
Ledenvergadering WIVOC 
Betreft: actie en besluitenlijst van 27-10-2014 
Locatie: Sport en Turnhal Winterswijk 
Aanwezig: 35 mensen (inclusief bestuur) 

Afwezig: Corne Dingemans 
 
Actielijst/besluitenlijst 

 

datum Besluit / afspraak 

 

27-10 Ingekomen stukken/mededelingen: 
Opening om 19,30 uur door Geert Beijers. Geert verteld dat hij a.d. gekomen is doordat 
Franklin door zijn werkzaamheden voor D66 niet meer in staat is om als voorzitter van 
onze vereniging naar buiten kan treden. 
Cas Berendsen steldt zich kandidaat voor het voorzittersschap. Niet aanwezig, brief 
gestuurd, wordt straks voorgedragen. 
Cornee is wegens werkomstandigheden niet aanwezig, verslag wordt ook voorgedragen. 
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Op-en aanmerkingen notulen vergadering 26-05-2014: 
Tekstueel:  

Inhoudelijk:  
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Verslagen van de commissies: 

 
Jeugd: 
 
Eind augustus zijn we met de CMV-jeugd gestart met één groep van niveau 4,5 en 6  
(inmiddels bijna 40 kinderen), waaruit 6 teams zijn gevormd. De groep CMV 1,2 en 3 
telt momenteel 5 meisjes. 
De indeling bij de A-, B- en C- jeugd heeft ertoe geleid, dat de A-teams in de 

seniorencompetitie zijn ingedeeld, en dat we met 1 jongens -B-mixed, 2 meisjes B-
teams en 2 meisjes C-teams aan de competitie zijn begonnen. Alle teams zijn gestart 
met 8 spelers, maar enkele aan- en afmeldingen maken het noodzakelijk in de tweede 
competitiehelft de indelingen van de teams aan te passen. Daarover wordt in november 
de  trainers overlegd. De trainersbezetting is helaas nog niet optimaal te noemen, 

omdat de meeste groepen 2 verschillende trainers hebben. Ook de coaching is nog niet 

optimaal ingevuld. 
 
De JC heeft het begin van het seizoen gezorgd voor de wedstrijdschema’s ( een hele 
klus door de vele wijzigingen), shirts en spelerspasjes; begeleiding bij het invullen van 
de wedstrijdformulieren. 
Op 23 september werden de ouders tijdens de training uitgenodigd voor een 
spelregeluitleg bij CMV 1,2,3 en op vrijdag 3 oktober mochten de ouders van de groep 

CMV 4,5,6 actief meedoen bij een extra training in de sporthal. 
 
Op zaterdag 15 november gaat de jeugd naar een wedstrijd van Orion in Doetinchem en 
in samenspraak met de TC wordt op zondag 16 november een trainersclinic 
georganiseerd. 
 
Wij zijn dankbaar voor de inzet van de ouders bij het vervoer naar de wedstrijden en 

indien nodig het coachen. Maar er zijn nog wel meer zaken die een betere invulling 
verdienen: meer beschikbare jeugdtrainers, scheidsrechters, vaste coaches, enz. 
Daar kunnen ook de ouders van onze jeugdleden een steentje aan bijdragen. 
 
De bezetting van de jeugdcommissie was tot nu toe: 
Linda Hobbelink, Wendi Ros, Saskia te Morsche en Ineke Beijers en sinds september is 

Elke v.d. Wiel ook toegevoegd. 
 
Saskia en Ineke deelden de bestuursfunctie vanaf mei 2010 samen en vanaf deze 
ledenvergadering zal Elke de bestuursfunctie gaan overnemen. 
Saskia neemt een jaartje afscheid  en hoopt daarna de draad weer bij de 
jeugdcommissie op te pakken. 
 

Recreanten: 
 

60 leden over 3 locaties, te weten Hazelder-Meddo- Sporthal. Als het goed is vanaf 
Januari niet meer in Meddo. Verder alles prima! 
 



