Ledenvergadering WIVOC
Betreft: actie en besluitenlijst van 27-05-2013
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk
Aanwezig: 19
mensen (inclusief bestuur)
Afwezig: Lieke beusink, Monique vd Berg, Harriet Rensink, Wim en Yolanda Beestman,
Mariel frerichs, Saskia van Daalen, Marijn Ros, Patrick Stevens
Actielijst/besluitenlijst
datum

Besluit / afspraak

27-05

Ingekomen stukken/mededelingen:
Voorzitter Franklin Vlam opent om 19.30 uur de vergadering.
Heren 1 is alsnog gepromoveerd naar de promotieklasse! Vielen plekken vrij, na overleg is
er besloten om van de kans gebruik te maken en volgend jaar hoger te spelen.
Op-en aanmerkingen notulen vorige vergadering:
Tekstueel:
Inhoudelijk:
Helaas zijn de notulen van 29-10 niet op de website gekomen. Excuses, wordt
alsnog gedaan en besproken op de volgende vergadering evenals deze.
Verslagen van de commissies:

27-05

27-05

Jeugd:
De jeugdcommissie kwam het afgelopen seizoen weer 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). Een bijscholing of clinic is er helaas niet van gekomen, maar blijft in
de planning.
De leuke activiteiten van de JC waren de ontvangst van de zwarte Pieten, in februari het
carnavals-volley voor de CMV-jeugd en de ABC-jeugdteams. Ook de
stroopwafelverkoopactie door de JC was dit jaar weer bijzonder succesvol, mede door de
PLUS-supermarkt. Morgen, 28 mei wordt het seizoen afgesloten met voor het CMV een
bezoek aan Sevinks Avonturenpark en een sportieve activiteit, die door het JA- wordt
georganiseerd!!!
Ook een leuk onderdeel: heel veel jeugdleden hebben een hoody aangeschaft; dat geeft
de vereniging een leuke uitstraling en is heel praktisch met alle namen op de rug.
In maart/april werd de jeugdleden gevraagd naar wensen en interesses binnen de
vereniging. Naar aanleiding daarvan zijn een 15-tal jeugdleden uitgenodigd en er zijn een
aantal leuke voorstellen gedaan, waar de JC mee aan de slag gaat. Wellicht zullen we een
“echte” jeugdcommissie kunnen benoemen.
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.
MA kreeg in december een vaste shirtsponsor: Stalhouderij Debbinkhof.
De JC kon 2 kampioensteams voorzien van medailles door het behalen van een
kampioenschap: JB ( eerste helft) en MC2 ( tweede helft). Bij het CMV speelde één
Wivoc-team afgelopen zaterdag nog op het regiokampioenschap niveau 3 in Wychen.
Alle CMV- deelnemers hebben op de laatste toernooi/ speeldag van de JC een traktatie
ontvangen.
Bij de CMV-trainingsgroepen wordt enthousiast gereageerd op de TOP 100. De trainsters
hebben op eigen initiatief leuke oefeningen bedacht om de jeugd technisch te stimuleren
en volgend seizoen wordt dit verder uitgebreid.
Het scholenvolleybaltoernooi zal, na al 2 jaar vervallen te zijn, een andere opzet krijgen in
de vorm van een samenwerking met de afdeling sport van de gemeente.
De nieuwe trainingsindeling voor het komende seizoen is nog niet helemaal rond; we zijn

