Ledenvergadering WIVOC
Betreft: actie en besluitenlijst van 23-04-2012
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk
Aanwezig: 23 mensen (inclusief bestuur)
Afwezig: Nicole te Winkel, Henny Nekkers, Anuschka Vlierman, Margriet Broens
Actielijst/besluitenlijst
datum

Besluit / afspraak

23-04

Ingekomen stukken/mededelingen:
Voorzitter Franklin Vlam opent om 19.30 uur de vergadering.
Op-en aanmerkingen notulen vorige vergadering:
Tekstueel: geen.
Inhoudelijk: geen.
Verslagen van de commissies:
PR (Karolien Beijers):

23-04

23-04

Ruben Kruisselbrink heeft de website opnieuw opgebouwd en onderhoud hem nu. Heel
veel succes! Daan Hoogakker gaat de laatste follies maken. Daarnaast zijn er nieuwe
tenues besteld die nu gepast worden.
Na dit seizoen stop ik met de bestuursactiviteiten.
Wim Kr.

Krijgt iedereen nieuwe shirts? Ja iedereen, ook meisjes B. Ondanks dat die shirts nog niet
zo oud zijn is de belettering heel slecht. De belettering wordt door de sponsor vergoed.
Worden alle shirts gesponsord? Ja.
Jeugd:
Jaarverslag jeugdcommissie Wivoc seizoen 2011 -2012
De jeugdcommissie kwam het afgelopen seizoen 6 keer bij elkaar en is in het bestuur
vertegenwoordigd door Saskia te Morsche en Ineke Beijers.
Namens de JC werden de jeugdtrainers 2 keer uitgenodigd voor een bijeenkomst (
november en april) en in januari werd een clinic georganiseerd door Paul Langenakker in
samenwerking met John te Morsche. Inmiddels is met de jeugdtrainers afgesproken, dat
er in mei nog een bijeenkomst wordt gehouden om het technische beleidsplan te
bespreken en voor volgend seizoen 6 voortgangsavonden te plannen.
De leuke activiteiten van de JC waren de ontvangst van de zwarte Pieten, de kerstbingo
voor de CMV-jeugd en het onderling toernooi in disco-stijl voor de ABC-jeugd. Ook de
verkoopactie door de JC was dit jaar bijzonder succesvol en lekker, mede door de PLUSsupermarkt.
In de ABC-jeugdcompetitie waren er dit afgelopen seizoen 2 jongens, en 4 meisjesteams
actief en bij het CMV niveau 4 t/m 6 4 teams. CMV niveau 1 t/m 3 was op elk toernooi
met 4 teams aanwezig. De JC verzorgde de rij- en telschema’s en het uitdelen van de
wedstrijdkleding.
Halverwege het seizoen moesten we helaas besluiten om een aantal C- jongens geen
competitie meer te laten spelen omdat er niet voldoende spelers beschikbaar waren.
De JC kon 3 kampioensteams voorzien van medailles en taart door het behalen van een
kampioenschap: MB2 ( eerste helft) en MB1 en MC1 ( tweede helft). Bij het CMV speelt
één Wivoc-team as zaterdag nog op het regiokampioenschap in Varsseveld.
Alle CMV- deelnemers hebben op de laatste toernooi/ speeldag ook van de JC een
traktatie ontvangen.
Op de laatste trainingsdag van 29 mei wordt ook nog een activiteit mede met de
jeugdtrainers georganiseerd.
De nieuwe trainingsindeling voor het komende seizoen in de nieuwe sporthal van het
Gerrit Komrij College is nog niet rond. Dit heeft ook te maken met het wegvallen van een
aantal seniorleden, waardoor jeugdspeelsters doorschuiven naar de seniorenteams.
Evenals vorig seizoen zal de indeling in de zomervakantie per brief worden toegestuurd.
De jeugdcommissie wil hierbij graag iedereen bedanken voor de inzet in het afgelopen
seizoen:

Trainers, hulptrainers, coaches, ouders ( chauffeurs), scheidsrechters……
In mei gaat Karen Abbink de jeugdcommissie helaas verlaten, we zullen haar creatieve
inbreng zeker gaan missen. We zijn inmiddels op zoek naar een vervanger/ster.
De jeugdcommissie:
Saskia te Morsche, Linda Hobbelink, Karen Abbink, Wendi Ros en Ineke Beijers- Holders
Senioren (John te Morsche):
Heren 3 is 3de geworden, heren 2 6de, heren 1 4de. Dames 3 5de, dames 2 is kampioen
geworden en dames 1 8ste.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 3 dames en 3 herenteams maken. Er is echter niet
heel veel keus dus dit zal van iedereen enige aanpassing vereissen.
Trainers:
Heren 1, Michel
Dames 1, John.
Dames 3, Ineke
Voor de rest is het nog niet bekend, maar hopelijk komt dat.
Er is een technisch beleidsplan geschreven, dit zal in de jeugdcommissie ter sprake
komen. Daarna zetten we deze op de site.
Wim Kr.

