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Vanuit het bestuur 

• Wij zijn nog op zoek!         

Het is tijdens de laatste ALV al genoemd dat Hans Abbink in oktober van dit 

jaar stopt als penningmeester. Binnen het bestuur hebben we besproken 

dat het denkbaar is dat iemand wel de financiële administratie wil voeren 

maar niet een bestuursfunctie ambieert terwijl iemand anders op bestuurlijk 

vlak zich wil en kan inzetten. We kunnen dus deze functie heel goed 

opsplitsen. Heb je interesse voor deze (deel)functie laat het dan even weten 

via het secretariaat (secretaris@wivoc.nl) of spreek een bestuurslid aan. 

• Zaterdag a.s. start 2de helft competitie. 

De Kerstdiners en Nieuwjaarstoespraken toespraken liggen weer achter ons 

en de eerste trainingen zijn weer gestart. Zaterdag a.s. start de 2de helft 

van de competitie alweer. Het gehele tel- en zaalwachtschema staat op 

website. Ook in de 2de helft spelen niet alle teams gelijk hun 

thuiswedstrijden. Hou dus goed in de gaten wanneer en bij welke wedstrijd 

je moet tellen. Sommige teams tellen af en toe twee wedstrijden op 

een zaterdag en sommige teams hebben twee keer zaalwacht! 
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• Wij wordt onze 1ste vrijwilliger van het jaar?   

Op zondag 20 januari a.s. hebben wij alle vrijwilligers uitgenodigd voor een 

hapje en een drankje. Zoals eerder gemeld hebben wij besloten tijdens deze 

middag de vrijwilliger van het jaar te kiezen door de aanwezige 

vrijwilligers. Stemmen kan alleen tijdens deze middag tot 16.00 uur. 

Er kan ook alleen gestemd worden op die vrijwilligers die aanwezig zijn! 

Zoals in de uitnodiging staat is het voor ons als bestuur handig om 

te weten of je wel of niet komt. Heb je dit nog niet gedaan stuur dan 

voor 13 januari a.s. alsnog een mail aan secretaris@wivoc.nl. 

Zoveel moeite kan dat toch niet zijn???? 

 

 

• Helaas geen succes tijdens het NOJK 

Afgelopen zaterdag hebben de meisjes B en C meegedaan aan de voorronde 

voor het NOJK. De B-meisjes mochten in Nijmegen aantreden waar zij 

begonnen met een slechte start van het toernooi. Pegasus uit Nijmegen 

kwam niet opdagen. De lange wachttijd en een te sterke tegenstander (Rivo 

Rijssen) resulteerde in een 2-0 verlies. Ook de tweede wedstrijd werd door 

minder goed spel verloren met 2-0 van De Hofnar Bovo. In Enschede traden 

de C-meisjes aan. Hier werden gelukkig wel alle drie de wedstrijden 

gespeeld. Zowel Halley, Salvora als Krekkers waren te sterk voor onze 

meiden. Ondanks het verlies toch weer een ervaring rijker voor onze 

jeugdspeelsters en de begeleiding. 
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• OFO-traject is volop in beweging. 

De eerste resultaten van het OFO-project zijn bemoedigend. De enquêtes 

worden goed ingevuld en teruggestuurd. Deze week gaat men aan de slag 

om de jeugd de enquêtes tijdens de trainingen in te laten vullen. Eind van 

deze maand worden ALLE jeugdtrainers verwacht op de eerste bijeenkomst 

samen met Roy Wassen. Hier zal uitleg worden gegeven over de praktische 

invulling van het project. Voor de tweede bijeenkomst is men momenteel 

aan het zoeken naar een geschikte datum. De commissie leerlijnen geeft 

aan ook op schema te lopen. Ook de commissie trainersbegeleiders is reeds 

drie keer bij elkaar geweest. Hier worden nog wel een aantal mensen voor 

gezocht. (Voor informatie zie hieronder) 

   

Invullen van de enquêtes door de jeugd tijdens de training. 

• Trainersbegeleiders gezocht: 

Ben jij degene die enthousiast is om binnen onze vereniging trainers te 

coachen om jeugdsporters meer plezier te laten beleven? 