Senioren: 

Hierbij  een kort verslagje van de Technische Commissie over het afgelopen jaar. Ik 
beperk me tot de senioren, de jeugdafdeling doet zelf verslag. Helaas lukt het vanwege 

werkverplichtingen niet om vanavond aanwezig te zijn bij deze vergadering 
 

De technische commissie senioren bestaat uit twee personen. Monique van den Berg 
voor de heren teams en Corné Dingemans voor de damesteams. 
 
Prioriteit eind vorig seizoen lag bij het vinden van voldoende trainers voor de 
seniorenteams. mede dank zij de inspanningen van Franklin is René Klaver gevonden 
als trainer voor D1. Het behouden van een representatief D1 team viel niet mee door de 
agressieve benadering van Favorita uit Dinxperlo maar eind goed al goed, er staat een 

prima eerste team. Blij zijn we natuurlijk met een nieuw D3 en H3 team bij de senioren. 
D2 heeft een nieuwe trainer en Ruben Kruisselbrink is daar de kneepjes als trainer aan 
het leren. Bij de heren is er op trainersvlak niets veranderd behalve dat Wim 
Kruisselbrink nu mede trainer is van H3.  
 
Voor dit seizoen is de doelstelling om de contacten met de teams en trainers zo goed 

mogelijk te laten verlopen om in de voorbereiding naar het volgende seizoen op tijd in 

te kunnen spelen op mogelijke veranderingen binnen de teamsamenstelling of 
trainersbezetting. Hiertoe zullen we 2x per jaar een evaluatiegesprekje houden met de 
teams en trainers. Vorige week is er ook een overleg geweest tussen de trainers van de 
herenteams om zaken over bijvoorbeeld meetrainen en meespelen bij wedstrijden beter 
af te stemmen.  Ook willen we de trainers (ook de jeugdtrainers) bijscholen middels een 
trainersclinic om daarin meer handvatten te geven voor het geven van goede en leuke 

trainingen. We gaan ernaar streven dit minimaal 1 x maar liefst 2 keer per jaar te doen. 
 
Achterliggende gedachte is dat we een sfeer willen creëren dat het leuk is om te gaan 
volleyballen bij Wivoc en dat spelers en trainers graag naar onze club toe komen voor 
zowel de breedtesport als prestatief. Meer teams in de breedte is niet alleen gezellig 
maar ook bevorderlijk voor het niveau. We gaan ook nadenken aan andere vormen om 
leden te werven zoals bijvoorbeeld "cursussen" volleybal. 

 

Komende weken zullen de eerste teamevaluatiegesprekken plaatsvinden en in de loop 
van februari gaan we al weer nadenken over het nieuwe seizoen. 
 
Uiteraard staan wij open voor suggesties van de leden met betrekking tot 
volleybaltechnische zaken. In de zaal of per mail zijn wij in aanspreekbaar.  
 

met vriendelijke groet, 
 
Corné Dingemans, voorzitter TC 

27-10 Oud papier: 
Voor de vereniging zit Wim Navis bij de gesprekken van de gemeente over het oud-

papier. De eerste naheffing is ontvangen, maar nu staat het er minder rooskleurig voor. 
Volgende gesprek 12-11. Over het voorstel van B&W waren wt vragen.  
Vraag is wat de verenigingen nu precies willen. 1x compensatie, ander soort 

vrijwilligerswerk....het wordt vervolgt.  
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Wim Kr. 

Beachvolleybalvelden: 
In Aalten willen ze ook beachvolleybalvelden gaan aanleggen. BSO Kicken, FC 

Winterswijk en Wivoc hebben aanvraag voor subsidie gedaan.  
Wim Aalderink, Gerrit vd Kempe hebben gesprek gehad met Stichting Jaspers. Stichting 
Jaspers moet na gaan denken wat zij met het stuk grond zouden willen doen. 
Wellicht haken ze af, wat voor ons erg ongunstig zou zijn. Binnen 2 weken gaan ze een 
besluit nemen. 
Wat doet Wivoc als die 2 verenigingen afhaken? Dat kunnen we nu echt nog niet 
zeggen. Moeten we alles opnieuw bekijken. 

