwe kascontrolecommissie. 
 

e. Begroting 2016-2017 
P&R Sponsoring 
Deze post wordt ruim hoger begroot. Dit komt als eerste omdat er een naamsponsor is 
gevonden voor Wivoc t.w. Skopein. Deze zal de komende 4 jaren een bedrag van € 3.500 
per jaar aan de vereniging overmaken in het kader van deze naamsponsoring. 

Daarnaast zijn er voor alle wedstijdteams sponsors gevonden. Dit zal de komende 4 jaren 
± € 3.000 opleveren voor Wivoc. 
Technische zaken 

Een andere post die dit seizoen fors zal stijgen is de post technische zaken. De oorzaak 
hiervan is gelegen in de aanschaf van nieuwe kleding voor alle wedstijdteams. Dit gebeurt 
elke 4 jaar. Deze extra kosten worden begroot op ± € 9.500. 
Resultaat 

Het resultaat zal voor het komende seizoen uitkomen op negatief € 6.500, Voor de 
komende seizoenen is de verwachting dat het resultaat o.b.v. de huidige gegevens zal 
uitkomen op positief € 2.500 - € 3.000 
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Contributieverhoging is op dit moment niet nodig. Dit wordt ieder jaar opnieuw getoetst. 
Vragen/Opmerkingen  

- De solidariteitsheffing van € 20 gaat nog steeds door? 
Op dit moment wel. Maar de gemeente heeft een rapport samengesteld waarin dit 
opnieuw aan de orde komt. De behandeling van dit rapport vindt de komende weken 
plaats. Wij hebben al verschillende opmerkingen geplaatst. 

- Hoe zit het met de inkomsten van stichting Beachvelden? Hoe lang moeten de 
verenigingen nog bijdragen aan de stichting? 
Ook hierover is nog geen duidelijkheid te geven. Dit jaar is een pilot. Daarom zijn er nu 

nog geen kosten verbonden aan het gebruik door onze leden.et bestuur van de 
stichting zal voor het einde van jaar de verdeelsleutel vaststellen voor de kantine-
inkomsten. Daarnaast is de verwachting dat de stichting in de toekomst kostendekkend 
moet kunnen draaien. Natuurlijk zullen er voor onze vereniging kosten blijven als er 
bijvoorbeeld toernooien worden georganiseerd. Uit een inventarisatie tijdens het 
bedrijventoernooi is gebleken dat er ook belangstelling bestaat voor beachtoernooi. 
Over het tijdstip wordt nog nagedacht. Het mag niet ten koste gaan van de traditionele 

bedrijventoernooi. 

31-10 6. Jubilaris 
Wim Kruisselbrink is 25 jaar lid van onze vereniging en wordt door de voorzitter in het 
bloemetje gezet. Tevens ontvangt hij de gebruikelijke attentie. Kort wordt nog even zijn 
verdiensten gememoreerd, waarvoor hij de vorige vergadering al is gehuldigd. 

31-10 7. Bestuursproblematiek 
 

1. Vacature secretariaat 
Ondanks het feit dat er binnen de verenigingen heel veel zaken goed gaan, is de bezetting 
van het bestuur een groot probleem. Zoals de zaken er nu voor staan is er na 31 
december geen bestuur meer dat voldoet aan de eisen die in de Statuten zijn gesteld. Het 

bestuur dient te bestaan uit minimaal vijf personen. De voorzitter doet – nogmaals - een 
dringend beroep om tot een invulling van de vacatures te komen. De invulling daarvan – 
gelet op de samenstelling van het ledenbestand, 66% is vrouw – zou hij het liefst zien 
ingevuld door vrouwen. 
Vanuit de vergadering wordt – terecht - gememoreerd, dat van de hier aanwezige leden al 
velen een functie binnen de vereniging uitoefenen. 
Feit blijft, dat zonder invulling van de vacatures, het voortbestaan van de vereniging in 

gevaar komt en zelfs dreigt om te vallen. Dat willen we in het zicht van het 50-jarig 
jubileum koste wat het kost voorkomen. 
Verschillende leden mengen zich in de discussie wat er zoal allemaal al is gedaan, hoe het 
toch zover heeft kunnen komen en welke oplossing het beste is. 

Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om bij alle trainingen een moment hierbij stil te 
staan en iedereen persoonlijk er nog eens van te door dringen hoe precair de situatie is. 

Dit wordt overgenomen. 
Duidelijk is dat nu de functie van secretaris niet kan worden ingevuld. 
 

2. Penningmeester 
Hans Abbink stelt zich kandidaat. Nadat niemand daartegen bezwaar heeft wordt hij bij 
acclamatie gekozen. (Applaus) 
 

3. Afscheid Corné Dingemans 
Geert Beijers memoreert dat Corné ruim 2½ jaar voorzitter van de TC is geweest. Er is 
veel op touw gezet. Vooral in de structuur is opgezet en er richting gegeven aan een 
nieuw technisch beleid. Niet de leeftijd van de (jeugd)spelers is leidraad maar de 
technische kwaliteiten. Namens het bestuur en leden hartelijk dank voor je inzet. 

