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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 29 mei 2017 
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk 

Aanwezig: 29 mensen (inclusief bestuur) 
Afwezig: 22 afmeldingen (zie punt 2) 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 

Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering. 
Iedereen wordt hartelijk welkom geheten op deze ledenvergadering. Allereerst wil hij bestuurs- 
en commissieleden bedanken voor het vele werk dat is verzet. Afgelopen jaar was er een 
uitdaging met betrekking tot openstaande functies, gelukkig zijn deze ingevuld en waren er 
geen vervelende maatregelen nodig. 
 

Omdat heren 3 zo naar de beach velden moet wordt punt 8 deels naar voren gehaald.  

 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

- Afmeldingen zijn ontvangen van Bert ten Pas, Bob van Rijswijk, Wilhelm de Ruiter, Babette, 
Kimberly en Sandra Siebelink, Ellen Gebbink, Carry Heuitink, Janice Beijers-Zandbergen, 
Ineke Beijers-Holders, Benthe en Jurre Bouwhuis, Nourya en Kyra Lammers, Wim Klomps, 
Ruben Kruisselbrink, Rien Rabbers, Henk Dimmendaal, Coen Beijers, Malon Gerrits, Wim 
Navis, Gerald Mensen. 

- Er zijn geen ingekomen stukken 
- Mededeling Wim Navis: er is een hoop te doen geweest over de statuten en het huishoudelijk 

reglement. In overleg met de notaris is besloten de huidige statuten te handhaven en in het 
huishoudelijke reglement enkele zaken te regelen.  

 

3.  Verslagen Algemene Ledenvergadering 
Datum: 31 oktober 2016 
Tekstueel: geen opmerkingen 
Inhoudelijk: geen opmerkingen  

 
Datum: 27 december 2016 
Tekstueel: geen opmerkingen 

Inhoudelijk: geen opmerkingen 

 
4.  Verslag van de commissies 

 
Jeugd 
We zijn seizoen geëindigd met jc, mc en 3x mb. CMV-CMU heeft het zelfs tot regio rayonkamp 
geschopt.  

Voor aanstaand seizoen met mb1 en jc naar kwalificatietoernooi geweest. Helaas niet gehaald. 
Vanwege het niet leveren van 2 scheidsrechters mogen we volgend jaar met geen enkel team 
mee doen aan het kwalificatietoernooi. 
Op 13 april is er een ouderavond geweest met ongeveer 30 ouders. Dit verliep goed, hiervan 
wordt geen verslag gemaakt zodat ouders blijven komen naar de avond. 
 

Activiteiten: 

Voor oudste jeugd een dropping en voor jongste jeugd bingo, allebei goed verlopen. 
De bloembollenactie heeft rond € 900,-- opgeleverd voor het kamp van de jeugd. 
Op 11 juni er een familie beach toernooi. 
Afgelopen dinsdag ijsjes gegeten als afsluiting van het seizoen. 
De Open Club is i.v.m. sneeuw afgelast, op 29 januari alsnog gespeeld. Niet verder maar wel 
leerzaam volleybal. 

 
Gevraagd wordt of er bij de ouderavond gesproken is over opbouwen velden en tellen? Is niet 
besproken. Waarom zouden we hierbij ouders betrekken, bedoeling is dat kinderen meer bij 
elkaar betrokken te laten raken. Punt bespreken in bestuur. 
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Recreanten 
Het aantal leden is helaas gedaald. Hadden we er in oktober 2016 nog 59, nu zijn dat er nog 53 
(30 dames en 23 heren).  Toch 10% minder. Mede daardoor is de dames woensdagavondgroep 

(voorlopig) opgeheven. Enige dames zijn gestopt vanwege blessures, een paar hebben de 
overstap naar een van de andere groepen gemaakt en een paar diehards hebben zich bij de 
heren woensdagavond aangesloten. 
  
Voor komend seizoen hebben we 3 dames, 2 heren en 3 mixteams. Er is 1 mix team minder, 
een direct gevolg van het teruglopende ledenaantal. 
  

Het is niet een van de teams afgelopen seizoen gelukt 3 x te promoveren en zo de felbegeerde 
handdoek te bemachtigen. 
  
Het is de heren dinsdag, vorig seizoen goed voor een finaleplek bij het Nederlands 

kampioenschap, dit jaar niet gelukt zich te kwalificeren. 
  
Jullie vragen je natuurlijk af: is er dan geen goed nieuws? Welnu, dat is er. Enige onvrede die 

er heerste is, na een goed gesprek met een afvaardiging van het bestuur, opgelost en de 
neuzen staan weer dezelfde kant op. 
 