Mag een recreant meerdere keren per seizoen met de competitie meedoen? Ja.

Mevr.
Mulder

Wanneer komen de indelingen? Zo snel mogelijk, maar de definitieve komt sowieso in de
bewaarfollie te staan.
Recreanten (Robert Bekke):
62 mensen, zoals al jaren. Alhoewel het er dit jaar iets minder waren als voorgaande
jaren maar toch. Volgend jaar komt er 1 damesteam bij. Er zijn verder geen
mededelingen te doen.

Wim Kr
23-04
Wim Kr.

Jawel! Er is 1 team gepromoveerd naar de A!! Gefeliciteerd!
Bestuur:
De follie wordt vanaf volgend seizoen digitaal. De kosten wegen niet op tegen de
advertentieopbrengsten.
Zijn de leden het hier mee eens? Het bestuur heeft hiertoe besloten. Uit het eerder
genoemde financiele oogpunt, maar ook de personele problemen komen hier nog bij.
Wij willen deze dan gaan mailen.
Opening sporthal zal op 27-28-29 september zijn.
29 september is de opening van 10.00-16.00 uur en de gemeente heeft gevraagd of de
verenigingen iets willen organiseren. Wij kijken of de cmv en de recreanten iets kunnen
gaan doen. In dat weekend zullen de competities alweer begonnen zijn.

Mirjam

Nevobo vragen om de wedstrijden te verplaatsen? Uiteraard kan dat, maar gaan we toch
niet doen. Nu vallen alle data precies buiten vakanties. De inhaalwedstrijd is altijd in zo’n
vakantievrijweekend. Dus geheid dat er dan weer problemen ontstaan bij teams.
Er zijn 2 mensen onafgesproken al 25 jaar lid. Mirjam Slebioda en John te Mosche. Zij
ontvangen uit handen van de voorzitter een presentje.
Dan nemen we afscheid van 2 mensen in het bestuur. Robert Leukenhaus en Karolien
Beijers. Zij ontvangen een bos bloemen. Na de bos bloemen deelt de voorzitter aan
Karolien nog een speldje uit voor “lid van verdienste” voor haar jarenlange inzet.

23-04

We hebben een vacature voor penningmeester en PR.
Financiën:
Zie papieren Wim Navis.
Wim legt zijn papieren nader uit.
Begroting 2012-2013:
Voorstel contributieverhoging doordat de gemeente bezuinigingen bij de

sportverenigingen haalt is alsvolgt. We gaan in 12 stappen de verhoging doorvoeren. Idee
is om de jeugd te ontlasten d.m.v. verminderde verhoging. In het seizoen 2014-2015
ontvangen we dan zoveel contributie dat we de doorberekende bezuinigingen kunnen
betalen.
Wim Kr.
Henk v
Huet

Hoeveel leden heeft de vereniging? 226 (25 minder als begin seizoen). De gemeente gaat
€ 125.000,-- bezuinigen.
Helaas willen alle andere verenigingen dit te kort wel betalen. Alleen wij waren tegen.
Enig idee hoeveel extra geld we nog krijgen mbt het oudpapier? Nee, nog niet officeel
gehoord. Wel al veel informatie opgezocht. In Berkelland is er heel veel geld uitgekeerd.
Er hoorde altijd een verdeelsleutel toegepast te worden door de gemeente, maar deze is
nog nooit toegepast. We wachten af.
Kunnen we instemmen met de begroting? Ja.
Mogen we de contributieverhoging uitwerken, waarbij we in September wel de eerste
verhoging in laten gaan. Iedereen wordt hierover geinformeerd. Dan wordt er in de
volgende vergadering gestemd over de uitgewerkte contributieverhoging. Akkoord.

Dhr.
Potuit
23-04
23-04
Marja v.d.
Zee
Rudi T.
Joop B.

Is dit de enige contributieverhoging?
Dat weten we nog niet. Bovenstaande gaat alleen om de bezuiniging van de gemeente te
dichten.
Regio/Nevobo:
Weinig. Vergadering staat geplant, er zijn nog geen stukken binnnen.
Vragen/opmerkingen:
Graag de bewaarfollie begin juni bij Marja.
Drinkflessen? Gaan overleggen kijken.
Voor de corsowagen mogen we terug naar Knook!
Einde:
Om 20.50 uur sluit Franklin Vlam de vergadering.

