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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 22 oktober 2018 
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk 
Aanwezig:  27 mensen (inclusief bestuur) 
Afwezig:  17 afmeldingen (zie punt 2) 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering.  
Het afgelopen half jaar zijn er veel positieve dingen gebeurd. Er is half mei een ruime nieuwe 
technische commissie gestart. Er is druk geworven voor nieuwe scheidsrechters en dat is 
bijna rond. Betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. In de Alma is een 
trainingsgroep gestart om mensen kennis te laten maken met volleybal, dit loopt goed. De 
beachvolleybalweek is goed verlopen, de kantineopbrengst volgt nog. De jeugd heeft tijdens 
de herfstvakantie een extra training op woensdagochtend. Er is een geslaagd jeugdkamp 
geweest en er is een commissie gestart om jongens te werven voor volleybal, einddatum is 28 
december.  
 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
Afmeldingen voor de ALV zijn ontvangen van:  
Bob van Rijswijk, Barry Vogel, Monique van den Berg, Kees Wedda, Corne, Wout en Guus 
Dingemans, Lieke Beusink, Bianca Matser, Wim Navis, Wilfried Roerdink, Jan Rademaker, 
Marion ten Barge, Kim Klaver, Lotte Schonewille, Esmee Schreurs, Wilhelm de Ruiter. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken. 

 
3.  Verslag Algemene Ledenvergadering 

Datum: 14 mei 2018 
Tekstueel: Waar op pagina 2 staat jeugd organiseert wordt jeugdcommissie bedoeld, verder 
geen opmerkingen. 
Inhoudelijk: geen opmerkingen 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

4.  Financiën: 
a. Jaarrekening 2017-2018 
Voorziening voor nieuwe wedstrijdtenues is dit jaar voor het eerst opgebouwd, opbouw in 4 
jaar. Het begrote verlies is mee gevallen. Overschrijding begroting Nevobo door opgelegde 
boetes, waar mogelijk worden deze verhaald op de leden/team.  
 
b. Verslag van de kascontrolecommissie 
Hans heeft deze vergeten op te nemen, gelukkig is een van de leden aanwezig en die 
bevestigt dat op 3 oktober 2018 de cijfers bekeken zijn en akkoord bevonden. 
 
c. Decharge bestuur 
Met deze notulen wordt de jaarrekening goedgekeurd en wordt decharge aan het bestuur 
verleend. 
 
d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Melissa wil aanblijven als lid, Ilona Winkelhorst meld zich aan als lid voor volgend jaar.        
 
e. Begroting 2018-2019 
Bij een gelijkblijvende contributie ontstaat er een tekort van ruim € 2.600, bij een 
contributieverhoging van 5% ontstaat er een tekort van ruim € 1.200, bij een 
contributieverhoging van 10% ontstaat er een klein overschot. 
Voorgesteld wordt om de contributie met 5% te verhogen om de ondergrens van € 15.000,-- 
te waarborgen. Komend jaar verdwijnt de bijzondere bijdrage aan de gemeente en dan is 5% 
voldoende. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

5.  Oproep 2e penningmeester 
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I.v.m. aftreden van de huidige penningmeester Hans Abbink in 2019 zoekt het bestuur alvast 
een 2e penningmeester. Deze kan dit jaar mee lopen met de huidige penningmeester en 
volgend jaar het stokje van Hans overnemen. Hans wil opvolger graag inwerken en blijven 
ondersteunen. Vanwege traject bestuurlijke vernieuwing en de verandering van de structuur 
is het handig als 2e penningmeester nu aantreedt. Er is niemand aanwezig die nu zegt dat ga 
ik doen.  
Graag rondvragen of iemand interesse heeft. Lopend werk kost ongeveer 1 uur per week, 
daarnaast bestuursvergadering 1x per maand. Je krijgt gratis boekhoudcursus en hulp.  
 

6.  Jubilarissen 40 jaar lid 
Wim ter Haar:  Wim is bekend als volleyballer en scheidsrechter, maar ook om zijn 
gezelligheid, zijn bereidwilligheid en zijn bescheidenheid. Wim wordt bedankt voor alles met 
een aandenken en een bos bloemen.  
Jan Rademaker heeft zich afgemeld voor de vergadering vanwege vakantie. Jan heeft lang 
gevolleybald maar is al enige tijd niet meer in de hal gezien. Hij is bioloog en 
natuurliefhebber en bloemencorsowagenbouwer. Daarnaast zeer sociaal en gezellig. Geert zal 
hem zijn cadeau en bloemen thuis brengen. 
 