Er zijn 2 vrijdagavonden aangevraagd voor recreantentoernooi, een halve sporthal is 
voldoende. Bij de Vliertuin zijn consumpties niet geoorloofd, de sporthal is aangevraagd door 
voetbal. Even afwachten hoe dit wordt ingedeeld. 

 
Technische zaken 
Bert is op vakantie, Monique ten Hoeve leest bijdrage van Bert voor. 
Vanuit technische zaken kunnen we  terugblikken op een redelijk geslaagd seizoen, zowel 
afgemeten aan de sportieve prestaties als de doelstelling welke we voor onszelf als TC hadden 
geformuleerd. 
Op sportief gebied bereikte Heren 3 als enige van de vereniging promotie d.m.v. het 

kampioenschap. Vlak voor het begin van de competitie moesten we besluiten Heren 3 en 4 
samen te voegen. In een goed gesprek tussen TC en spelers werd de aanleiding helder 

besproken en de doelstelling voor dit seizoen geformuleerd te weten promotie naar de tweede 
klas. Ook werden er duidelijke afspraken gemaakt over het wisselbeleid. Compliment  hoe 
trainer en team uiteindelijk met groot overmacht hebben gepresteerd. 
Dames 3 werd aan het begin van het seizoen  geconfronteerd met het verzoek een stap terug 
te doen voor een verjongd dames 2, om hen zodoende ervaring te laten op doen in de 

seniorencompetitie. De dames hebben dit verzoek positief en sportief beantwoord door al ruim 
voor het einde van de competitie promotie veilig te stellen en daarmee weer terug te keren 
naar de derde klas. 
Het al eerder genoemde dames 2 begon voor het eerst in de derde klas. Dit opleidingsteam 
bestond voornamelijk uit jeugdspeelsters. Doel was vooral leren en niet degraderen. Echter op 
de slotdag van de competitie werd er nog gestreden om het kampioenschap! Uiteindelijk werd 

belangrijk voor de toekomst promotie naar de tweede klas bereikt via opvulwedstrijden. Maar 
bovenal zijn de speelsters gegroeid in deze competitie gezien het feit dat komend seizoen 3 
speelsters de overstap naar dames 1 maken. 
Zonder de overige teams tekort te doen, zij hebben naar vermogen en soms wisselend 
gepresteerd, wil ik nog even dames 1 noemen. Na de promotie werd aan het begin van dit 
seizoen boven aan het rechter rijtje als doelstelling geformuleerd. Na een rumoerige periode in 

november kwam het diepte punt begin januari. Het plotselinge overlijden van Marieke van 

Dalen had uiteraard een enorme impact op het team en begeleiding en liet diepe sporen na. Na 
een indrukwekkend afscheid van Marieke werd er weer de schouders onder gezet en behaalde 
het team  een knappe 7e plaats en was de doelstelling bereikt. 
De technische commissie bestond dit seizoen uit Saskia te Morsche, Barry Vogel, Gerald 
Mensen, Paul Langenakker en ondergetekende. Het visiedocument was in veel situaties de basis 
van waaruit wij keuzes hebben gemaakt. Met name betreffende de lijnteams van C- B jeugd-
dames 2-dames 1. Helaas kunnen we deze lijn nog niet toepassen aan de herenkant door het 

tekort aan jongens in de jeugd. Vooral de criteria waarop de teams zijn ingedeeld hebben 
betrekking op de visie, evenals het accent bij het aanleren van een aantal technieken. Omdat 
we voor de korte maar ook de lange termijn een tekort aan spelverdelers voorzagen zijn we in 
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januari gestart met speciale spelverdelerstraining, 1 x per week onder leiding van Geert 
Harbers. Bovendien hebben we de samenwerking met Penta dit seizoen voortgezet na een 
evaluatie met de turntrainers in december. De meest recente testresultaten hebben het nut van 

deze turntraining aangetoond. Met zowel de spelverdelerstraining als de turntraining willen we 
volgend seizoen graag doorgaan.  Ter ondersteuning van onze trainers heeft Paul Langenakker 
in maart een technische bijeenkomst  verzorgd. Positief was dat uit alle geledingen trainers 
aanwezig waren, jeugd, recreanten en senioren.  Komend seizoen gaan we dit zeker een 
vervolg geven.                                                              
Om alles organisatorisch in goede banen te leiden hebben we aan het begin van het seizoen 
een jaarplan TC opgesteld. Hierin staan alle activiteiten benoemd welke tot het pakket van de 