nog zoekende naar enkele trainers en ook de bevestiging van het zaalgebruik is nog niet
binnen.
De indeling zal in de zomervakantie per nieuwsbrief digitaal worden toegestuurd.
De jeugdcommissie wil hierbij graag iedereen bedanken voor de inzet in het afgelopen
seizoen:
In de eerste plaats alle jeugdtrainers; de saamhorigheid en het enthousiasme onder de
huidige jeugdtrainers is erg groot: dat is afgelopen seizoen diverse keren gebleken.
Daarnaast veel dank aan alle hulptrainers, coaches, ouders ( chauffeurs),
scheidsrechters…… zonder deze vrijwilligers is de volleybalsport bij Wivoc onmogelijk.
De jeugdcommissie:
Saskia te Morsche, Linda Hobbelink, Wendi Ros en Ineke Beijers- Holders
Recreanten (Robert Bekke):
Er zijn 60 recreatieve leden. 4 dames, 2 heren en 4 mixteams. Dit seizoen was er meer
animo om extra toernooien te spelen. Leuk. Trainen in juni nog door.
Hopelijk kunnen de dames woensdagmorgengroep volgend seizoen weer naar het Komrij
college om te trainen. Is nadrukkelijk aangegeven bij de gemeente, maar ja....
Senioren (John te Morsche):
Dit jaar 5 seniorenteams.
Dames 3 is 9de geworden, wordt dames 2 in de 3de klasse volgend jaar.
Dames 2 is 4de geworden, dit team komt te vervallen.
Dames 1 is 7de geworden, blijft in de 1e klasse spelen volgend jaar. Met weer nieuwe
jeugd. De jeugdopleiding is te goed bij Wivoc. Want er vertrekken er wat naar andere,
hoger spelende, verenigingen.
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Heren 2 speelde in een competitie met maar 6 teams. 3de geworden!
Heren 1, zoals genoemd toch gepromoveerd naar de promotieklasse. Michel stopt met
trainen/spelen. Zijn bezig met een nieuwe trainer.
Bestuur:
Robert Leukenhaus is 25 jaar lid van de vereniging. De bond heeft uitgerekend dat de
mensen tegenwoordig maar 6 jaar lid blijven van een vereniging dus heel goed!
Benoeming bestuur:
Wim Navis stopt. Wim wilde niet officieel in het bestuur, maar was er altijd! Veel tijd in de
financien gestopt. Veel tijd in de vergadering ging ook over dit onderwerp, maar is ook
van groot belang! We bedanken Wim met bloemen een pen en een speldje voor al zijn
inzet!
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René te
Morsche
Wim Kr.
Marion
Mirjam
Sleb.

Het bestuur stelt René te Morsche voor als nieuwe penningmeester. De vergadering gaat
akkoord.
Financiën:
Zie papieren Wim Navis.
Wim legt zijn papieren nader uit.
Regio/Nevobo:
De bond is aan het reorganiseren. Regio doet nu alleen de uitvoerende zaken. De rest is
naar de bond terug gegaan. 7 leden zijn het bondsbestuur en er zijn 20 bondsleden. Die
komen uit de regio’s. De regio heeft geen bestuur meer, maar een regiocommissie. In
december 2013 moet de nieuwe organisatie klaar zijn. De nieuwe werkwijze zal straks
kostenbesparend zijn. Dit was ook het doel, want de bond moest flink bezuinigingen.
De regio en de bond komen 2x per jaar bij elkaar.
Voor de clusterbijeenkomsten ligt het aantal een beetje aan het aantal onderwerpen.
Vragen/opmerkingen:
Heeft de promotie van H1 nog gevoglen voor de scheidsrechters? Nee, op papier hebben
we voldoende.
Wie mag H1 fluiten? Worden aangewezen scheidsrechters.
Verlichting in de zaal? Is nu goed, staat op 92% van de 100%.
Verzoek van H2, of er eerder getraind kan worden. Jonge jongens zijn nu erg laat thuis.
Wordt meegenomen door de tc voor het schema van volgend jaar.
Zelfde ballen als nu? Er gaan weer wat ballen uit, maar de echte plasticballen zitten er
echt niet meer in. Ze kunnen plastich lijken, maar zijn het echt niet. Mensen, aub de
ballen niet zo hard oppompen!!! Dat scheelt een hoop comfort!
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Wim Kr.

René te
Morsche

Wanneer horen we over de zaal van woensdagmorgen? Aanvragen zijn bij de gemeente.
Alle letters voor cometities komen 1 juni binnen, alle verenigingen geven deze direct aan
de gemeente door en dan verwacht de gemeente per omgaande de schema’s af te kunnen
geven. Half juni dus.....
10 competitietams, kan heren 1 niet naar het middenveld? Ivm beter kijken vanaf de
tribunes. Voor volgend jaar moeten we misschien wel naar 4 velden...even afwachten
welke tijden we van de gemeente krijgen. Zullen het in ieder geval meenemen.
Zijn er nieuwe scheidsrechters nodig? Er hebben zich 2 jeugdleden aangemeld en 1 vs3!
Top! FV zit nog met Willemien bijeen, maar als het goed is zijn er voldoende!
Senioren uitleggen hoe het formulier werkt? Dat moet toch bekend zijn! En anders maar
een van de eigen teamleden vragen.
Wat zijn de eissen voor tellers? Niets. Papier en bord mogen samen. Als de scheidsrechter
de stand maar kan zien. Wij willen graag dat de supporters het ook kunnen lezen, maar
dat is geen verplichting! Sommigen zitten met de telfoons te spelen tijdens het tellen! Dat
kan niet de bedoeling zijn, maar het is aan de scheidsrechters om daar wat van te
zeggen! Hij/ zij is eindverantwoordelijke.
Komen er nog nieuwe scheidsrechtersstoelen? Die zijn van de gemeente. Kunnen bij
Laurens eens navragen, maar daar gaan wij niet over.
Einde:
Om 20.30 uur sluit Franklin Vlam de vergadering.

