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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 14 mei 2018 
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk 

Aanwezig: 20 mensen (inclusief bestuur) 
Afwezig: 10 afmeldingen (zie punt 2) 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 

Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering. 

 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

- Afmeldingen voor de ALV zijn ontvangen van: Kees Wedda, Saskia te Morsche, Carry 
Heuitink, Maarten Tankink, Nicole te Winkel, Kim Klaver, Rudi Teunissen, Rien Rabbers, 
Marion Ten Barge en Rolendis Stemerdink. 

- Skopein Wivoc heeft een AVG-verklaring ontvangen.  

Verder zijn er geen ingekomen stukken. 

3.  Verslag Algemene Ledenvergadering 
Datum: 6 november 2017 
Tekstueel: geen opmerkingen 
Inhoudelijk: geen opmerkingen 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

4.  Verslag van de commissies over seizoen 2017-2018 
o Jeugd 
De Jeugdcommissie van Skopein Wivoc (JC) heeft in het afgelopen seizoen diverse “rand-

activiteiten” geregeld om de jeugd iets extra’s te bieden. Het TC-gedeelte valt buiten de taken 
van de JC. 

Op 2 september werd geassisteerd bij de jubileumactiviteiten op de beachvelden, waar de 
jeugd o.a. een zeskamp hield en de oudere jeugd kon deelnemen aan het beachtoernooi. 
Op 28 november waren er weer 2 Pieten op bezoek, die met name bij de CMV-jeugd hun 
kunsten lieten zien en een lekkere traktatie voor alle jeugd meebrachten. 
Voor de bingo en dropping op zaterdag 3 februari waren maar liefst resp. 8 en 65 
aanmeldingen. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met WIKO. Het was goed dropping 
weer en de bus maakte een mooie rit naar het buitengebied. De broodjes knakworst en ranja 

gingen grif naar binnen. En ook waren er gezellige ouders bereid om de groepen te 
begeleiden. De bingo werd afgewisseld met leuke spelletjes, wat een van de deelnemers heel 
treffend omschreef als: “ik heb de allerleukste middag van mijn leven gehad”.  
In maart werd door de JC weer de verkoopactie opgezet, dit keer zowel met stroopwafels als 
bloemenbollen in de verkoop, een fraaie opbrengst van ruim € 900,00 was het resultaat. 

Gedurende het gehele seizoen was de JC ook al druk doende om de interesse in een 

jeugdkamp te inventariseren en dat is geslaagd!! Ruim 50 jeugdleden gaan in het weekend 
van 2 en 3 juni naar “Rekken” om daar een weekend vol spellen, volleybal en gezelligheid te 
hebben. Ook zijn er voldoende ouders bereid om voor vervoer te zorgen. Voor de organisatie 
heeft de JC ook steun van andere Wivoc-leden, bedankt! 
Op 10 juni volgt dan nog het familie-beachtoernooi, waarvan we hopen dat het net zo leuk 
wordt als 9 juni vorig jaar. Hiervoor krijgen de jeugdleden op 15 mei de opgavebriefjes mee. 
Hierbij nog een bedankje aan alle ouders van jeugdleden, die op welke wijze dan ook voor 

vervoer, wassen van de kleding e.d. hebben gezorgd! 
 
De jeugdcommissie bestaat dit seizoen uit: Sandra Boogaard, Manon Schreurs, Marleen 
Leukenhaus, Yvette van den Berghe en Ineke Beijers. 
Het bestuur heeft gevraagd om een afgevaardigde namens de JC, maar daar kunnen wij 
helaas op dit moment niet aan voldoen. 
 

o Recreanten 
Het aantal recreanten loopt terug. Heren 2 is op eindtoernooi tweede geworden en mag nu 
naar de regiokampioenschappen in Aalten op 16 juni. 
 
