Ledenvergadering WIVOC
Betreft: actie en besluitenlijst van 26-05-2014
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk
Aanwezig: 18 mensen (inclusief bestuur)
Afwezig: Monique vd Berg, Saskia van Dalen, Wout Dingemans
Actielijst/besluitenlijst
datum

Besluit / afspraak

26-05
26-05

Ingekomen stukken/mededelingen:
Voorzitter Franklin Vlam opent om 19.30 uur de vergadering.
Robert Bekker zal zo wel komen, maar we beginnen vast.
Op-en aanmerkingen notulen vergadering 28-10-2013:
Tekstueel:
Inhoudelijk:
Verslagen van de commissies:

26-05

Jeugd:
De jeugdcommissie heeft gedurende het afgelopen seizoen weer een aantal vaste
activiteiten georganiseerd, zoals de zwarte Pieten, de stroopwafelactie en het afsluitende
onderlinge toernooi voor de BC- en CMV-jeugd, dat morgen nog plaatsvindt. Een extra
activiteit was het uitje naar de Kartbaan: ruim 80 jeugdleden hebben daar een gezellige
avond beleefd!!
In de herfstvakantie was er in samenwerking met de gemeente een jeugdsportdag voor
de binnensporten en in maart de uitgestelde clinic van 2 Orion-volleyballers. Dit krijgt
nog een vervolg in het nieuwe seizoen: de jeugd mag nog een thuiswedstrijd van Orion in
de nieuwe topsporthal bijwonen.
In de jeugdcompetities waren er bij het CMV 4-5-6 6 teams vertegenwoordigd en bij de
jongste jeugd wisselde dat per toernooi. In april plaatste Wivoc zich nog voor het
regiokampioenschap op 19 april bij CMV 456 en op 10 mei mocht er een team van CMV 3
naar Apeldoorn voor de rayonkampioenschappen.
Bij de ABC-jeugd werd MC en JA kampioen en dat werd met beker, medaille en taart
gevierd.
De jeugdtrainers zijn door de JC tweemaal bij elkaar geroepen om de voortgang van het
seizoen te bespreken. En vanaf nu wordt ook de jeugd meer ingeschakeld bij het
organiseren van acties met en voor de Wivoc-jeugd.
Inmiddels is er al weer veel aandacht voor het nieuwe seizoen. Indeling van
trainingsgroepen, maar zeker ook de invulling met passende trainers wordt en is een
groot probleem. Ook de beschikbare zaalruimte zal een rol spelen bij het invullen van de
beloofde tweede trainingen voor de ABC-jeugd.
Als laatste punt willen wij alle ouders, die op welke wijze dan ook betrokkenheid hebben
getoond, heel erg hartelijk bedanken.
Jeugdcommissie Wivoc,
Linda Hobbelink, Wendi Ros, Saskia te Morsche en Ineke Beijers
Recreanten:
41 dames en 25 heren, zoals genoemd stopt Cor.
D3 is 3x gepromoveerd, de fles wijn volgt nog!!!
Verder gaat alles lekker, maar we willen er wel een paar heren bij!!!!
Senioren:
Cornee is sinds ongeveer 6 maanden bij de TC samen met Monique vd Berg,
Dames 1 en 2 keurige handhaving.
Heren 1 na promotie vorig jaar een zwaarbevochten PD gehandhaafd! Top.
Heren 2 heeft rechtstreekse promotie afgedwongen.

26-05

26-05

26-05
Elke:
Miriam:
Ans:

Bestuur:
 John heeft aangegeven te stoppen, we hebben Corne gevonden om hem op te
volgen. Monique vd Berg komt Corne ondersteunen. Dan is de TC mooi ingevuld.
 John krijgt als dank een speldje en bloemen.
 Cor Doornheim wordt bedankt voor de jarenlange trainingen bij de recreanten en
ontvangt ook bloemen.
 WN+FV hebben vergadering belegd over het oud-papier.
 FV moet stoppen met zijn werkzaamheden als voorzitter i.v.m. de
werkzaamheden bij D66.
 03-06 Themabijeekomst van de bond.
 Archeus heeft bijna 1100 loten verkocht dus de actie gaat door. Diegene die via
Wivoc een lot gekocht hebben, dank. Per lot gaat 5 euro naar Wivoc.
 Benoeming bestuur: Cornee wordt namens de vergadering benoemd!
Financiën:
Op de agenda staat begroting 2014-2015, maar die komt in Oktober. Er was
onduidelijkheid over de trainersvergoedingen en we weten nog niet veel over het
komende seizoen. Aan de trainersvergoedingen hebben we e.e.a. aangepast.
Over Club Vooruit zijn we nog niet heel tevreden.
Wellicht kan er een beachvolleybalveld (2 velden) gecreaeerd worden bij het oude
Boysveld. Daarvoor hebben E 10.000,-- gereserveerd. De velden worden alleen voor
Wivoc leden. Fc Winterswijk wil dan de kantine beheren. De gemeente doet nu een
aanvraag voor subsidie bij de provincie.
Vragen/opmerkingen:
Kan ik vrijdag in de sporthal? Dat zul je de beheerder moeten vragen.
Tot eind Juni is alles ingehuurd.
Jouri Vreeman gaat de activiteiten van Estella en mij overnemen. Wij zijn gestopt met de
wedstrijdleiding.
20-09 start de competitie en 04-10 eerste wedstrijd.
Al iets bekend over de training?
Voor 15-05 alle aanvragen gedaan. Ze zitten hartstikke vol met de zalen, maar hopelijk
kommt het goed met de woensdagmorgen groep. FV heeft er een afspraak over met de
wethouder.
Wilco Zeepert is gestopt als trainer op de dinsdagavond.
Oud papier gaat dus nog door, maar gaat niet zo goed? Er waren dit jaar wat meer
mensen niet aanwezig, maar het blijft wel goed bevallen qua opzet.
Einde:
Om 20.10 uur sluit Franklin Vlam de vergadering.

