Ledenvergadering WIVOC
Betreft: actie en besluitenlijst van 28-10-2013
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk
Aanwezig: 20 mensen (inclusief bestuur)
Afwezig: Bob van Rijswijk, Robert Bekker, Henny Nekkers, Anuschka Vlierman, Corne en
Wout Dingemans
Actielijst/besluitenlijst
datum

Besluit / afspraak

28-10

Ingekomen stukken/mededelingen:
Voorzitter Franklin Vlam opent om 19.30 uur de vergadering.
Wij staan stil bij het overlijden van Edwin Brutink onze altijd fanatieke sportverzorger.
Op-en aanmerkingen notulen vergadering 29-10-2012:
Tekstueel:
Inhoudelijk: Gesprek sponsorcommissie? Helaas niets uitgekomen.
Op-en aanmerkingen notulen vergadering 27-05-2013:
Tekstueel:
Inhoudelijk:
Verslagen van de commissies:

28-10

28-10

PR:
Hebben we niet voldoende mankracht voor. Spreken nog eenmaal met betreffende heren
om wat af te spreken en anders opzoek naar een andere oplossing. Er moet wel wat
gebeuren met de sponsoring.
Jeugd (Saskia te Morsche):
Omdat de sporthal pas in september voor de trainingen beschikbaar was, is de start van
dit seizoen weer hectisch verlopen. Vooral omdat op 14 september al de eerste
competitiewedstrijd op het programma stond. Het bestuur wil dit bij de NeVoBo nog eens
nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Voor de jeugdcommissie was er in het begin dus
heel veel te regelen, wat betreft shirts, competitieprogramma’s ‘s, spelerspasjes e.d. Voor
de CMV- jeugd worden nog extra shirts bijbesteld. Intussen zijn er ook 10 nieuwe CMVballen aangeschaft.
Voor het CMV nemen 6 teams deel aan de competitie en wisselend 2 of 3 teams bij de
toernooien. Bij de oudere jeugd staan ingeschreven:JA, JB, MA, MB1 en 2, en MC. Dit zijn
de aantallen voor de eerste helft van dit seizoen, in de tweede helft kan dit eventueel
aangepast worden. De JC zal hiervoor eind november weer een trainersoverleg
uitschrijven.
Wat betreft de jeugdtrainers is alles dit seizoen ingevuld, weliswaar niet het ideale plaatje
met vaste trainers op de beide trainingsdagen, maar de A, B en C- jeugdteams hebben in
ieder geval 2 trainingsdagen. Voor het CMV is dat helaas nog steeds niet gelukt.
Ook wat betreft de hulptrainers zijn we heel blij met het aanbod en de bereidheid om wat
voor de vereniging te betekenen.
Aan de regiotraining nemen deel: Lars Abbink, Thijs Potuit (trainen elke zondag in
Nijmegen), Lizet Mulder en Lynn Kl. Langenhorst (trainen in Hoog Keppel). En ex-jeugdspeelster (en af en toe invaltrainster op vrijdag) Britt Schreurs speelt bij Jeugd Oranje.
Ook hebben zich 2 aspirant-jeugd-scheidsrechters aangemeld.
De jeugdcommissie zal weer de nodige aandacht besteden aan de volgende activiteiten:
Sint, verkoopactie, regelen hoody’s, en binnenkort een aantal jeugdleden benaderen voor
het meehelpen organiseren van een voorjaarsactiviteit en eventueel het veel gevraagde
“kamp”. In de afgelopen herfstvakantie heeft Wivoc meegewerkt aan de indoor-sportdag
in samenwerking met de gemeente en de reacties hierop waren enthousiast en deze
sportdag zal ongetwijfeld een vervolg krijgen.
Wij wensen alle jeugdleden een sportief seizoen toe en hopen, dat ouders/ verzorgers,
maar ook alle andere Wivoc-leden weer hun steentje willen bijdragen om onze jeugd te
laten genieten van de volleybalsport. Trainers, hulptrainers en coaches ook allemaal
alvast bedankt voor jullie toezegging om er samen weer een fijn seizoen van te maken.

Jeugdcommissie Wivoc,
Saskia te Morsche, Linda Hobbelink, Wendi Ros, Ineke Beijers- Holders
Recreanten (Robert Bekker voorgelezen door Yvet Klaver):
Het begint erg eentonig te worden, maar ook dit keer zijn er geen spectaculaire dingen bij
de recreanten gebeurd en staan ook niet te gebeuren. De recreant komt om gezellig een
balletje te slaan en verder geen geOhHa, 't geet zoals 't geet.
Het ledenaantal schommelt nog steeds rond de 60 en 4 dames- 2 heren- en 4
recreantenteams nemen ook nu weer deel aan de recreantencompetitie, waarbij vermeld
mag worden dat Heren 2 zich met regelmaat in de A-poule laat zien. (en dus ook in de B
poule).
De woensdagavond heren zijn ook nog steeds onderbemand met een gemiddelde opkomst
van tussen de 5 en 8.
En dan nog de vermelding dat het de dames woensdagochtend nog niet gelukt is een
plekje in de sporthal te bemachtigen en ook dit seizoen weer bij Mevo trainen.
Senioren (John te Morsche):
Zoals iedereen kan zien blijven er elk jaar minder senioren over helaas. We zijn nu nog
maar met 4 teams gestart. Dames 1 en 2 en Heren 1 en 2.