TC behoren. Een tijdpad moet er voor zorgen dat we in de juiste periode de juiste zaken 
regelen. Als hoofddoel hadden we ons gesteld dat begin mei de nieuwe teamindelingen klaar 
moesten zijn, evenals de trainers voor de diverse groepen aangesteld en trainingstijden 
verdeeld. In de eerste week van mei konden we alle leden via een mail hierin voorzien. Met 

dank hiervoor aan de TC leden die veel  werk (overleg met teams) hebben verzet. Hadden we 
begin mei nog 4 vacatures, nu is dat alleen nog  voor een assistent bij de training op dinsdag 
van heren 2/3. Inmiddels is ook het wedstrijdschema voor het komend seizoen naar alle leden 

gemaild en op de verenigingssite geplaatst. Uiteraard hebben we het niet iedereen  naar de zin 
kunnen maken maar de TC heeft naar de beschikbare mogelijkheden gehandeld. 
Niet alles wat we voor ogen hadden is gerealiseerd. Na 2 gesprekken met een 
vertegenwoordiger van de stichting Topsport Gelderland wilden we graag  met ondersteuning 
van de stichting ons opleidingsplan verder gaan schrijven. Uitgangspunt voor het plan was 
ontwikkelfasegricht  opleiden, oefenstof  nog meer specifiek afstemmen op de leeftijd van de 

jeugdspelers. Met de nodige beschikbare subsidies zou dit kostenneutraal kunnen. Helaas was 
het niet mogelijk voldoende jeugdtrainers te verzamelen  die de benodigde tijd hadden om 
hieraan mee te werken. De samenwerking met de stichting hebben we voorlopig opgeschort. 
Rest mij tot slot alle leden te bedanken voor zijn/haar inzet en begrip in soms lastige kwesties. 
Hopelijk kunnen we de ingezette lijn het komend seizoen doortrekken en liggen er weer mooie 
uitdagingen op ons pad. 
 

Eerder is gevraagd of naast de wedstrijden van D5 op dinsdag om 21.00 uur een kleine groep 
kan trainen. Hierop is nog geen antwoord. Barry Vogel geeft aan hier met Bert naar te kijken. 

 
Financiën 
Begroting dit seizoen kwam uit op een negatief resultaat van ongeveer € 6.500. Zo als het er 
nu naar uitziet komen we echter uit op € 9.300 negatief. 
Belangrijkste verschillen: 

1. Lagere opbrengst contributies (wel is bijna alles al binnen, met dank aan Wim Navis!) en 
PR & Sponsoring. 

2. Rentebaten verdwijnen door lager banksaldo en vrijwel geen rentevergoeding op 
spaarrekening. 

3. Hoger post trainers, door extra inhuur van trainers.  
4. Kleding is ruim € 800 duurder dan begroot.  

5. Voor de jeugd wordt Penta ingehuurd voor extra training. 
6. Bloemencorso is hoger uitgekomen qua opbrengst dan begroot. 
7. Clubacties (Zwarte cros en bloembollenactie) hebben meet opgebracht dan begroot. 
Resumerend – Baten ongeveer € 1.200 lager dan begroot en Lasten ongeveer € 1.600 hoger 
dan begroot. Resultaat daardoor € 2.800 slechter. 
 

Aankondiging voor de najaarsvergadering: 

1. Voorstel afschaffen familiekorting. Regeling nu houdt in dat bij 2 jeugdleden en een ouder 
die SL of RL is, ontvangt het jongste jeugdlid een korting op de contributie. Wij vinden dat 
een “vreemde” regeling, want als één van die kinderen nu voetbalt? Dan krijg je geen 
korting. 

2. Invoeren van een studentenkorting. Enkele leden spelen competitie bij Wivoc en houden 
hun training bij in hun studentenstad en zijn daar dus ook lid van een Volleybalvereniging. 
Voorstel om aan die enkele leden een korting op de verenigingscontributie te geven. 
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PR & sponsoring 
Hiervoor is nog niemand gevonden. Sponsoring lukt wel, PR ligt lastiger en is heel belangrijk. 
Voor PR wordt iemand gezocht die een coördinerende rol wil spelen, hoeft niet in bestuur zitting 

te nemen. Met dank aan de PR-commissie en de jubileumcommissie zijn er afgelopen seizoen 
meer stukken in de krant gekomen.  
 

5.  Beachvelden 
2016 was een pilotjaar, dit is kostenneutraal geweest. Positief is dat het draagvlak in 2017 
binnen de vereniging breder is en de gemeente heeft een hoger hek geplaatst.  