27-10 Financien: 
De cijfers zijn ontvangen per mail. Cijfers worden nog iets aangepast door andere 
afschrijvingen. Aanpassingen zullen op de site komen. Extra genoemd; 
Zwarte Cross: + € 1218,-- 
Stroopwafelactie: + € 754,-- 

Bloemencorso: -/- € 41,-- 
Bedrijventoernooi: + € 249,-- 
Te kort van € 3.200,--. Door de andere manier van afschijven staat dat nu anders op 



papier. 
Verschil met vorig jaar vooral door trainer dames 1. Bestuur hoopt dat door inverstering 
trainer niveau omhoog gaat. 
Beachvolleybalvelden zijn nog begroot, we wachten af. 

Met ledenadminstratie overlegd of ingrijpen al nodig is door contributieverhoging, maar 
voorstel is om nog even af te wachten zodat dossier oud-papier duidelijk is. 

15-10 kascommissie akkoord. 

27-10 
 

Bestuur: 
 Saskia, Rene, John en Cees stemmen vast, ze moeten vertrekken. 

27-10 Pauze 

27-10 Bestuur: 
 Voorstellen van kandidaat-voorzitters; 

Cas Berendsen (Voorgelezen door YK). 
Geert Beijers. 

 Voorstellen andere nieuwe bestuursleden: 
Elke van der Wiel aanstellen als Jeugd TC voor Ineke Beijers 

Elke speelt bij dames 2 en is trainster van jeugd. 
Heike Nobel aanstellen als secretaris per mei 2014. 
Heike haar dochter volleybalt. Ze zag het briefje met vacatures hangen. Ze kent 

de vereniging verder van vroeger uit. 
 Geert stuurt FV weg uit de vergadering. 

Het bestuur stelt voor om Franklin Ere-lid van de vereniging te maken. De 

vergadering gaat accoord. 
Robert Bekke spreekt FV toe en benoemd hem als ere-lid van de vereniging. FV 
neemt het woord graag even over en bedankt de vergadering voor zijn 
benoeming en hoopt dat hij de 60 jaar als volleyballer mag volmaken. 

 Wim Navis heeft de uitslag van de stemming: 
34 stemmen; 6 voor Cas Berendsen/ 3 blanco/ 25 voor Geert Beijers. Geert is 
zeer erkentelijk dat hij voorzitter mag zijn en hoopt dat Cas een bestuurlijke 

functie gaat vervullen, wellicht de PR. 
 Saskia en Wilfried krijgen bloemen en ook van Ineke nemen we afscheid. 

27-10 
Mirjam 

 

 
Ineke: 
Wim N: 
Wim Kr.: 
 
Toernooicom 

Vragen/opmerkingen:  
Joeri Vreeman heeft wedstrijdsecretariaat overgenomen van Mirjam. Gaat niet goed, 

dus Mirjam neemt het weer opzich. Maar alleen voor dit seizoen. Hopelijk vinden we een 

geschikte kandidaat voor komend seizoen. 
We zoeken een gastvrouw/heeft voor de zaterdag. 
Als men wijzigingen heeft dan graag doorgeven aan de ledenadministratie!!! 
Voor hoelang komt René? Dachten 3 jaar (bij navraag later bij de tc bleek dit niet de 
waarheid, 1 jaar met mogelijke verlengingen). 
Marja vd Zee heeft aangegeven te stoppen. Als iemand haar wil vervangen dan heel 
graag! 

 Einde: 
Om 21.00 uur sluit Geert Beijers de vergadering. 

 
 


