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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 20 mei 2019 
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk 

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

1.  Opening door de voorzitter 

Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. We hebben een mooi en enerverend seizoen achter de rug. Als bestuur zien we de 
toekomst met vertrouwen tegemoet en daar is ook alle reden voor.  

In 2017 is met alle teams gesproken en daaruit zijn 4 speerpunten naar voren gekomen:  
• Aandacht voor de recreanten, invulling extra gezamenlijke training, dit is inmiddels 

gerealiseerd. De recreanten zijn erg enthousiast, de behoefte is ingevuld.  
• Aandacht vragen voor jongens volleybal. Het kersttoernooi voor de jeugd was een 

succes. Voor de beachweek is nog maar 1,5 dag vrij en hiervoor is nog niets 
gevraagd.  

• Opleiden van het technisch kader. Zie OFO-traject.   
• Volleybal dichter bij het basisonderwijs brengen. Inmiddels zijn bijna alle basisscholen 

bezocht.  
 

Wat heeft dit ons daadwerkelijk gebracht? Een goede sfeer binnen de vereniging en veelal 

tevreden leden. Ook zijn een paar teams kampioen geworden. Daarnaast is de vereniging 
gegroeid van 235 leden naar 256 leden. 
 
Alle 4 speerpunten zijn inmiddels gerealiseerd.  

 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Afmeldingen voor de ALV zijn ontvangen van:  
Bob van Rijswijk, Henk van Huet, Ruben Kruisselbrink, Lieke Beusink, Maarten Tankink, Nicole 
te Winkel, Thea te Selle, Wilhelm de Ruiter, Kees Wedda, Monique van den Berg, Truus 
Hesselink, Wout en Guus Dingemans, Anique Abbink.  
 
Verder zijn er geen mededelingen en ingekomen stukken. 

 

3.  Verslag Algemene Ledenvergadering 
Datum: 22 oktober 2018 
Tekstueel: geen opmerkingen 
Inhoudelijk: geen opmerkingen 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
4.  Verslag van de commissies: 

Financiën: 
Toelichting op de financiën van het seizoen 2018-2019 per 20 mei 2019. 
Het financiële seizoen loopt weliswaar nog door tot 31 juli 2019, maar inmiddels hebben we 
vrijwel alle financiële mutaties van dit verenigingsjaar wel gehad en verwerkt. 
Onze inkomsten zullen wat hoger uitkomen dan begroot. Dat komt door wat extra contributie 

opbrengsten en er zit een stijging in de baten van het bedrijventoernooi. Daar staat 
tegenover een lichte daling van de opbrengsten uit clubacties. Dat kan echter nog worden 
goed gemaakt door de actie Hart voor de Achterhoek die met ingang van vandaag gaat lopen 
en waarmee we vorig jaar toch ruim € 300 hebben opgehaald. Dit jaar wordt echter het 
bedrag pas in oktober uitbetaald zodat dat geen invloed meer zal hebben op dit 
verenigingsjaar. 
De uitgaven zijn op dit moment nog wat lager dan begroot, maar er zijn nog wat kosten te 

verwachten vanwege het jeugdkamp. De trainerskosten en de kosten technische zaken vallen 

dit jaar iets lager uit dan begroot. De kosten van de bond vallen echter wat hoger uit. 
Per saldo hadden we een klein verlies begroot dit jaar (€ 1.244), maar het lijkt op een klein 
positief saldo uit te komen. Ons verenigingskapitaal blijft hiermee stabiel en omdat we een 
voorziening hebben getroffen voor de aanschaf van nieuwe kleding (stand is nu € 6.000) 
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vertoont ons banksaldo een stijgende lijn. Dat is dus over twee jaar ook noodzakelijk als er 
nieuwe kleding aangeschaft dient te worden.  
Hiermee ben ik als penningmeester zeer tevreden en ik draag mijn taken dan ook met 

vertrouwen over aan de nieuwe penningmeester (zie punt 5).  
 
Recreanten: de secretaris heeft helaas het verkeerde mailadres gebruikt. De aanwezige 
recreanten geven aan dat er goede resultaten geboekt zijn in de lettercompetitie. De 
donderdagtraining 1x per maand wordt heel enthousiast bezocht, dit voorziet duidelijk in een 
behoefte. Het aantal recreatieve leden is gegroeid, er komt een team extra. Het gaat goed, 
communicatie onderling is goed, weinig klachten. 

 

Technische commissie 
Aan het begin van het seizoen in een nieuwe samenstelling begonnen (jong en oud). 
Verdeling lijn, heren/dames, jeugd. Het was de eerste keer dat nieuwe teams gevormd 
moesten worden, ging goed, veel geleerd, nog de puntjes op de i zetten. Voor H2 op de 
dinsdagavond wordt nog een trainer gezocht.  
 

PR 
Er zijn nog een paar reclameborden beschikbaar. Binnenkort eerste gesprek met Skopein over 
sponsoring, de termijn verloopt bijna. Op de site worden stukken snel geplaatst, leden 
kunnen ook mailen. Chapeau voor de krantenverslagen van de eerste helft van het seizoen, 
met name D1. Bij de heren is het wat minder, ook bij verlies stukje schrijven. Volgend jaar 
gaan we zo verder met de shirtreclame. Aan de Samenloop voor Hoop doen 3 teams mee, 

ook dit is PR voor Wivoc. 
 