o Technische zaken 
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Vanavond een kort verslag vanuit de TC over het bijna afgelopen seizoen. Sportief gezien een 
gemiddeld seizoen. Twee kampioenschappen/promoties op een haar na gemist. Eerst was 
daar meisjes B1 die 1 punt of wel 1 set tekort kwamen om kampioen te worden. Wel hebben 

zij zowel als team als individueel stappen vooruit gezet, vanuit opleidingsoogpunt zijn wij 
zeker tevreden over hun ontwikkeling.  
Heren 1 stelde 2 wedstrijden voor het einde van de competitie deelname aan PD-wedstrijden 
veilig, een kampioenschap zat er helaas niet in. In Arnhem werd daarom op 28 april 
gestreden om promotie naar de derde divisie, hetgeen echter niet lukte. 
Helaas gaat dames 2 weer een stapje terug doen, handhaving in de tweede klasse zat er niet 
in. In januari van dit jaar moesten we helaas besluiten een trainerswissel toe te passen, niet 

om handhaving alsnog veilig te stellen maar vooral om het plezier bij de speelsters weer terug 
te krijgen waardoor zij zich ok weer beter kunnen ontwikkelen. Het was goed om te zien hoe 
zij hiermee om zijn gegaan. Tot aan de laatste set van de laatste wedstrijd was het een en al 
enthousiasme. Ondanks dat degradatie nooit leuk is leren zij ook hier weer van. 
 
Als TC hebben we dit seizoen voor onze trainers ook weer 2 technische bijeenkomsten 
georganiseerd op de zondagmorgen. Zowel Paul Langenakker als Wilhelm de Ruiter waren 

bereid hun kennis en ervaring te delen met onze trainers.  
Momenteel wordt overlegd om ook volgend seizoen met de Pentatraining door te gaan. Dit 
hangt mede af van de inzet van onze trainers om te assisteren op zondag. Een voorlopige 
inventarisatie onder hen stemt niet positief. 
 
In november heeft weer een ouderbijeenkomst plaats gevonden. Wederom ging het om uitleg 

van ons beleid en wat onze jeugdspelers daarvan merken. Tevens heeft Gert Grievink, trainer 

van Penta op zondag, die avond op inspirerende en heldere wijze uitleg gegeven over zijn 
visie en werkwijze met onze jeugdspelers. Na afloop werd nogmaals de waarde beklemtoond 
door de ouders van dit soort bijeenkomsten. Hier zullen we zeker mee door moeten gaan. 
 
Zelf heb ik met veel plezier samen met onze voorzitter in november en december de 
gesprekken gevoerd met alle teams/trainingsgroepen. Centraal stond hierbij uitleg over het 

visiedocument, maar vooral ook wat de eventuele gevolgen kunnen zijn voor iedereen bij de 
uitvoering van deze visie. Ik ga hier niet in op de resultaten van vaak hele leuke discussie, het 
bestuur heeft dit inmiddels gedaan via de nieuwsbrief. Dat het voor herhaling vatbaar is staat 
vast. 
 
Voor het komend seizoen staat het OFO-project op de planning. OFO staat voor ontwikkelfase 
gericht opleiden, m.a.w. de trainer biedt oefenstof aan welke past bij de ontwikkelfase van de 

kinderen. De trainers van onze vereniging zullen samen met ondersteuning van iemand 
namens de bond technische leerlijnen opstellen en deze toepassen in de praktijk. Tevens 

worden trainersbegeleiders opgeleid. Meer hier over volgt via de nieuwsbrief. 
 
Tot slot, de TC in zijn huidige samenstelling stopt per vandaag, ieder om persoonlijke reden. 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn per 1 mei afgerond. We zijn blij dat de 

nieuwe TC klaar staat om het over te nemen. Vorige week maandag heb ik met hen om tafel 
gezeten en de taken doorgesproken.  
We wensen hen hierbij veel succes en plezier. 
 
o Financiën 
Inkomsten – van sponsoren is inmiddels alles ontvangen. De laatste contributiebedragen 
druppelen ook binnen. De jeugd heeft met de gehouden acties veel geld (€ 950) opgehaald 

waarmee bijvoorbeeld het te houden jeugdkamp kan worden betaald. Tijdens het laatste 
happy hour is met de lotenverkoop ruim € 600 opgehaald, zodat ook deze activiteit de 
vereniging niet veel heeft gekost. 

