
Ledenvergadering WIVOC 
Betreft: actie en besluitenlijst van 26-10-2015 
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk 
Aanwezig: 28 mensen (inclusief bestuur) 

Afwezig: Saskia te Morsche, Corné Dingemans en Kim Klaver 
 
Actielijst/besluitenlijst 

 

datum Besluit / afspraak 
 

26-10 Openingen door de voorzitter 
Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering. 

26-10 Mededelingen en ingekomen stukken 
Afmelding ontvangen van Saskia te Morsche en Corné Dingemans. Daarnaast heeft ook 
Kim Klaver zich afgemeld voor de vergadering.  

26-10 
 
 

Op-en aanmerkingen notulen vergadering 18-05-2015 
Tekstueel:  
Inhoudelijk:  
- vertrouwenspersoon binnen Wivoc is Marjan Roerdinkveldboom. Dit stond foutief in de 

notulen. 

- wat is de status m.b.t. de aanvraag VOG’s? Aanvraag is goedgekeurd. E-herkenning is 

geregeld. Op korte termijn wordt het aanvragen getest, waarna ook voor de trainers 
een VOG wordt klaargezet. 

- status scheidsrechterscursus? Robert Bekker heeft dit teruggekoppeld naar Ans Udo 
Met inachtneming van de correctie inzake de vertrouwenspersoon worden de notulen 
goedgekeurd. 
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Verslagen van de commissies: 

 
TC (Corné Dingemans voorgedragen door Geert Beijers): 
 
- Cas heeft een aantal trainingen gegeven op het GKC, dit loopt goed. 
- Marieke heeft zich voorlopig teruggetrokken als jeugdcoördinator. Hierdoor ontstaat 

hiervoor een vacature. 

- Een aantal speelsters zijn door naar de regiotrainingen. 
- Daarnaast wordt geprobeerd om teams in te schrijven voor de open-

clubkampioenschappen. Dit gaat gepaard met enige opstartproblemen en 

onduidelijkheden. Saskia te Morsche en Elke v.d. Wiel pakken dit verder op. 
- Trainerscursus loopt goed. Veel positieve reacties ontvangen 
 
Aan de vraag inzake het meetrainen van junioren met de senioren wordt gewerkt. Dit 

blijft een belangrijk punt van aandacht.  
Naast de vacature van jeugdcoördinator bestaat er op dit moment ook een vacature voor 
TC-lid bij de heren en bij de dames. 
 
Recreanten (Robert Bekker): 
 
Bij de recreanten zijn geen spannende zaken te melden. 

Op 13 november 2015 en 11 maart 2016 zijn de volgende interne recreanten mix 
avonden. Ook is er een nieuwe toernooicommissie, bestaande uit Wim Kruisselbrink, Thijs 
Boukema, Carolien Lammers, Carolien Lichtenberg en Wilfried Roerdink. 
Er zijn 38 dames en 23 heren recreanten. 
 
Jeugd (Elke v.d. Wiel) 

 
De jeugd van Wivoc start met de volgende teams: 
 
CMV: 1 team in niveau 1-2, 1 team in niveau 3 en 3 teams in niveau 5 
ABC: 3 teams in C, 1 team in B en 1 team in A 
 
De lijnteams zijn opgegeven om mee te doen aan de open club jeugdkampioenschappen. 

Deze kampioenschappen staan los van de huidige competitie, vandaar dat er wat 
geschoven is met spelers en zal er een speelster van de A meedoen bij de C en een 
speelster uit dames 1 zal de A versterken. De voorrondes staan gepland op 2 januari 
2016. Voor de C3 (CMV6) en C1 moet de vereniging een scheidsrechter leveren. Wij 
hebben helaas voor de C1 nog geen scheidsrechter bereid gevonden om mee te gaan. 
Hier zijn we nog druk mee bezig. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kees  
 
 
 
 

 
Voor alle teams is een contactpersoon gevonden, behalve voor de MA1. Binnenkort komen 
we bij elkaar om alles te bespreken en in kaart te brengen. Het doel is om in de tweede 
helft van dit seizoen al te starten. 

 
Er is afscheid genomen van Linda Hobbelink. Voor haar is Sandra Boogaard in de plaats 

gekomen. 
 
Op dit moment is gestart met de organisatie van diverse activiteiten. De eerste activiteit 
staat gepland in december, het familietoernooi. Dit is voor zowel het CMV als voor de ABC 
jeugd. Hier volgt binnenkort meer informatie over.  
Begin volgend jaar staat weer een dropping gepland. 

