Ledenvergadering WIVOC
Betreft: actie en besluitenlijst van 18-05-2015
Locatie: Kantine Sport en Turnhal Winterswijk
Aanwezig: 29 mensen (inclusief bestuur)
Afmeldingen: 7 mensen
Actielijst/besluitenlijst
datum Besluit / afspraak

Actie

18-05

Ingekomen stukken/mededelingen:
Opening om 19.30 uur door Geert Beijers.
E-mail van Rien Rabbers inzake meetrainen jeugd-B-spelers met recreanten.
Dit wordt nog nader besproken.
18-05
Op- en aanmerkingen notulen vergadering 27-10-2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
18-05
Voorstellen Vertrouwens Contact Persoon- en commissie
Het bestuur draagt Marjan Roerdinkveldboom voor als Vertrouwens Contact
Persoon voor Wivoc. Marjan licht toe waarom zij de functie van Vertrouwens
Contact Persoon binnen Wivoc wil vervullen en wat haar functie inhoudt.
Belangrijkste speerpunten zijn:
- Vertrouwenspersoon is onafhankelijk
- Puur eerste aanspreekpunt – alle incidenten worden gemeld bij het bestuur
- Alle meldingen worden afgewerkt volgens een bepaalde procedure
- Er komt een apart e-mailadres voor de vertrouwenspersoon
Karin W. Wordt er binnen Wivoc ook gedacht aan het aanvragen van een verklaring omtrent
gedrag voor trainers e.d.? Ja, de intentie bestaat om dit op korte termijn in te voeren.
18-05
Financiën
Resultaten
Tussentijds blijkt dat we redelijk op schema liggen. De verwachting is dat we dit
seizoen toch met een positief resultaat zullen afsluiten. Dit zal vooral komen door de
extra uitkering van gemeente van ± € 4300 inzake het oud papier. Dit bedrag zal ook
volgend jaar worden ontvangen. Zonder deze uitkering zouden we op een tekort van
± € 1500 komen. De begroting voor volgend seizoen zal in de ALV in het komende
najaar worden ingediend.
Contributieverhoging
Gelet op de extra uitkeringen van de gemeente die we dit jaar en volgend jaar
ontvangen en de stand van het EV van de vereniging heeft het bestuur besloten om
voor volgend seizoen geen contributieverhoging door te voeren. Volgend jaar zal dit
punt opnieuw op de agenda staan.
Royement
Het bestuur zal op korte termijn helaas overgaan tot het royeren van een lid van onze
vereniging. De reden hiervoor is de achterstand in de betaling van de contributie
over de afgelopen 3 seizoenen. Ondanks diverse afspraken van het bestuur met dit
lid, heeft het niet mogen leiden tot een oplossing. Ook op de laatste brief van 10
februari 2015 aan het betreffende lid heeft geen reactie dan wel betaling mogen
volgen.
De misgelopen contributie ad. € 402,63 is al ten laste van het resultaat gebracht.
Er bestaat na het uitbrengen van de aankondiging tot royement de mogelijkheid van
bezwaar tegen deze beslissing. Binnen de vereniging is er daarom een college van
bezwaar en beroep ingericht. Hierin zullen Bernard Berendsen en Hans Abbink

zitting nemen.
Karin W. Staat er een termijn van 3 jaar vast m.b.t. de royering van een speler? Nee, hier staat
geen termijn voor vast.
Saskia D. Mag persoon weer lid worden wanneer schuld is ingelost? Ja, dit mag.
Er wordt gestemd. De meerderheid van de aanwezigen is voor royering van het lid.
18-05
Verslagen van de commissies:
Jeugd afdeling CMV:
Eind augustus zijn we met de CMV-jeugd gestart met één groep van niveau 4,5 en 6,
waaruit 6 teams zijn gevormd. De groep CMV 1,2 en 3 telde toen nog 5 meisjes.
Omdat de combinatie voor de trainingen niet ideaal bleek, zijn de indeling en
trainingstijden per januari gewijzigd.
De CMV 123 groep eindigt het seizoen met 14 spelers. Voor CMV 4 waren er in de
tweede helft 3 teams, en voor CMV 5 en 6 elk 2 teams in de competitie
vertegenwoordigd.
Aan het eind van het seizoen wordt de CMV-competitie afgesloten met het
rayonkampioenschap. Het team van Wivoc 5 werd kampioen en heeft Wivoc in
Apeldoorn/ Klarenbeek op het regiokampioenschap vertegenwoordigd.
De jeugdcommissie heeft alle CMV-jeugd op de laatste toernooidag of competitiespeelronde van een kleine traktatie voorzien.
Sandra Boogaard en Marijn Roerdinkholder hebben de trainingen geleid en vanaf
januari ook de tweede trainingen in de Stegemanschool verzorgd. Ook de inzet van
de hulptrainers is het noemen en roemen waard: Marijn, Lisan, Lars, Thijs, Anke,
Isabelle, Lindy en Jill: een hele goede en fijne ondersteuning bij de trainingen en
ook tijdens het coachen van de wedstrijden. BEDANKT!!
Als seizoensafsluiting voor het CMV heeft de jeugdcommissie op zondag 19 april
een ouder/kind-toernooi met ontbijt in het leven geroepen. Met deelname van ca 60
personen een geslaagde poging en voor herhaling vatbaar.
Alle ouders die voor het vervoer, tellen en coachen hebben gezorgd willen wij
hierbij ook bedanken.
Inmiddels wordt het nieuwe seizoen al weer voorbereid en in samenspraak met de
TC aan een goede trainingstijd- en indeling gewerkt.
Jeugd afdeling ABC:
We zijn het seizoen begonnen met een B mixed team, twee MB en twee MC teams.
Doordat we volgend seizoen gaan starten met het spelen in lijnteams (TC komt hier
op terug) zullen wij met de jeugd volgend seizoen gaan starten met twee MB en
twee MC teams. Voor de jongens in de B is de TC erg druk bezig (geweest) met het
vinden van een oplossing. Sinds afgelopen dinsdag begonnen met het trainen in de
nieuwe samenstellingen. En de BC jeugd traint dit seizoen in juni door.
Wij kunnen ons voorstellen dat het op dit moment nogal wat rommelig over komt
naar de ouders en spelers toe. Er zijn nieuwe mensen op functies, er worden
wijzigingen doorgevoerd en wij moeten en alles weten en aan elkaar wennen qua
samenwerking. Dit betekent helaas dat niet alles vlekkeloos is verlopen en wij willen
jullie bedanken voor de input welke vanuit jullie is gekomen, maar ook voor jullie
geduld. Wij merken dat we elkaar steeds beter weten te vinden en dat we hebben
geleerd van de dingen die niet soepel zijn verlopen. Wij hebben goede hoop dat dit
volgend seizoen beter zal gaan.

