
Ledenvergadering WIVOC 
Betreft: actie en besluitenlijst van 29-10-2012 
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk 
Aanwezig: 26 mensen (inclusief bestuur) 
Afwezig: Magriet Broens, Hans Abbink, Wilfried Roerdink, Geert Hekman, Annet Damkot, 

Bernard Berendsen 
 

Actielijst/besluitenlijst 
 

datum Besluit / afspraak 

 

29-10 Ingekomen stukken/mededelingen: 
Voorzitter Franklin Vlam opent om 19.30 uur de vergadering. 
Brief van de toernooicommissie. Gaan we bespreken in het bestuur, er moet echter lang 
doorgetraind worden dit jaar ivm de late schoolvakantie. 

29-10 

 
 

Op-en aanmerkingen notulen vorige vergadering: 

Tekstueel: geen. 
Inhoudelijk: LV 24-04-2012, shirts, de bedrukkingen zijn slecht. 2 terug naar 
Leugenmors geweest. De shirts schijnen niet met wasverzachter gewassen te mogen 
worden! 
Hoe veel tassen zijn er voor de recreanten, 8. Robert Bekke neemt probleem opzich. 
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Verslagen van de commissies: 

 
Jeugd: 
 
Op de ledenvergadering in april 2012 heeft de jeugdcommissie in haar verslag al 
aangegeven, dat er voor de start van het nieuwe seizoen in augustus 2012 begrip zal 
worden gevraagd voor nieuwe teamindelingen, waarbij jeugdspelers al vervroegd, cq 

versneld doorstromen naar hogere teams. 
Ook de datum van de beschikbaarheid van de nieuwe sporthal Spoorzone liet lang op zich 
wachten en daardoor kon de definitieve start van seizoen 2012-2013 pas op 14 augustus 
aan de leden worden medegedeeld. De start van dit seizoen op 21 augustus is dus beslist 
niet vlekkeloos verlopen. 
 

Ook nu nog is het in samenwerking met de sporthalbeheerders zoeken naar materiaal en 
verbetering van de volleybalomstandigheden. 
 
De jeugdcommissie is wel weer heel erg blij, dat alle jeugdgroepen zowel CMV als A-, B- 
en C-jeugd weer van een trainer ( met of zonder hulptrainer) zijn voorzien. Ten opzichte 

van vorig seizoen hebben  enkele trainers een andere jeugdgroep, zodat de trainers ook 
weer nieuwe gezichten in de trainingsgroep zien, maar ook andere spelniveau’s. 

Aan het eind van het seizoen, maar ook vlak voor de start van het seizoen hebben zich 
zowel jeugdleden afgemeld als aangemeld. En gelukkig zijn er ook weer een aantal 
jongens-leden te verwelkomen! 
 
Vanaf oktober is het ook gelukt om voor de jeugdteams een tweede training te realiseren, 
die zowel in sporthal Spoorzone als in sportzaal de Hazelder worden gehouden.  
De doelstelling om ook CMV 4-5-6 een tweede training aan te bieden is nog niet gehaald 

omdat er geen geschikte match was tussen beschikbare trainers en zaalruimte. 
 
De regiotrainingen worden door Lars Abbink en Thijs Potuit ( in Nijmegen) en Lynn Klein 
Langenhorst en Britt Schreurs ( Hoog Keppel) namens Wivoc bezocht. 
 
Inmiddels is de jeugdcommissie gestart met inventariseren van de belangstelling voor 

zogenaamde hoody’s: leuke rode sweaters bedrukt met verenigingsnaam en roepnaam.  
Jeugdleden kunnen zich hiervoor schriftelijk opgeven. Ook de nieuwe kleding is verdeeld 

over de competitieteams en CMV-jeugd. Verder vergde de start van de jeugdcompetitie 
ABC  en CMV 4-5-6 veel energie van de JC-leden om alle programma’s, rij- en telschema’s 
zo snel mogelijk bij de spelers te krijgen. 
 
In de loop van het seizoen zal de jeugdcommissie zich weer laten horen bij de 

stroopwafelactie en andere jeugdactiviteiten: dit seizoen niet in de kerstvakantie, omdat 
de feestdagen ongunstig uitpakken: 25 december en 1 januari vallen op een dinsdag. 
 
Het jaarlijkse scholentoernooi voor de basisscholen is nog niet gepland. Dit omdat er geen 
geschikte dag/ periode kan worden afgestemd, maar ook omdat het onmogelijk was 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

sporthal Spoorzone vroegtijdig daarvoor te reserveren.   
 