 
Verder komt de pupil van de week weer terug en worden er weer clinics georganiseerd. 
De eerste staat gepland voor januari door Alterno Apeldoorn. 
 
PR (Bob van Rijswijk): 
 
Website wordt beheerd door Ruben Kruisselbrink. Bob heeft sinds kort zelf ook toegang. 

Er wordt getracht om de website up to date te houden. De aanlevering van 

wedstrijdverslagen en foto’s (minimaal 1MB en gemaakt met een goede camera) wordt 
zeer op prijs gesteld!! Op deze manier kunnen we de vereniging verder naar buiten 
dragen. 
De afgelopen periode zijn er stukjes geplaatst in het Achterhoek Nieuws en in de 
Winterswijkse Weekkrant. De Zaalsportkrant zal ook volgend jaar weer verschijnen. 
Verder zijn de banden aangetrokken met RTV Slingeland en Leugemors Sport.  

De komende periode is het doel om de website/facebook up to date te houden, de website 
en fotopagina aantrekkelijker te maken en om regelmatig in de krant te verschijnen. 
Op 14 november a.s. worden er weer teamfoto’s gemaakt. Mocht niet iedereen aanwezig 
zijn, dan wordt hiervoor separaat een afspraak gemaakt. 
 
Wat sponsoring betreft is te melden dat de shirtsponsoring 2015/2016 is geregeld. De 

komende periode gaan we hiermee verder. Mark Frenken, Geert Beijers en Bob van 
Rijswijk zullen de kar trekken.  
 
Verder is de afdeling PR nog op zoek naar versterking. 
Mocht iemand interesse/affiniteit hebben met PR en/of sponsoring en het leuk lijken om 

mee te denken, dan kan deze persoon zich melden bij Bob van Rijswijk (PR@wivoc.nl). 
 

Ideeën en tips zijn altijd welkom! 
 
Er is een tekort aan trainingspakken. Nog nieuwe bestellen? 
Nee. Volgend jaar wordt er nieuwe kleding besteld.  
 
Robert Bekker heeft aangegeven dat er voor de recreanten geen nieuwe shirts besteld 
hoeven te worden. Wivoc heeft nog een heel aantal weinig gebruikte shirts liggen. 
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Wim K. 

 
 

 
Wim K. 

 
 

Ruben  

Financiën: 
Zie papieren op de site.  
René te Morsche licht de stukken verder toe.  
 
Waar komt het bedrag ad. € 10.000 als buitengewone last vandaan? 

Dit was een inschatting. Nu samenwerking met 2 andere verenigingen. Hierdoor wordt dit 
bedrag lager. Circa € 3.333 per vereniging. 

 
Is het bedrag dat we terugkrijgen inzake oud papier meegenomen in de begroting? 
Ja, dit is meegenomen.  

 
Zijn de inkomsten van de Zwarte Cross ook meegenomen? 

Dit zit er ook bij in, evenals de opbrengsten van de stroopwafelactie. 
 
Verder wordt nog genoemd dat in de toekomst een verlies wordt verwacht i.v.m. hogere 
afschrijving materiaal en wegvallen van opbrengsten oud papier. Dit verlies halen we uit 
eigen middelen. 
De kascommissie heeft inmiddels alles goedgekeurd en verleend de penningmeester 

decharge. 
De kascommissie blijft ongewijzigd. Hans Abbink en Bernard Berendsen. 
 

mailto:PR@wivoc.nl


26-10 Scheidsrechters: 
Franklin Vlam licht het belang van nieuwe scheidsrechters toe. 
Daarnaast geeft hij een toelichting op de diverse mogelijkheden om op korte termijn de 
kwalificaties binnen te hebben. Kim Klaver en Franklin Vlam nemen dit verder op zich.  

Eventuele geïnteresseerden kunnen zich bij hen melden. 
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Beachvelden: 
Het gaat door!! Ter viering hiervan zijn alle aanwezigen, bij aanvang van de vergadering, 
getrakteerd op gebak. 
Locatie velden: terrein WIKO en Avanti 
Samenwerking: WIKO-HCW-Wivoc 
Kosten: subsidie gemeente € 15.000, subsidie provincie € 25.000. Eigen bijdrage per 

vereniging circa € 3.333.  
Start aanleg: begin maart 2016  
Oplevering: midden april 2016 
Opening: officiële opening waarschijnlijk voorjaar 2016. Datum moet nog worden 
ingepland. 
Gebruik kantine: kantine WIKO 
Gebruik kleedkamers: kleedkamers Avanti 

