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Vanuit het bestuur 

• Mededelingen vanuit de ALV. (Maandag 22 oktober 2018) 

 
o Het bestuur was positief verrast over de grote opkomst ondanks dat 

het herfstvakantie was. Complimenten voor de aanwezigen. 

o Tijdens de ALV hebben de aanwezige leden er mee ingestemd dat de 
contributie met 5% verhoogd wordt voor dit seizoen (zie voor de 

nieuwe bedragen en inningen onze website) 

o Zijn de financiële stukken goedgekeurd door de kascontrole-
commissie. Neemt Ilona Winkelhorst de plek van René te Morsche in. 

o Heeft Hans Abbink aangegeven volgend jaar oktober af te treden als 
penningmeester. De functie van (2de) penningmeester is helaas nog 

niet ingevuld. I.v.m. de aanpassing van de nieuwe structuur en het 
meedenken hierover, is het een nadrukkelijke wens vanuit het bestuur 
om naast basis financieel inzicht ook over bestuurservaring te 

beschikken! Aanmelden kan via een mail aan secretaris@wivoc.nl of 
een gesprek met de huidige penningmeester. 

o Zijn Wim ter Haar en Jan Rademaker in het zonnetje gezet vanwege 
hun 40-jarig lidmaatschap van de vereniging. 

o Is er opnieuw aandacht gevraagd voor het OFO-project. Hiervoor 

hebben zich 4 leden gemeld. Zie verderop het resultaat! 

 

• Voortgang OFO-project. (Ontwikkel Fasegericht Opleiden) 
We gaan van start! Vandaag, dinsdag 6 november 2018, heeft het bestuur 

Roy Wassen gevraagd om met een planning te komen voor dit mooie 
project. Zoals hierboven gemeld hebben er tijdens de ALV 4 mensen zich 

gemeld om dit project te ondersteunen. Mede dankzij de inspanning van de 
TC en het bestuur zijn er enkele mensen bijgekomen, zodat we de 
deelgroep “enquete” en “leerlijnen” hebben kunnen invullen. We zijn nog 

op zoek naar 2 personen om invulling te geven aan de “werkgroep 
trainersbegeleiders”. 

Deelname aan bovengenoemd item betekent niet dat je er een heel jaar aan 
vastzit. De eerste bijeenkomst is ca 2 uur en nadien kan de werkgroep er 
zelf invulling aangeven. Heb je interesse om ook een aantal uurtjes in jouw 

vereniging of die van je kind(eren) te steken, meld je dan nu zo spoedig 
mogelijk aan via een mail bij de Technische Commissie via tc@wivoc.nl. 
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Wij denken nu er al zoveel “schapen” over de dam zijn de laatsten ook wel 

zullen gaan volgen. Leden wij rekenen op jullie. 
 

• Eerste thuiswedstrijden zitten erop. 

Deze conclusie is niet zo moeilijk te trekken. Er zijn een paar dingen die 
voor het verloop van deze zaterdagen wat extra aandacht verdienen omdat 

ze misschien iets anders georganiseerd zijn t.o.v. het afgelopen seizoen. 
 
• De zaalwacht draagt zorg voor het wedstrijdsecretariaat. Dus er is 

altijd 1 persoon aanwezig van de zaalwacht! Hij of zij zorgt ervoor 
dat de computers klaar staan voor de betreffende wedstrijden en de 

overige computers aan de oplader liggen, ontvangt de scheidsrechters, 
bedankt hem of haar voor het fluiten namens de vereniging en geeft na 
afloop hem of haar een consumptiebon. Vergeet niet dat we 

scheidsrechters van buitenaf hebben! 

• Als er een teller of scheidsrechter niet aanwezig is dient dit gemeld te 

worden bij het secretariaat/zaalwacht en hij/zij onderneemt actie. 
• Omdat niet altijd alle teams tegelijk thuiswedstrijden hebben kan het 

zijn dat een team 2 wedstrijden op een middag moet tellen (zie 

schema). 
• Naast de grote banner in de zaal dienen ook de roll-up van de 

vereniging en het bordje m.b.t. het maken van opnames in de entree 
geplaatst worden. (afbeeldingen zitten in de map “zaalwacht”). 

• De zaalwacht helpt bij het opruimen samen met de teams die de laatste 

wedstrijdronde spelen. Ook even de zaal en de kleedkamers (laten) 
controleren op afval etc. (dames bij dames en heren bij de heren). 

• Het bestuur is niet het eerste aanspreekpunt als er zaken niet of 
onvoldoende zijn geregeld tijdens de thuiswedstrijden! Hiervoor 
is de zaalwacht!! 

 
• Komende activiteiten vanuit de jeugd. 

Ook het komende seizoen heeft de jeugdcommissie weer diverse activiteiten 
op het programma staan. Hieronder volgt een kort overzicht. Uiteraard 
ontvangen de kinderen hierover nadere informatie. 

• 4 december staat in het boek van Sinterklaas dat hij of zijn Zwarte 
Pieten een bezoek moeten brengen aan de sport- en turnhal. 

• 23 februari 2019: ‘s Middags een Bingo voor de jongste jeugd en 
‘s avonds een verrassingsavond voor de “oudere” jeugd. 

• Periode van 5 tot 26 maart: Bloembollen- en stroopwafelactie. 
• 25 en 26 mei: Jeugdkamp. 
• 16 of 23 juni: Familiebeachtoernooi (afsluiting van het seizoen). 
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• Trainingsmogelijkheid voor nieuwe leden (inloop training) 
Op woensdagavond hebben we de mogelijkheid om beginnende 
volleyballers op te vangen in een aparte trainingsgroep. De training vindt 

plaats in de sportzaal van de Alma, van 19.30 - 21.00 uur, is toegankelijk 
voor dames en heren. 

Naast dat deze mogelijkheid op de website van Winterswijk Actief staat zal 
er ook media-aandacht aan gegeven worden en een aankondiging bij het 
AZC komen te hangen. Op deze manier hopen we dat we de drempel te 

kunnen verlagen om lid te worden en bestaande trainingsgroepen niet 
steeds te belasten met “nieuwkomers”. Dus hoor je van of weet je iemand 

die graag wil volleyballen, of kun jezelf op je vaste trainingsavond een keer 
niet dan is dit het moment om in te stappen of toch te trainen zonder enige 
verplichting! 

 

• Vrijwilligersmiddag  

Ook voor dit lopende seizoen vinden wij dat we de vrijwilligers moeten 
belonen voor hun verenigingswerk. Want zonder vrijwilligers gebeurt er 

niets binnen een vereniging. De opzet zal niet veel afwijken van de 
afgelopen jaren. Op zondagmiddag 20 januari 2019 vanaf 15.00 uur staat 

de deur voor jullie open bij onze hoofdsponsor Servicetheater Skopein voor 
een hapje en een drankje. Rond de klok van 18.00 uur denken wij dat het 
mooi is geweest. De officiële uitnodigingen worden nog overhandigd of 

verstuurd. 
 

 
 

• Bericht van de ledenadministratie. 
Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief niet heeft ontvangen. Als je 
twijfelt aan de juistheid van je e-mail adres waarop je de Nieuwsbrief wilt 

ontvangen geef dan even het juiste adres door aan:  
ledenadministratie@wivoc.nl. of nieuwsbrief@wivoc.nl. 

 

Ook als er zich anderszins wijzigingen voordoen (nieuw adres, ander mobiel 
telefoonnummer) dit doorgeven aan: ledenadministratie@wivoc.nl. 
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