Uitgaven – zo goed als alle kosten gaan volgens begroting of net iets daar onder. Geen 
extreme uitschieters op dit moment. Het lijkt erop dat het resultaat op ongeveer nul uit zal 
komen terwijl we een negatief bedrag van ruim € 2.000 hadden begroot. 
Buiten de resultatenrekening om hebben we de kosten van het jubileum ten laste van ons EV 

gebracht. Dat was begroot op max. € 7.500 en uitgekomen op € 6.189. 
Als we allemaal veel stemmen uitbrengen bij de Rabobank actie, dan kunnen we dit jaar 
wellicht zelfs nog positief afsluiten. 
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o PR & Sponsoring 
De stukken van Heren 1 en Dames 1 hebben bijgedragen aan de naamsbekendheid, dit is 
goed voor onze sponsoren. Er is nu een format gemaakt wat standaard gebruikt kan worden 

om iets bekend te maken bijv. een toernooi. 
Er is een shirtsponsor bij gekomen voor MB2, Zorgretail Ruurlo. 
Gevraagd wordt of er geadverteerd kan worden voorafgaand aan de films/advertenties bij 
Skopein. Dat kan, dat kost € 800 per seizoen, Skopein is hierbij gebonden aan landelijke 
regels. 

5.  Beachvelden zomerseizoen 2018 

Er is spontaan een commissie ontstaan van 9 personen waaronder veel jeugdleden. Zij willen 

toernooien organiseren en mogelijk ook nog andere dingen. Van 5 tot 12 juli is er een 
beachweek, er is elke avond een toernooi. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Hoe je 
contact op kan nemen met de commissie zal in de nieuwsbrief bekend gemaakt worden. 
Voor de beachvelden zijn maar 2 sleutels, daarmee heb je ook toegang tot WIKO. Hier 
moeten we zorgvuldig mee omgaan. 
S.v.p. niet reserveren op de dag zelf, dat kunnen we niet waarborgen. 

6.  Stand van zaken AVG en besluiten hierover 
We hadden in Nederland al een privacywetgeving, maar dat is inmiddels geregeld vanuit 
Europees recht (GDPR). Met ingang van 25 mei 2016 hebben we in Nederland de AVG. Twee 
jaar later, op 25 mei 2018 gaat deze echt van kracht. 
De wet zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden 

voor organisaties en meer bevoegdheden voor toezichthouders. 
Het is dus ook van toepassing voor onze vereniging. We mogen nog steeds persoonsgegevens 
verwerken. Daarbij moeten we alleen wel goed nadenken en noteren: 

• Wat we vastleggen 
• met welk doel 
• wie er allemaal over die data kunnen beschikken. 
 

We hebben als vereniging dan ook een overzicht opgesteld van onze Verwerkingen. Dat 
betreft in ons geval de ledenadministratie via Sportlink. Met Sportlink zelf hebben wij weer 
een verwerkersovereenkomst gesloten. Personen van de vereniging met toegang moeten een 
geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Tevens gaan we met Esselink.nu als bouwer van 
onze website een verwerkersovereenkomst sluiten. 
Leden van de vereniging hebben nu meer rechten. Ze hebben het recht om te weten welke 
gegevens wij van hen hebben opgeslagen. Ze hebben het recht om hun gegevens aan te laten 

passen en als ze geen lid meer zijn hebben ze het recht om vergeten te worden. We mogen 
data dan ook niet langer dan noodzakelijk bewaren. Daarbij houden we ons aan de 
voorgeschreven regels.  
 

Welke persoonsgegevens verwerkt Wivoc: 
Voorletters, voor- en achternaam 

Geslacht 
Geboortedatum 
Adresgegevens 
Telefoon/mobiel 
E-mailadres 
Bankrekeningnummer. 
 