Een punt dat niet vlekkeloos is verlopen is het kamp. Wij zouden met de ABC jeugd
op kamp gaan, maar omdat de MB1 en MC1 op dezelfde dag een
kwalificatietoernooi moeten spelen, is besloten dat het kamp niet doorgaat. Door ruis
in de communicatie tussen TC en de JC en vanuit de JC naar de ouders toe, is dit
alles behalve duidelijk gecommuniceerd. Wij kunnen dan ook niet anders dan
namens Wivoc hand in eigen boezem te steken en onze excuses hiervoor aan te
bieden. Dit is een fout geweest waar helaas de jeugd de dupe van is geworden en
daar balen wij van. We hebben er absoluut van geleerd.
Jeugdcommissie: Wendi Ros gaat stoppen. Haar dochter was al gestopt en nu stopt
na dit seizoen ook haar zoon met volleybal. Doordat ze het drukker krijgt op haar
werk, kan ze dit niet meer combineren. Manon Schreurs van D1 heeft zich inmiddels
gemeld en zal haar plek innemen.
Met de trainers zijn er uiteraard weer vergaderingen gehouden. Dit viel altijd onder
de JC, maar door organisatorische wijzigingen, zal dit per volgend seizoen onder TC
gaan vallen.
Saskia te Splitsing commissies in activiteitencommissie (ligt bij ouders) en TC? Ja, dit wordt
M.
opgepakt.
Wat wordt er verwacht van de jeugdcommissie? De commissie komt 1 keer in de 6
Yvet M. weken bij elkaar om actuele zaken te bespreken/af te werken.
Recreanten:
De recreant komt voornamelijk om lekker te spelen. Perikelen m.b.t. scheidsrechters
en trainers zijn niet aan de orde. Wekelijks spelen en de lettercompetitie is
voldoende. Nog steeds 4 dames-4 mix en 2 herenteams. Het ledenaantal is redelijk
constant rond de 60 leden. Binnenkort zal er overleg plaatsvinden over de woensdag
heren om situatie te bekijken.
TC
Dameslijn:
D1: doelstelling gehaald: 3e plaats 1ste klasse
D2: klassebehoud met 9e plaats 3e klasse
D3: 6e plaats 4e klasse
Herenlijn: doelstellingen deels gehaald
H1: 7e plaats promotieklasse
H2: 10e plaats 1e klasse
H3: 3e plaats 3e klasse
Meisjes B
MB1
- 1e helft 3e klasse: kampioen!
- 2e helft 2e klasse: 3e plaats

MB2
- 1e helft 3e klasse: 2e plaats
- 2e helft 3e klasse: kampioen!