Wil jij aan de slag als trainersbegeleider en de beste sociaalpedagogische 

kwaliteiten in onze trainers naar boven halen? Kun jij trainers op een 

positieve manier coachen? Dan ben jij misschien wel dé persoon de wij 

zoeken!  

Wij kunnen als vereniging 5 trainersbegeleiders opleiden binnen de 

vereniging. Als trainersbegeleider begeleid je jeugdtrainers in de praktijk 

tijdens trainingen. Je bespreekt praktijksituaties en helpt de trainer te 

reflecteren op zijn of haar gedrag.  

Onze visie op de rol van trainerscoach: wat gaat er goed, wat kan er beter?  

Je focust op alles wat er goed gaat en probeert dat te versterken. 

Gezamenlijk met de trainer bepalen jullie zijn verbeterpunten.  

Zo draag je bij aan de begeleiding van onze jeugdsporters. Zij zullen met 

nog meer plezier en zelfvertrouwen binnen onze vereniging blijven sporten!  
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Als trainersbegeleider:  

1. Ben je in staat een goed contact op te bouwen met de trainer. Vanuit 

gelijkwaardigheid en een positieve uitstraling werken jullie samen aan 

zijn sociaalpedagogische kwaliteiten.  

2. Laat je de trainer nadenken over de manier waarop hij overkomt bij zijn 

spelers: hoe is je contact met sporters voor, tijdens en na het 

sportmoment? 

3. Leer je om gedrag te observeren, analyseren en om te zetten in 

concrete tips. 

4. Leer je om te kijken naar wat er goed gaat, wat er nog beter kan en dat 

concreet te benoemen. Je stimuleert trainers om zich verder te 

ontwikkelen. 

5. Je leert je observaties op een goede manier in een gesprek met de 

trainer te bespreken. 

Opleiding:  

Het opleiden binnen de vereniging neemt 1 dagdeel in beslag. Je krijgt 

tijdens de opleiding instrumenten die je in de praktijk kunt gebruiken zoals 

een observatielijst, concrete leeropdrachten en tips om je rol als 

trainersbegeleider goed te vervullen. 

Praktijk: 

Daarna ga je aan de slag in de praktijk als trainerscoach. Hierbij ga je ± 3 

trainers begeleiden gedurende 3 momenten. Het 1e moment is een 

kennismaking waarbij je elkaar leert kennen, je de training observeert en 

na afloop samen met de trainer zijn leeropdracht bepaald. Tijdens het 2e en 

3e moment gaat de trainer aan de slag met de leeropdracht en voer je na 

afloop van de training een feedbackgesprek. Aan het eind van het 3e 

moment evalueer je het proces. 

Interesse: 

Je kunt je aanmelden tot 16 januari via karen.abbink@gmail.com of voor 

meer informatie contact opnemen met Karen Abbink, Tel: 06-42744788.  

 

Eind van dit seizoen (medio mei) zal dan het gehele project kunnen worden 

afgerond en dan moet er een bruikbaar en werkbaar plan liggen waarmee 

we de komende jaren weer vooruit kunnen. Natuurlijk zal het updaten van 

een dergelijk plan regelmatig moeten gebeuren. Het moet wel de rode 

draad worden waar trainers zich aan dienen te conformeren als ze bij onze 

vereniging aan de slag gaan. 
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Wilt U deze Nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur 
dan een email naar: Nieuwsbrief@wivoc.nl. 
Wij zullen dan uw email adres uit ons bestand verwijderen 

 
 

• Van de ledenadministatie: 

Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief (of andere informatie) niet 

heeft ontvangen welke per mail verstuurd is. Als je twijfelt aan de juistheid 

van je e-mailadres waarop je o.a. de Nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan 

even het juiste adres door aan: 

Ledenadministratie@wivoc.nl of nieuwsbrief@wivoc.nl  

Uiteraard kunnen hier andere wijzigingen ook aan worden 

doorgegeven zoals een nieuw woonadres, telefoonnummer, etc. 
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