Bij jeugdleden jonger dan 16 ook de gegevens van ouders/verzorgers. 
 
Overal waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Als een niet bevoegd persoon de 
beschikking krijgt over data van onze vereniging is er sprake van een datalek. Als vereniging 
moeten we al deze datalekken registreren en eventueel moet dit worden gemeld bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ons gebeurd de registratie door het secretariaat. 
 

De meeste persoonsgegevens komen binnen en worden verzameld op het moment dat 
iemand lid wordt van de vereniging. De wettelijke basis voor het verzamelen is dan het 
lidmaatschapsformulier. Gedurende het lidmaatschap kunnen ook bijzondere 
persoonsgegevens worden verzameld. Denk aan foto’s en video’s. 
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Op het lidmaatschapsformulier geven leden hier specifiek toestemming voor. Mocht iemand 
een andere mening krijgen, dan dient hij/zij dit door te geven bij de ledenadministratie.  
 

Waar wij als vereniging geen toestemming voor geven is het volgende: 
1. Het door trainers verzamelen en vastleggen van persoonlijke zaken als gewicht, blessures, 

ziektes en dergelijke.  
2. Het door teams opzetten van een facebook pagina met daarop de verwijzing naar onze 

verenigingsnaam 
 
Uiteraard is het per team wel toegestaan een whats-app groep aan te maken. Iedereen kan 

zelf kiezen om daar wel of geen lid van te zijn. 
 
Voor de kinderen binnen onze vereniging is de regelgeving nog wat uitgebreider. Zo moeten 
ouders steeds toestemming verlening voor bijvoorbeeld uitstapjes. Denk aan het 
volleybalkamp. We gaan daar formulieren voor opstellen. 
 
Alles overziend lijkt het wel heel erg zwaar te worden opgetuigd, maar we moeten er ook 

weer niet te moeilijk over doen. Veel regels bestonden immers al. We worden alleen weer 
even bewust gemaakt van alle rechten en plichten. Dat kan nooit kwaad. Met dank aan Wim 
Navis hebben we zo goed als alles al geregeld op dit gebied. 
 
Besluiten: 
 

1. Kortingsactie Leugemors: wijzigen in algemene sponsoracties. 

Aanwezige leden bij ALV stemmen voor, niemand stemt tegen. 
 
2. Toestemming maken foto’s en video’s:  

Bij de aanvang van het nieuwe seizoen individuele toestemming door de leden c.q. 
ouders/verzorgers van de leden jonger dan 16 jaar. 
Er is overleg met de gemeente over aanpak in sporthal. 

De aanwezige leden bij de ALV stemmen voor, niemand stemt tegen. 
 
3. Na beëindiging van het lidmaatschap van Skopein Wivoc worden alle gegevens van het 

betreffende lid op 31 december van het lopende jaar waarin het lidmaatschap is opgezegd 
verwijderd, er vanuitgaande dat alle financiële verplichtingen zijn voldaan. 

 
Afsluitend wordt Wim Navis bedankt met een presentje voor al het werk wat hij verricht heeft 

om Skopein Wivoc AVG proof te maken. 

7.  Bestuurlijk seizoen 2018-2020 (o.a. aandacht voor 4 speerpunten) 

OFO: dit is een duur project (€ 6.000), de Provincie draagt hier € 4.750 aan bij, het 
resterende bedrag van € 1.250 is het cadeau van Skopein voor ons jubileum. 
 

Jongensvolleybal: het aantal jongens dat volleybalt is in Nederland en bij ons te laag. 
Hiervoor willen we extra activiteiten gaan ontplooien om jongens enthousiast te maken voor 
volleybal. Een aparte commissie gaat hiermee aan de slag (Corné Dingemans, Bram Heinen, 
Mandy Kemper en Ramon Beernink) 
Waarschijnlijk gaan we weer een scholentoernooi organiseren en gastlessen op scholen 
geven. Bij dat laatste krijgen we ondersteuning van de Nevobo (30 uur ter beschikking). 
 