Meisjes C
MC1
- 1e helft 3e klasse: 4e plaats
- 2e helft 2e klasse: 9e plaats

MC2
- 1e helft 3e klasse: 8e plaats
- 2e helft 3e klasse: 11e plaats

Jongens B
JB1
- 1e helft 2e klasse: 2e plaats + promotie
- 2e helft 1e klasse: 5e plaats
Nieuwe ontwikkelingen:
- Invoeren denktank
- Het formuleren van visie en doelstellingen voor komende 3 seizoenen.
Onze visie is: met de eigen jeugd naar de 3e divisie.
De uitgangspunten zijn in het kort: de kwaliteit van het volleybal over de hele lijn
vergroten, dames en heren 1 spelen 3e divisie, jeugd lijnteams spelen hoofdklasse
niveau en geen financiële vergoedingen voor spelers. Om het een en ander uit te
kunnen voeren is het volgende nodig: formeren prestatielijn, er wordt getraind via
een doorlopende technische leerlijn, alle teams hebben een gediplomeerde
trainer/coach waarbij de vereniging zorgt voor de scholing en opleiding van de
trainers.
Voor het samenstellen van de selectieteams wordt geselecteerd o.b.v. talent, inzet en
motivatie. De technische leerlijn wordt bij de prestatieteams getoetst d.m.v.
vaardigheidstoetsen. Er wordt primair geselecteerd op kwaliteit en daarna op
leeftijd. Voor 2015-2016 betekent dit dat er een trainersopleiding VT2 zal starten
met 10 deelnemers, er een jeugdcoördinator wordt aangesteld, er lijnteams worden
ingevoerd en dat wordt deelgenomen aan het kwalificatietoernooi (MB en MC).
Daarnaast heeft de uitvoering van de plannen tijd nodig en hebben wij geduld nodig.
18-05
Bericht van het bestuur
Organogram: in grote lijn opgezet. Kan nog worden gewijzigd.
Jubilarissen: Yvet Marwa en Wilco Zeper (niet aanwezig) zijn beiden 25 jaar lid.
Afscheid Yvet Klaver: Yvet neemt afscheid als secretaris en wordt opgevolgd door
Heike Nübel.
Afscheid Cas Berendsen: Cas neemt afscheid als bestuurslid (PR). Het bestuur stelt
Bob van Rijswijk voor als vervanger. Dit wordt akkoord bevonden.
Als aanvulling op dit agendapunt vraagt de voorzitter Wim Navis en Henk van Huet
naar voren te komen. Zij worden in het zonnetje gezet in verband met hun
werkzaamheden voor Wivoc en dan vooral m.b.t. het dossier oud papier. Samen met
Franklin Vlam hebben zij ervoor gezorgd dat Wivoc nog 3 jaar bedragen zal
ontvangen van de gemeente i.v.m. het stopzetten van het ophalen van oud papier.
18-05
Bericht vanuit de regio, NeVoBo
Inzake leveren scheidsrechters. Geert Beijers heeft hierover contact gehad met
Grol/Longa en Bovo. Hier zit echter nog geen vooruitgang in.
Punt is ook besproken tijdens gesprek met penningmeester van NeVoBo, evenals het
vormen van teams bij te weinig leden. Gesprek was vooral bedoeld om te kijken wat
er binnen de vereniging leeft.
18-05
Beachvolleybal
Overleg tussen Wivoc/HCW/Wiko. Allen hebben interesse in een
beachvolleybal/handbal/korfbalveld. Meest ideale locatie is bij Wiko. Plan is
ingediend bij de gemeente. Ook is het plan ingediend bij de Rabobank (incl.
promofilm).
Margriet Hoeveel interesse is er voor beachvolleybal? In Harreveld is er veel belangstelling.
Het leeft hier ook steeds meer. Leden gaan de grens over om te beachvolleyballen.
Margriet Mag je alleen spelen wanneer je lid bent? Dit ligt aan de locatie. De intentie is om in
eerste instantie alleen leden toe te laten.
Franklin Waarom geen subsidie ontvangen van gemeente? Subsidie is al vergeven aan Aalten.
De gemeente moet de subsidie aanvragen. Wivoc heeft een bedrag van € 10.000
gereserveerd.

Karin
18-05
Ans

Hoe worden we hiervan op de hoogte gehouden? Via de nieuwsbrief
Rondvraag
Marja v.d. Zee en Geert Hekman van toernooicommissie stoppen. Krijgen zij nog
een attentie? Ja, hier wordt voor gezorgd.
Wanneer wordt voor de laatste keer papier opgehaald? Dit is nog niet exact bekend.
Wivoc heeft aangegeven dit vroegtijdig te willen weten om vrijwilligers passend te
kunnen bedanken.
Tijd geleden mail ontvangen van Robert inzake cursus scheidsrechter recreanten.
Nog niets van gehoord? Robert komt hier op terug.
Wim K. Wat wordt er gedaan om jongens B die overblijven in te delen? Oproep geplaatst in
Winterswijks Weekkrant, contact gezocht met ouders, overleg gevoerd. Er wordt
gekeken naar de best passende oplossing.
Wilco
Wordt er inzake het bovenstaande ook overleg gevoerd met de trainers? Ja.
Wim K. Huidig locatie ALV niet geschikt. Eventueel verplaatsen naar ruimte beneden? Nee,
geen optie. Deze ruimte is te gehorig.
Yvet M. Wil graag in kunnen loggen bij NeVoBo i.v.m. aanleveren wedstrijdgegevens. Wim
overlegt dit met Yvet.
Wilco
Kan er in juni doorgetraind worden in de sporthal? Dit kan per trainingsgroep
bekeken worden door de groep zelf. Men moet het wel doorgeven aan de tc i.v.m.
het inhuren van de zaal.