28-10

28-10

Wim Kr
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28-10
Miriam

Zaalhuur was lastig, met de gemeente is moeilijk te communiceren, het is aardig gelukt.
Dames 1 is ondertussen uitgeschakeld in de beker. De heren hebben binnenkort nog een
thuiswedstrijd te gaan.
Bestuur:
 Er is een brief van Jan Fleur binnengekomen met een sponsoractie. Iedereen die
vuurwerk gaat kopen bij hun kan het bonnetje daarvan inleveren bij het bestuur
van zijn/haar club. De club kan deze inleveren bij JanFleur en zo 5% van het
aankoopbedrag ontvangen als sponsoring.
 12 april laatste competitiewedstrijden.
 Slottoernooi is dit jaar 20 mei.
 Wim Navis en Franklin Vlam hebben bij de gemeente geld losgekregen voor het
oud papier. Dit heeft in de kranten gestaan dus wellicht bekent bij een ieder.
Echter moeten de jaren 2004 t/m 2008 nog uitgezocht worden.
 Werkgroep sport: in Januari moet alles klaar zijn. FV heeft gevraagd of er bij de
nieuwe accomodatie van Acheus geen 3 beachvolleybalvelden neer gelegd kunnen
worden. Het ligt nu bij de gemeente die e.e.a. uitzoekt.
 Evert van Wezel is 25 jaar lid van de vereniging en krijgt uiteraard het bekende
presentje uitgereikt uit handen van Franklin Vlam.
Financiën:
Zie papieren op de site.
Er was een te kort begroot van € 300,-- maar het is uiteindelijk maar € 80,-- geworden.
Kascommissie heeft alles op 04-10 goedgekeurd. Met grote dank voor de voorganger Wim
Navis is alles weer tot in de puntjes geregeld.
De kascommissie blijft ongewijzigd. Evert van Wezel en Bernard Berendsen.
Begroting 2013-2014 is nog weinig over te zeggen. Club vooruit neemt veel
administratieve taken over van de vereniging. Dit loopt nu allemaal net waardoor er
momenteel nog niet veel te zeggen is over hoe we er precies voorstaan.
Blijft het resultaat op de site staan? Ja, staat niets bijzonders op.
Regio/Nevobo:
Bondsvergadering in december. Hopelijk voordien nog vergadering van de regio.
Bij regiovergaderingen is niet veel meer te bespreken. Alles is zo ongeveer over gegaan
naar de bond. De regiovergaderingen zullen meer in congresvorm gaan plaatsvinden.
Bijv over scheidsrechters. Als voorbeeld krijgt H1 verzoek van de bond of ze willen
promoveren. Moeten we extra scheidsrechters leveren, maar “onze”scheidsrechters John
en Rene waren al opgegeven bij Bovo waardoor wij nu met dispensatie spelen.....
Competitie: we nemen het ze zeer kwalijk dat de competitie al zo vroeg na de vakantie
gestart is. Gemaild, volgens de bond kon het niet anders, maar dat is ons inziens niet
waar.
Vragen/opmerkingen:
Debby is 30-11 niet aanwezig, nog iemand anders regelen? Met Debby overleggen
misschien weet zij zelf iemand.
Dames 2 van veld gestuurd zo ongeveer, moeten we ergens anders spelen? Ja, is in de
vorige vergadering afgesproken, maar wellicht dus niet helemaal goed gecommuniceert.

Ans

Wim Kr.

Veld 1 en veld 2 de teams van omdraaien.
Voor de tweede helft moet er even gekeken worden naar het spelen van Jongens A+ B
mbt het invallen van Jongens A bij heren.
Hoe groot is de kans dat volgend jaar de brede school klaar is? Niet. Door terugtrekken
van de kinderopvang is er een probleem met de financiering. De wethouder heeft echter
aangegeven dat hij het belachelijk vindt dat wij niet op de woensdagmorgen in de
sporthal kunnen dus hij zou er volgend jaar voor zorgen dat er daar wel getraint kan
worden door de recreanten.
In de notulen stond opmerking van Rene over de scheidsrechtersstoelen. Kunnen door de
gemeente geen nieuwe komen. Dan moeten we het zelf bekostigen.
Is er een rolstoel aanwezig in de sporthal? Laurens vragen.
Kunnen we voor aanvang van het nieuwe seizoen met de scheidsrechters bij elkaar komen
om alle nieuwe regels door te nemen. Kunnen we eens naar kijken, maar ook alle nieuwe
regels staan op de site van de Nevobo.
Aandacht aan de tellers geven!!!
Scheidsrechters veld 1+2 met ruggen tegen elkaar aanzetten.
Einde:
Om 20.45 uur sluit Franklin Vlam de vergadering.