Na de gevoerde gesprekken afgelopen najaar zijn er veel nieuwe vrijwilligers bij gekomen, 
alleen geen bestuursleden. De jeugdcommissie heeft hiervoor niemand beschikbaar en ook bij 
de nieuwe TC is nog geen animo en de vacature PRS staat ook al geruime tijd open. Het 
bestuur stelt daarom voor de structuur om te gooien, hiermee gaan we de komende maanden 

aan de slag. Het Dagelijks Bestuur bestaat dan uit drie personen, de commissies krijgen dan 
verantwoordelijkheid voor hun eigen taken en een goede bemensing van de commissie. De 
statuten en het Huishoudelijk Reglement moeten hiervoor dan worden aangepast.  

 
Opgemerkt wordt dat het goed is dat we aanpassingen doen; veel verenigingen zijn hier mee 
bezig bij gebrek aan bestuursleden. Het is of dit doen of fuseren met andere 
zaalsportverenigingen. 
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Een vereniging moet door de leden gedragen worden, dat er nu meer bereidheid is om dingen 
te doen voor de vereniging (meer dan bij andere verenigingen) is een goed signaal. Het is 
moeilijk om aan te geven hoeveel tijd een bestuursfunctie kost, het brengt ook wat. Een 

aantal taken zal bij het bestuur blijven zoals contact met gemeente, PRS.  
 
De aanwezigen bij de ALV zijn akkoord dat het bestuur dit op gaat pakken. 

8.  Bestuursverkiezing 
o Aftredend en niet herkiesbaar alle leden van de TC (tot 1 mei a.s. kunnen kandidaten zich 
aanmelden voor een functie binnen de TC, zie brief vanuit de TC). Gelukkig zijn er acht leden 

bereid de nieuwe TC te vormen. Ze zijn inmiddels bij elkaar geweest en hebben toelichting 

van Bert gekregen over hun taken. De nieuwe TC bestaat uit: Ruben Kruisselbrink, Ramon 
Beernink, Esmee Schreurs, Fabian Kruisselbrink, John te Morsche, Robert Leukenhaus, Kim 
Klaver en Milou van Dam. 
o Bestuur is nog op zoek naar een kandidaat voor PR & Sponsoring: zie punt 7. 
o Robert Bekker heeft aangegeven per direct zijn functie als vertegenwoordiger van de 
recreanten neer te leggen. Hij heeft hierover contact gehad met de contactpersonen van de 

recreantenteams. Hij was de langstzittende bestuurder en wordt bedankt voor zijn bijdrage. 
Zie punt 7 voor invulling van deze vacature. 

9.  Rondvraag en sluiting 
Martijn Roerdink zoekt trainer voor dinsdagavond recreanten om systeem uit te leggen en te 
trainen. 

Franklin Vlam geeft aan dat de gemeente de bijdrage van de afdrachtregeling (€ 20,--) 
teruggeschroefd heeft. De verenigingen moeten hiervoor wat terug doen. Skopein Wivoc doet 
al van alles zoals beschikbaar stellen van beachvelden, indoorsportdag, Jaspersdag en 

scholentoernooi. Is daarmee afgetikt.  
Karin Wieggerinck vraagt hoe het zit met schoonmaken bij Beachvelden. De grote 
schoonmaak van het veld is gedaan door mensen van het AZC (is apart project bij AZC in 
Winterswijk). Een paar vrijwilligers van AZC blijft voor schoonmaak kantine, in ruil daarvoor 

mogen ze dan beachen op donderdag, is ook goed voor hun contacten. 
Barry Vogel heeft nieuwe verbandkoffer voor beach mee genomen, was armzalig wat er was. 
Hans Abbink geeft aan dat Skopein Wivoc weer mee doet met de Hart voor Achterhoek actie 
van de Rabobank. Leden van de Rabobank kunnen weer op ons stemmen. Wordt ook op 
Facebook gezet. 
De vergadering wordt om 20.55 gesloten. 

 