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 
 
Tot slot willen wij nog even stilstaan bij het overlijden van Ineke Beijers- te 
Brummelstroete. 

Voor veel jeugdige volleyballers heeft zij heel veel betekend.  
 
Recreanten (Robert Bekke): 

 

In Maart 64 leden nu 62, 4 dames, 2 heren en 4 mixteams. 

De woensdagmorgengroep is een probleem met trainen. Er is door de gemeente geen zaal 

vrijgegeven! In mei aanvraag gedaan bij de gemeente en in juni met het ontvangen van 

de papieren gezien dat er geen zaal op stond voor ons. Gemeente zegt gewoon, tja pech 

er is geen zaal......Nu tot de herfstvakantie in de zaal. Wordt druk overlegd. Maar ineens 

kunnen de voetballers uit andere plaatsen in de Pelkwijk.....frustrerend beleid! 

Senioren (John te Morsche): 

We hebben 50 competitiespelers, waarvan 10 junioren. H3 als allerlaatste toch uit de 
competitie gehaald. Alle teams hebben wel een trainer voor komend jaar: 
H2: Marjon ten Barge 
H1: Michel Hoftijzer 

D3: Ineke Beijers 
D2: Wilco Bredveld 
D1: John te Morsche 
 
PR/ Sponsoring: 
 
Helaas is er niemand in het bestuur voor deze funtie.  

Ruben doet de website. Tjeerd van Enst en Wilfiried Roerdink lopen de sponsoren langs. 
Shirts+bordsponsoren. Borden komen als het goed is weer in de hal alleen nog niet 

bekend, wanneer,w aar en hoe. 

29-10 
 
 

Bestuur: 
25 jaar lid van de vereniging zijn: Wilma Stemerdink, Nicole te Winkel en Rianne 
Annevelink. 

Wim Navis stopt per april 2013, maar er is vervanging voor de peningmeester! 
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Financiën: 
Zie papieren Wim Navis.  
Jeugdactie heeft veel geld opgeleverd+ iets minder trainers. Grootste posten die positief 
saldo maken! 

Sleutel kwijtgeraakt Hazelder. Zijn met de verzekering bezig, wordt vervolgd. 
Kascommissie was tevreden. 
Oud papier levert steeds minder op. 
De brief die we verstuurd hebben over de subsidie is nog niet beantwoord door gemeente. 
Hans stopt met de kascommissie, 2 jaar. We moeten een nieuwe zoeken! 
 
Begroting: 

Voorstel om bij “Club Vooruit” de administratie te gaan voeren. Kosten € 0.60 pe lid => € 

150,--  
Contributievoorstel dat we in april gedaan hebben willen we doorvoeren. 
Begroting is akkoord. 

29-10 

 

Regio/Nevobo: 

Binnenkort is er regiovergadering.  
FV zit 1 jaar in de nieuwe bondsraad. Is opnieuw gevraag om kandidaad te zijn. 

29-10 
Mirjam 
Sleb. 
 

Vragen/opmerkingen: 
Wie is er verantwoordelijk voor de ballen, want 1/3 is plastic! 1x per jaar worden alle 
ballen gecontroleerd en waar mogelijk nieuwe besteld.  
Beheerder vroeg of iedereen er aan wil denken niets voor de nooduitgang te zetten! 



 
 
 
Wim Kr. 
 

 

Ina 
Wikkerink 
Marja vd 
Zee 

Hoe is het met de 7m lijnen? Bij de keuze van de belijningen stonden ze er wel in. 
Gemeente vindt dat Wivoc de 7m lijn er zelf in moet laten zetten. Doen we niet! Maar de 
firma van de belijningen zou in de herfstvakantie komen, niet geweest. Wordt vervolgd. 
Heren 2 moet de tellers goed regelen!! 
Wat gebeurd er met oude kleding? In principe zoekt het bestuur een goede plek. Jongens 

A wil graag de shirst hebben. Als er geen sponsornaam op staat mag dat! 

Bedankt het bestuur voor de attentie na het rondbrengen van de laatste follie. Ook Marja 
van de Zee wil dit doen. 
Wat was de bedoeling van de opendag bij het Gerrit komrij college? Verloren 
mogelijkheid? Andere clubs hadden zoveel meer! Ja ook gezien, eerst mocht er van de 
gemeente niets en een week voor de opendag wordt er ineens geflyerd en alles. Vreemde 
zaak. 

Marja had graag gezien dat er iemand van het bestuur langs was gekomen om te melden 
dat er geen hal voor de woensdagmorgendames was. 

 
 