(Applaus) 
 

4. Voorstel benoeming Bert ten Pas 
Bert ten Pas is kandidaat en vervult feitelijk de taak al. Nadat niemand daartegen bezwaar 
heeft wordt hij bij acclamatie gekozen. (Applaus) 
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5. Afscheid Bob van Rijswijk, voorzitter PRS commissie en Elke van de Wiel, 
voorzitter Jeugdzaken 

Bob en Elke hebben beiden twee jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Bob heeft veel 

werk verzet om de contacten met de Pers weer te normaliseren, dat is gelukt, en er is veel 
tijd gestoken in de nieuwe kleding en het vinden van de vele shirtsponsors. Hartelijk dank 
daarvoor. (Applaus) 
Voor Elke geldt hetzelfde. Het was soms wel zoeken voor haar hoe de functie te vervullen 
in relatie tot de technische kant. Ook voor haar gold dat het moeilijk was de functie te 
combineren met haar werk. En zoals ze al aangaf, hopen we dat er ook een “Pupil van de 
week” bij Heren 1 zal komen. Ook Elke bedankt. (Applaus) 

 
Er zijn nu dus nog twee vacatures. Er ontstaat discussie hoe die het beste aan man 
gebracht kunnen worden. 
Is het niet verstandig om een beschrijving te maken van alle bestuursfuncties zowel qua 
inhoud als ook qua tijdsbesteding en die dan te presenteren in de nieuwsbrief. 
Opgemerkt wordt dat de nieuwsbrief niet altijd wordt gelezen. Is niet verstandig andere 
sociale media in te schakelen. Of toch een brief die we aan iedereen overhandigen. 

Gekozen wordt voor de directe benadering van iedereen op de trainingen, zoals hiervoor al 
is beschreven. 
Saskia te Morsche meldt dat ze wel een taak in Jeugdzaken op zich wil nemen. 
Blijft over de PRS. Gevraagd wordt welke leden in die commissie zitting hebben en wat de 
taken van die commissie zijn. 
De leden zijn: Ruben Kruisselbrink, Maarten Tankink en Linda Pieper. De commissie is 

vooral van belang voor het genereren van financiën (sponsoring) en het uitdragen van de 

vereniging richting de media. Nu eerst is duidelijk geworden dat onze vereniging nog recht 
heeft op 10 reclameborden in de sporthal. Ook hier moet dus nog actie worden 
ondernomen. 

31-10 Rondvraag 
 

Saskia te Morsche: 
Opnieuw zijn er problemen bij het tellen van de eerste wedstrijden zaterdags in de 
sporthal. Tellers komen te laat of op het laatste moment. Hoe op te lossen? 
Antwoord: Trainers van de teams inschakelen. 
En misschien ook een verbod voor het gebruik van mobiele telefoons instellen. 
 
Rudi Theunissen: 

Wanneer wordt de website bijgewerkt? 
De in gebruik name van de nieuwe website loopt iets achter. Nog niet duidelijk wanneer in 
de lucht. Het is ook mogelijk om via “Mijn Volleybal” wedstrijdgegevens op te halen. 

 
Marion ten Barge: 
Er wordt nog niet altijd van het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) gebruik gemaakt. Aan 

het einde van de dag blijkt dat dan niet alle wedstrijden via het DWF geteld zijn. 
Op dit moment zijn er vijf laptops in gebruik. Eén is er bij Ruben. Het komt voor dat niet 
via het DWF geteld kan worden. De bedoeling is wel dat iedereen dat doet. Vinger aan de 
pols houden. 
 
Gerald Mensen: 
Hoe kan het dat vier mensen in één keer stoppen? Hij hoort dat het rommelt in de 

vereniging. Men is niet te tevreden, alhoewel ze dan niet op deze vergadering zijn. 
Voorbeeld: Martin Fles stopt plotseling. Wat is daar de reden voor? En trainen Heren 3 
gaat van dinsdag naar donderdag, terwijl er aan het einde van de avond voldoende ruimte 
is. 

Martin is gestopt vanwege fysieke problemen. Hij had gedacht het aan te kunnen, maar 
dat lukte niet. De wijziging van de trainingsavond voor Heren 3 heeft te maken met de 
keuzes die er binnen de vereniging zijn gemaakt. O.a. de vorming van een jeugdig Dames 

2 en door de ledentoename was het moeilijk om de teamindelingen samen te stellen en 
voor iedereen de gewenste trainingstijden te realiseren. Het is nu eenmaal niet mogelijk 
om het iedereen naar de zin te maken. 
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Klagen prima, maar daar is juist ook deze vergadering bij uitstek voor bedoeld. Dan moet 
je niet wegblijven. Niettemin zullen we als bestuur trachten de geuite kritiek te 
achterhalen. 

 
Wim Kruisselbrink: 
Hij vraagt hoe de procedure is wanneer iemand gevraagd wordt om in te vallen bij een 
hoger team? Regelt men dat zelf of hoort dat via de (trainer-)coach te lopen? 
Het principe is dat dat geregeld wordt via de (trainer-) coach. Betreft het lijnteams dan 
loopt dat via de TC. Dat betekent overleg met Paul Langenakker en de trainer-coach. 
 

Voor de recreatieve toernooien die altijd op vrijdagavond werden gehouden, is de 
Hazelder niet meer beschikbaar. Er is toch ruimte? Is daar wat aan te doen? 
De vrijdagavond wordt de Hazelder volledig gebruikt voor trainingen. Naast Dames en 
Heren 1 trainen daar Dames en Heren 2 en Meisjes B1. 
Inmiddels wordt gekeken om de recreatieve toernooien op een andere dag te organiseren. 
Zo staat nu een toernooi op zondag 20 november gepland. Dit is eerste optie om te bezien 
of dit bevalt. 

 Einde 
Om 22.00 uur sluit voorzitter Geert Beijers de vergadering. 

 


