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Vanuit het bestuur 

 
 Zoals jullie misschien al gemerkt hebben is Bert ten Pas sinds een week 

weer actief bezig binnen de vereniging. Het gaat hier om een tijdelijk 

invulling tot en met 31 mei a.s. Bert zal de taak als voorzitter a.i. invullen 
omdat binnen de TC een aantal mensen door privéomstandigheden tijdelijk 

niet beschikbaar zijn. Bert heeft namens het bestuur de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden gekregen welke bij deze functie behoren. Dit 
betekent natuurlijk niet dat we weer een functie hebben ingevuld. Ook voor 

deze functie zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. 
 

Overzicht inzet als vrijwilliger, per team, peildatum 15-12-2017 
Team Spelers/sters * Actief ** In % 
Dames 1 12 9 75 

Dames 2 11 5 45 
Dames 3 11 10 91 

Dames 4 8 0 0 
Dames 5 10 3 30 
Heren 1 11 8 73 

Heren 2 9 7 78 
Heren 3 11 5 45 

Meisjes B1 10 4 40 
Meisjes B2 10 5 50 

Meisjes C1 9 2 22 
Jongens Mix C1 9 6 67 

 

* Volgens opgave website 
** Inclusief eventuele coach en bij de jeugd ouders (rijden niet 

meegerekend) 

In bovenstaand overzicht hebben we alleen de gegevens van de 
competitieteams meegenomen. De recreanten regelen onderling zaken 
m.b.t. een eigen toernooi, lettercompetitie etc." 

 In de vorige Nieuwsbrief hebben wij iedereen uitgebreid geïnformeerd over 

de resultaten van de gesprekken met de teams/ trainingsgroepen. 
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Als bestuur hebben wij ons ook gedistantieerd van de opmerking over de 

invulling van de vacatures door de aanwezigheid van de huidige voorzitter. 
Hier hebben we getracht duidelijkheid in te verkrijgen maar de betrokken 
mensen wensen niet in gesprek te gaan met het bestuur om dit   

gevoel/idee te bespreken en daar waar mogelijk weg te nemen. Helaas blijft 
deze groep alleen maar hangen in het verleden waar niemand en zeker de 

vereniging mee geholpen is.  
Aangezien Marion ten Barge deze uitspraak heeft gedaan is er wel met  
haar een open gesprek gevoerd, waarin zij excuses heeft aangeboden aan 

het bestuur en de voorzitter in het bijzonder. Hieronder volgt haar 
schriftelijke bevestiging van deze gebeurtenis. 

 
Geacht Bestuur, 

Bij deze wil ik even terugkomen op de uitspraak die ik heb gedaan tijdens 

de visie bespreking met heren 2 en 3 die we samen hebben gehad met de 

TC en de voorzitter van Skopein Wivoc. Ik heb daar een uitspraak gedaan 

die erg rauw op het dak is gevallen bij het totale bestuur. Ik had misschien 

eerst tot tien moeten tellen of deze face to face moeten vertellen, maar het 

was eruit voordat ik het zelf in de gaten had. Ik ga deze uitspraak hier in 

deze excuusbrief niet noemen maar de meeste leden weten wel wat deze 

uitspraak geweest is.  Laten we met elkaar de schouders eronder zetten en 

laten we niet meer in het verleden graven maar naar de toekomst kijken. 

Wie werkt maakt fouten, ik ook. De leden, bestuursleden en ik weten zelf 

wel wat voor fouten er gemaakt zijn in het verleden.  We leven niet meer in 

het verleden maar in het heden. Er is in een korte tijd al veel veranderd en 

verbeterd bij Skopein Wivoc in mijn ogen. 

Kijk maar naar ons scheidsrechterskorps dit is weer uitgebreid met 9 

nieuwe scheidsrechters en zo zijn er ook wat vacatures binnen het bestuur 

ingevuld maar deze ga ik hier niet noemen dat lezen jullie hopelijk in de 

aankomende Nieuwsbrief. Er wordt in de wandelgangen van alles 

gespeculeerd maar daar schiet je niets mee op. Een ledenvergadering is 

ervoor om uw wensen, stem, ideeën en opmerkingen naar voren te 

brengen. Komt men niet op de ledenvergadering, en vaak zijn het dezelfde 

leden die wel komen, dan heeft men geen inspraak. Ik hoop met deze brief 

en het excuus naar het bestuur toe dat Skopein Wivoc nog lang mag 

bestaan. 

Marion ten Barge 
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 Nadat Yvette van den Berghe afgelopen woensdag de eerste vergadering 
van de jeugdcommissie heeft bijgewoond heeft zij ook besloten om de 

vacature "bestuurslid jeugdzaken" in te vullen. Wij als bestuur zijn 
natuurlijk erg blij met deze toezegging en wensen Yvette heel veel succes. 
 

 Afgelopen zaterdagmiddag is een groep van 9 leden bijeen geweest om 
eens ideeën te bespreken voor de komende maanden op de beachvelden. 

Hieruit zijn al een aantal bruikbare zaken naar voren gekomen. Zo zal de 
donderdagavond in drie segmenten van 1,5 uur opgedeeld gaan worden. Er 

wordt gedacht aan een heuse "Volleybalweek" waarin plaats is voor scholen, 
jeugdtoernooi, Winterswijks Open Kampioenschap, toernooi voor senioren, 
etc. Ook voor de CMV zal er het e.e.a. te doen zijn. Het aanbod van Sanne 

Keizer (wereldtopper) moet nog invulling krijgen, terwijl we ook proberen 
meer Winterswijkers kennis te laten maken met de beachsport. Tot slot zal 

er gekeken worden of er een draagvlak is voor een (inter)regionale 
competitie voor zowel dames, heren als jeugd. Ideeën genoeg, nu de 
invulling nog. 

 

 
 

 Afgelopen zaterdag hebben wij als bestuur afscheid genomen van trainer 

Wilco Bretveld. De ambitie en kennis van de trainer, de verwachting vanuit 
de TC en de ambities van de groep kwamen niet voldoende met elkaar 

overeen. Wilco zal tot aan het eind van dit seizoen worden opgevolgd door 
het trainersduo Mirjam Slebioda en Monique van den Berg. Wij wensen beide 
dames en het team veel succes. 


