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Vanuit het bestuur 

 
 Als eerste wensen wij alle leden, donateurs en sponsoren het allerbeste 

voor 2018, zowel privé als zakelijk, sportief als met de gezondheid. 

 
 

 Tijdens de ALV van 6 november jl. hebben wij als bestuur aangegeven met 
alle trainingsgroepen/teams in gesprek te gaan. Dinsdag 19 december 2017 
hebben wij het laatste gesprek gehad, woensdag 27 december heeft de 

evaluatie en verslaglegging plaatsgevonden, vrijdag 29 december is deze 
evaluatie naar het bestuur gestuurd en wij hebben afgelopen maandag 

e.e.a. besproken en van wat speerpunten voorzien. Zoals in de gesprekken 
ook beloofd zouden wij alle leden via de Nieuwsbrief op de hoogte brengen 
van de uitkomsten. Hieronder treffen jullie het resultaat aan. 
 

 

 Verslag/Samenvatting gesprekken teams/trainingsgroepen met 
bestuur. 
Onderstaand is een weergave van de gesprekken welke Bert ten Pas en 

Geert Beijers namens het bestuur hebben gevoerd met alle 12 

teams/trainingsgroepen. Tijdens de gesprekken met Dames 1 en 2 was 

Hans Abbink i.p.v. Bert ten Pas aanwezig terwijl bij het gesprek met dames 

recreanten woensdagochtend Geert Beijers alleen aanwezig was. 

 

 Cijfermatig: 

Totaal 136 leden aan tafel gehad verdeeld over 31 jeugdleden, 65 dames 

senioren (waarvan 24 recreanten) en 40 heren senioren (waarvan 16 

recreanten.) 

In het totaal is er bijna 12 uur gesproken, heeft het ca. 4 uur voorbereiding 

gevergd en tevens 4 uur in beslag genomen om e.e.a. samen te vatten en 

uit te werken. 
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 Algemeen: 

Het is absoluut de moeite en energie waard geweest. 

Van beide kanten waardering voor het feit dat de gesprekken konden 

plaatsvinden. 

Visie document nagenoeg onbekend sedert de accordering tijdens de ALV in 

mei 2015. 

Veel bruikbare feedback vanuit de leden ontvangen. 

 

 Vraag/ doelstelling van de gesprekken. 

Het uitleggen van de visie en de te nemen stappen/consequenties op 

team/trainingsgroep niveau. 

Betere communicatie n.a.v. de ALV tussen bestuur en leden en de waarde 

van de Nieuwsbrief. 

Onder de aandacht brengen van de vacatures. 

 

 Visie: 

90% van de leden is onbekend met de Visie. 

Naar aanleiding van de uitleg ontstaan er levendige discussies met de 

nodige voor en tegens. 

Is de vereniging wel groot genoeg voor de uitvoering en invulling van de 

visie in zijn geheel? 

Vraagtekens m.b.t. de eigen trainingstijden waarbij 70% het wel een kans 

wil geven en 30% twijfelt i.v.m. de gevolgen voorde eigen trainingstijden 

(niet over de visie) 

Cruciale vacatures eerst invullen voordat er vervolgstappen gezet worden 

(Bestuursfunctie van TC, PR en Jeugdzaken) 
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 Communicatie:  

De suggestie welke gewekt werd met betrekking tot "de Nieuwsbrief voldoet 

niet" genoemd tijdens de ALV hebben we op geen enkel moment bevestigd 

gekregen. Integendeel de Nieuwsbrief wordt veel gelezen, inhoudelijk en 

informatief goed en positief ervaren in de communicatie tussen bestuur en 

leden. Voor velen de informatiebron binnen de vereniging. Lay-out is 

aangepast zoals gevraagd tijdens de ALV. 

Gesprekken, indien mogelijk, vaker laten plaatsvinden. 

 

 Vacatures: 

Iedereen is geschrokken, nu het inzichtelijk is, om hoeveel vacatures het 

gaat. 

Tijdens de laatste ouderavond is e.e.a. ook medegedeeld aan de ouders van 

de jeugdleden. 

Projectmatig willen werken. 

Resultaten zijn er ook wel geboekt naar aanleiding van alle gesprekken. 

# 9 scheidsrechters (vooral jeugd) hebben de beginnerscursus gevolgd. 

# 2 kandidaten hebben zich gemeld voor de kledingcommissie. 

# 2 kandidaten hebben zich gemeld voor de bloembollenactie. 

# 1 kandidaat heeft zich gemeld voor de jeugdcommissie (mogelijk 

bestuur) 

# Concrete vragen, welke reeds zijn beantwoord, naar inhoud, tijdspanne, 

combinatiefuncties (gastheer/gastvrouw) 

 

 Algemene vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de leden 

Hoe verder met de jongens? (Is samenwerking met andere vereniging een 

optie?) 