7.  Bestuur 
Traject besturen op afstand 
In de ALV van 14 mei is besproken dat er een aantal aanpassingen zullen plaats vinden: 
� Commissies worden zelfsturend en zelf verantwoordelijk. 
� Commissies leveren kant en klare plannen aan. 
� Commissies zijn verantwoordelijk voor de invulling van eigen vacatures. 
� Bestuur beoordeelt voorstellen. 
� Dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden (voorzitter, secretaris en penningmeester). 
Student HAN zal middels afstudeeropdracht sport en management vanaf februari 2019 het 
bestuur ondersteunen bij dit traject, de juridische kant, aanpassingen statuten, 
communicatiestructuur en dergelijke. Er zal veel inbreng nodig zijn vanuit de verschillende 
commissies. 
  
OFO traject 
Dit staat voor Ontwikkel Fase gericht Opleiden. Het project komt nog niet goed van de grond. 
We komen mensen tekort die in de opstartfase willen helpen. Het gaat om:  
Het uitvoeren van een 0-meting, de opstart kost 1 avond, daarna enquête houden. Een 
aantal ouders heeft zich hiervoor opgegeven. 
Het ontwikkelen van leerlijnen: hiervoor heb je geen diploma nodig. Ook al een aantal 
mensen.  
Trainersbegeleiders: ook al een aantal mensen. 
De begeleider van het traject vanuit de Nevobo heeft een heleboel zaken al klaar staan.  
 
Gevraagd wordt hoe het zit met de trainers. Dit deel van het traject heeft nog geen impact 
voor trainers. In eerder overleg is wel besproken dat jeugdtrainers verplicht zijn mee te doen. 
Zij hebben zelf in verleden gevraagd om hulp omdat ze allemaal hetzelfde willen doen. De te 
ontwikkelen leerlijnen zijn een hulp voor de trainers en zullen ze straks allemaal moeten 
volgen. Het kost trainers geen extra tijd, er komt iemand tijdens de reguliere trainingen 3 of 
4 keer mee kijken. De vergadering vind dat trainers die dat niet doen moeten vertrekken, het 
is triest als technisch kader zijn eigen gang wil gaan. Als de trainers niet willen dan hoef je 
bovenstaande taken niet te doen. Dit vind het bestuur niet uit te leggen aan Provincie en 
sponsor, het hele traject kost € 6000,-- en volgt uit de eerder in een ALV vastgestelde visie. 
Voorgesteld wordt om op korte termijn om tafel te gaan met de trainers en een begindatum 
te prikken.   
 
Een aantal mensen meld zich aan voor de taken in de opstartfase, Karin Wiegerinck, Anke 
Hillen, Nicole te Winkel, Melissa Meuwszen, Martijn Roerdink.   
 
Geert zal nog wat werk steken in de voorbereiding en de voortgang in de nieuwsbrief melden.  
 

8.  Rondvraag en sluiting 
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Marian vraagt of het mogelijk is een net tussen de velden te hangen tijdens de 
competitiewedstrijden. De ballen van een ander veld zijn erg storend en gevaarlijk.  
Met de gemeente zijn hierover al veel gesprekken gevoerd, gaat helaas niet gebeuren. 
Rien vraagt hoe lang de beginnerstraining gaat duren. Doen we tot december, kijken of het 
wat oplevert.  
Wim vraagt hoe het gaat met de Pentatraining. Dit is een samenwerking van Wivoc en Penta. 
De trainers van Wivoc zouden 2x per jaar op een zondag aanwezig moeten zijn, dat willen ze 
helaas niet. De samenwerking was goed, iedereen was enthousiast en de leden gaan vooruit. 
Dit jaar is het daarom niet opgestart. Voor de jongste jeugd van de CMV kunnen we mogelijk 
wel zoiets regelen maar dan helaas niet met de toptrainers van Penta. 
Tijdens de Indoorsportdag heeft Wivoc 3 groepen van 20 niet-leden, de andere verenigingen 
hebben 2 rondes.   
 
De vergadering wordt om 20.50 gesloten. 
 

 