Gebruik parkeerplaats: Zwembad / FC Winterswijk 
Geert Beijers geeft een verdere toelichting op o.a. de nieuw op te richten stichting (i.v.m. 

de btw-terugvraag en wegnemen financiële risico’s), de huur van de velden (om niet), de 
A-status van de velden, gevolgen voor de contributie (op dit moment geen gevolgen) en 
het verdere vervolg. Uiteraard wordt iedereen op de hoogte gehouden via 
nieuwsbrief/website. De vergadering geeft toestemming tot het oprichten van de stichting 

zoals boven omschreven. 
26-10 Afronding oud papier: 

Financieel is het 1ste gedeelte ontvangen. De laatste betaling zal plaatsvinden in juni 
2016. Er wordt gesproken over het “dichten” van dit financiële gat. De meeste al 
aangedragen ideeën zijn door de gemeente van tafel geveegd i.v.m. raakvlakken 
Hameland.  

In week 48 ontvangen de bewoners van de Pas op de hoogte gesteld d.m.v. een 
persoonlijke “Wivoc”brief. Hiervoor worden bezorgers gezocht!! 

26-10 Wivoc 50 jaar 1 augustus 2017 
De ledenvergadering geeft aan dat zij graag zien dat het jubileum wel gevierd wordt. 
Geert Beijers laat een jubileumlogo ontwerpen. Dit wordt t.z.t. voorgelegd aan de 
ledenvergadering. 

Wivoc zoekt geïnteresseerden die in de jubileumcommissie willen zitten. Tot nu heeft zich 
hiervoor 1 persoon aangemeld. Begroting wordt opgesteld wanneer commissie compleet 
is. Intussen hebben er zich nog 3 kandidaten gemeld. 

26-10 Algemeen 
- Organisatiestructuur: technische zaken jeugd ligt bij Technische Commissie/Elke 

- Communicatie middels nieuwsbrief: voldoet dit aan de wensen van de ledenvergadering?  
  Ja, dit werkt prima. 
- Digitale ideeënbus op website: mensen kunnen hier gedurende de periode 1-1-2016 tot   
  en met de komende ledenvergadering alle ideeën die zij hebben met betrekking tot   
  Wivoc digitaal posten. Er volgt een discussie of dit anoniem of niet anoniem gepost moet 
  worden. Er volgt een stemming waaruit blijkt dat de meerderheid voor niet-anoniem is  
  (3 geen mening, 12 anoniem en 13 niet-anoniem). 

- Nevobo/regio: binnenkort wordt de scheidsrechtsproblematiek weer besproken. 
- Jubilaris: Ruud van Balveren is 25 jaar lid van Wivoc. Ruud heeft zich afgemeld voor de   
  vergadering, maar heeft een bos bloemen ontvangen. Ruud, nogmaals gefeliciteerd.  

26-10 
Yvet K. 

 
 
 
 

Margriet 
 
 

 
John te M. 

 
 
 

Kees  

Rondvraag 
Digitaal wedstrijdformulier werkt nog niet naar behoren. Nu bij alle thuiswedstrijden 3 

tellers geregeld. Oplossing? 
Laptops/wifi werken goed. Probleem ligt waarschijnlijk bij site Nevobo. Ruben K. pakt dit 
op. Positieve/negatieve ervaring terugkoppelen naar Nevobo. 
In toekomst wellicht (uitleg)avond over werken digitaal wedstrijdformulier. 
Inzake scheidsrechtersproblematiek. Bij dames recreanten zijn er wel dames die willen 
fluiten, maar niet weten hoe het moet. Wellicht cursus? 
Franklin biedt aan om deze dames uitleg te geven. Franklin pakt dit op met 

Robert/Margriet. 
Worden er nog nieuwe scheidsrechterstoelen aangeschaft? Huidige stoelen zijn officieel 
niet goed gekeurd. 
Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Regels omtrent eisen stoelen worden 
aangeleverd bij Geert Beijers. 
- Joshi is gastvrouw bij thuiswedstrijden. Waarom wordt het dit niet opgevuld door 



seniorteams? Tot 2x toe oproep geplaatst in de Nieuwsbrief. Geen reactie. 
      Dit t.z.t. bekijken wanneer Joshi stage heeft afgerond. Eind van het seizoen. 
- Is het mogelijk om muziek te regelen tijdens inloop? 

Dit kan maar is onpraktisch omdat er nog teams aan het spelen kunnen zijn. 
 Einde 

Om 22.00 uur sluit Geert Beijers de vergadering. 
 
 