Meer begeleiding tijdens de wedstrijd bij het tellen op het Digitaal Wedstrijd 

Formulier. 

Aandacht voor niet-lijnteams. 

Aandacht voor de positie van de recreanten groepen binnen de vereniging. 

Onderling recreantentoernooi in zaal de Vlier met afsluitend een gezellige 

afsluiting/prijsuitreiking bij bijv. Skopein. 
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Vergeet de gezelligheid/sfeer niet. 

Invulling vacatures zou mede moeizaam gaan door aanwezigheid van de 

huidige voorzitter. Hieromtrent is inmiddels initiatief ondernomen hoe dit 

bedoeld wordt en door wie dit gesuggereerd wordt. 

 

 Slotconclusie: 

Visiedocument is nu inhoudelijk breed onder de leden bekend en er is mee 

ingestemd door  ca. 70% van de leden. Overige 30% twijfelt i.v.m. de eigen 

trainingstijden (niet over de visie). Hoewel de afgelopen 2 jaar de eerste 

stappen zijn gezet in de uitwerking van deze visie staan we nu op het punt 

van het kiezen tussen: 

A. Maken we vervolgstappen met mogelijke gevolgen voor ALLE leden. 

B. Maken we pas op de plaats en borgen we de huidige situatie. 

 

 

 Advies: 

Gezien het aantal vacatures en de omvang van de vereniging adviseren wij 

m.b.t. tot het technisch beleid optie B. (Maken van pas op de plaats en 

borgen van de huidige situatie). Wij adviseren aan alle leden te investeren 

in het op korte termijn invullen van bestaande vacatures en gezamenlijk 

met het bestuur te werken aan de openheid en sfeer binnen de vereniging. 

Zonder ambitie maar met te veel vacatures wordt het voor een te 

kleine groep vrijwilligers onmogelijk de vereniging draaiende te 

houden en alle leden het plezier in het volleyballen te kunnen 

blijven aanbieden. 

 

 Reactie en standpunt vanuit het bestuur. 

Eind 2017 heeft het bestuur bovenstaand document ontvangen en 

afgelopen maandag 8 januari besproken tijdens haar reguliere 

bestuursvergadering. Op de eerste plaats werd de waardering uitgesproken 

over de snelle, effectieve en complete wijze waarop de gesprekken en de 

verslaglegging hebben plaatsgevonden. Het voltallige bestuur onderschrijft 

het advies om voor optie B te gaan, maar distantieert zich van de 

opmerking m.b.t. het moeizaam invullen van de vacatures door de 

aanwezigheid van de huidige voorzitter. 
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 Speerpunten/aandachtpunten voor de komende tijd 

 

Afgevaardigde van de recreanten (Robert Bekker) zal samen met de 

recreantencommissie aandacht geven aan de gemaakte opmerkingen en 

voorstellen.  

 

Het bestuur zal samen met de TC opnieuw actie ondernemen om ons 

technisch kader op een hoger niveau te brengen. 

 

Het bestuur zal met enkele voorstellen komen om te proberen jongens 

meer te interesseren voor onze sport (Project Nevobo "Binden en 

Boeien van jongens") 

 

Vanaf september 2018 zal samen met de Nevobo het scholenproject 

"Volleyballen dichter bij het basisonderwijs" opgestart worden. 

 

Dit zijn een aantal zaken welke voortgekomen zijn uit de gesprekken 

met jullie als leden van Skopein Wivoc. Natuurlijk kan het bestuur dit 

niet alleen en willen wij iedereen wijzen op het advies dat gedaan is en 

door het bestuur is omarmd waarbij alle leden zullen moeten 

investeren in de sport en de vereniging. 

 

 Tot slot 

Tot slot nog heel iets anders. In samenwerking met Longa'59 en Seesing 

Personeel Orion proberen wij G-volleybal in de Achterhoek op de kaart te 

zetten. Dit is een nog niet bestaande tak binnen de Nevobo. Er zijn een 

aantal doelstelling geformuleerd namelijk: 

* Deelnemers en deelneemsters  willen we aan het bewegen hebben in de 

zaal en het liefst middels volleyballen op een laagdrempelig niveau 

(CMV-4) 

* Trainingen gaan geven ter voorbereiding op de Special Olympics 

* Demo's verzorgen tijdens de Special Olympics in Doetinchem op 8,9 en 

10 juni a.s. 

* Continueren van het aanbod G-Volleybal na afloop van dit festijn. 

Wil je hier iets meer over weten of ook behulpzaam zijn vanaf de start, 

stuur dan even een mailtje aan secretaris@wivoc.nl of spreek één van de 

bestuursleden hierover aan. 
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