Het stichtingsbestuur is niet tevreden met een kostenneutraal jaar. Er waren hele hoge 
schoonmaakkosten waarover ze graag eerder hadden gehoord. Plan is om nu met vrijwilligers 
te gaan schoonmaken, 2 per vereniging, 1 x in de 3 weken is dan voldoende. Elke, Karin, Tijs 
en Barry willen dit wel doen. Geert gaat dit kortsluiten met de andere verenigingen.  
Ook de omzet van de kantine viel tegen. De kantine is een aparte stichting (Stichting kantine 

Wiko), er is niet goed ingekocht waardoor het rendement te laag is. De verdeelsleutel over de 
verenigingen is niet helemaal eerlijk, daarnaast willen ze geen volledig inzicht geven in hoe 

e.e.a. gaat. Dit is een duidelijk aandachtspunt, ook tussentijds. De leden geven aan dat als er 
geen inzicht komt in de financiën er dan mee te stoppen. Geert zal dit mee nemen in 
stichtingsbestuur.  
Op 13 augustus is er een toernooi, de opbrengst gaat in de pot van de 3 verenigingen. Op 
avond wel de omzet noteren of de kassa afsluiten om vinger aan de pols te houden.  
Gevraagd wordt of onze hoofdsponsor een rol kan spelen in de inkoop? Is over na gedacht, de 

Stichting kantine Wiko heeft dit afgewezen.  
Gevraagd wordt of de gebruikers van de beachvelden financieel kunnen bijdragen? En hoe dan? 
Jammer als mensen om die reden weg blijven, er zijn andere plekken om te beachen. De 
filosofie achter het beachen was het seizoen te verlengen, mogelijk nieuwe leden te werven en 
opbrengsten te genereren. Er is nog een groei in het huren van velden, in augustus is altijd 
alles gereserveerd. 
Gevraagd wordt of als er meer kosten komen dit gaat drukken op de leden, ook op de leden die 

niet beachen? Opgemerkt door een lid wordt, wil je ook geen verlaging als het mee zit? 
 
  

6.  Jubileum 2 september 2017 
Mag de jeugd ’s avond wel of niet naar het feest? In principe is feest voor senioren en oud-
leden, Ineke zou alle jeugdleden hierover mailen, even goed afstemmen om zoveel mogelijk 

wrijving te voor komen. De grens is gesteld omdat niet bekend is hoeveel oud-leden er komen 
en de zaal een beperkte capaciteit heeft (180/200 personen). Ook echtgenoten kunnen om die 
reden niet mee. 
Normaal komt er elk jaar een zaalsportkrant uit, dit stopt nu vanwege te weinig draagvlak. In 
overleg met alle betrokkenen een jubileumkrant uitbrengen midden augustus.  
 

7.  Bestuursverkiezing 
Saskia te Morsche stopt na een half jaar met haar bestuursfunctie. Ze wordt hiervoor hartelijk 
bedankt en ontvangt een bos bloemen. Wivoc zoekt nog een nieuwe kandidaat voor de jeugd, 
iedereen mag mee helpen met zoeken.  
Ook de functie PR & sponsoring staat nog open. Ook hiervoor mag iedereen mee helpen met 
zoeken. 

 

8.  Huldiging jubilea en kampioenen 

Heren 3 is dit seizoen kampioen geworden en zij worden nogmaals van harte gefeliciteerd met 
het behaalde resultaat en ontvangen een mooie handdoek met het jubileumlogo van Wivoc. 
Dames 3 is aan het begin van het seizoen gevraagd een stap terug te doen voor een verjongd 

dames 2 om hen ervaring op te laten doen in de 3e klasse. Ruim voor het eind van het seizoen 
is promotie naar de 3e klasse veilig gesteld en ook zij worden gefeliciteerd en ontvangen een 
handdoek. Dames 2 is in haar 1e jaar in de 3e klasse en de seniorencompetitie via de PD-
wedstrijden ook gepromoveerd, zij worden ook gefeliciteerd en ontvangen een handdoek.  
Franklin Vlam is 25 jaar lid en wordt hiervoor gehuldigd. Hij heeft van alles gedaan binnen de 
club, waarvoor nogmaals hartelijk dank en heeft ook al diverse onderscheidingen gekregen. 
Vanwege breaks bij andere clubs is hij toch pas 25 jaar lid en ontvangt hiervoor een boekenbon 

en een bos bloemen. 
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9.  Einde 
Het recreantentoernooi start op 2 juni, hiervoor worden nog scheidsrechters gezocht op de data 
9, 13 en 16 juni. 

Gevraagd wordt of er nog een reactie van de Nevobo is op de brief over de PD-wedstrijden. De 
voorzitter heeft tot dusver nog niets gehoord. 
Kan er iets gedaan worden aan de vuilnisbakken in de sporthal? Nee, dit is een gemeentelijk 
besluit waaraan de vereniging niets kan doen. 
De jubileumavond is o.a. voor oud-spelers, weten die dat deze niet voor de echtgenoten is? 
Goed communiceren. 
Om 22.00 uur sluit voorzitter Geert Beijers de vergadering. 

 
 