Kleding 

Voor een jeugdteam zijn nieuwe shirts aangeschaft. Een ander team heeft zelf een sponsor 
geregeld voor inspeelshirts. 
De meeste kleding is ingeleverd, sommige teams spelen nog toernooien.  
 

Verslag jeugdcommissie Skopein Wivoc seizoen 2018-2019 
Omdat met ingang van dit seizoen een andere taakverdeling binnen de vereniging is ontstaan, 
zal de jeugdcommissie voortaan jeugdactiviteitencommissie JAC genoemd moeten worden. 
Maar ook dat is voor ons nog wennen. 
Wat heeft de JAC afgelopen seizoen  o.a. voor de jeugd geregeld: eind november waren er 
weer 2 actieve zwarte Pieten die kleine kadootjes, wat lekkers en chocolade uitdeelden. Ook 
werd Marijn Roerdinkholder nog even via de Sint in het zonnetje gezet, omdat zij met ingang 

van dit seizoen als trainster stopte. 
In februari werd in plaats van een dropping een superspannende spooktocht gehouden bij De 
domme Aanleg in Aalten. Dankzij de ouders was er voldoende vervoer zowel heen-als terug 
voor de ca 30 kinderen. Voor de jongste jeugd was er ’s middags een bingo bij Skopein, waar 

leuke prijsjes konden worden gewonnen. 
In maart zorgde de JAC samen met enkele ouders van jeugdleden voor het aansturen van de 

stroopwafel/bloemenbollenverkoopactie. Dank is er voor de medewerking van Plus en 
Janfleur, waar de bestellingen weer mochten worden klaargemaakt. Ook een aantal 
damesrecreanten werd weer ingeschakeld voor het inpakken. De penningmeester heeft een 
mooi bedrag ontvangen.  De beste verkopers ontvingen een Skopein-bon. 
In het weekend van 25 en 26 mei gaat de Wivoc-jeugd weer op kamp, dit keer naar de 
Heksenlaak, waar vele sportieve onderdelen op het programma staan. Een 34-tal jeugdleden 
heeft zich aangemeld, dus dat wordt vast weer heel gezellig. 

Op 16 juni tenslotte wordt het derde familiebeachtoernooi gehouden , waarvoor de 
aanmeldingen deze week nog binnen moeten komen. 
Gedurende het seizoen was er bij elke thuiswedstrijd een pupil van de week, maar bij de 
laatste thuiswedstrijd waren alle CMV-ers uitgenodigd om eerst in de kantine patat te eten en 
daarna kregen zij een mooie plek op de tribune. Mede dank aan dames 1, die de ranja, 
spekjes, toeters e.d. hebben verzorgd. 

Ook werden de kampioenen via de JAC van een passende taart voorzien. 

Ook willen we hierbij alle ouders bedanken voor het zorgen van het vervoer/ 
coachen/aanmoedigen/wassen van de shirts enz. 
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Omdat Sandra nu gaat stoppen en Ineke volgend seizoen vragen we hierbij: meld je aan om 
de JAC aan te vullen als je je bij de jeugdafdeling betrokken voelt ( leden/ouders). 
De jeugdactiviteitencommissie bestond uit: Manon Schreurs, Yvette van den Berghe, Marleen 

Leukenhaus, Sandra Boogaard en Ineke Beijers. 
 
Arbitrage 
Het begin van het seizoen verliep een beetje stroef door het niet voldoen aan de 
leveringsplicht. Gelukkig was dit voor de 2de helft wel opgelost. Op dit moment zijn we druk 
bezig om dit aankomend seizoen niet weer te laten gebeuren.  
Dan is er het plan om aan het begin van het seizoen een scheidsrechtersbijeenkomst te 

organiseren waarin we verschillende dingen willen bespreken, denk bijvoorbeeld aan de 

nieuwe spelregels, de verandering in de opleiding tot VS2 scheidsrechter en het behouden 
van scheidsrechters.  
Verder willen we graag alle scheidsrechters bedanken voor hun inzet dit seizoen want zonder 
scheids, geen wedstrijd! 
Speciaal bedanken wij Kim voor het helpen bij het overdracht aan het begin van dit seizoen. 
Ook willen we graag Franklin bedanken voor al zijn hulp. Het is altijd fijn als er mensen zijn 

die hun ervaringen en wijsheden met ons kunnen en willen delen. 
Zijn er opmerkingen, tips of vragen, alsjeblieft zeg het ons. Wij weten namelijk nog lang niet 
alles. 
 

5.  Bestuursverkiezing  

 Het bestuur stelt Frans Derksen voor als nieuwe penningmeester. Frans stelt zich kort voor. 
Hij wil de komende tijd gaan kennismaken met de commissies waarvoor hij verantwoordelijk 
is. Frans wordt met algemene stemmen aangenomen als nieuwe penningmeester, iedereen 
wenst hem veel succes. 

 

6.  Jubilarissen 

25 jaar lid: Margriet Broens-Eerden; Mariel Frerichs-Vis; Fransien van Keulen; Willian 
Mentink; Thea te Selle; Gerrie Steenhuizen; Ans Udo; Truus Hesselink. 
Het team heeft aan het bestuur gevraagd of het bedrag wat ze normaal zouden ontvangen als 
jubilaris gebruikt kan worden voor een weekend weg. Dat was akkoord en de dames hebben 
er van genoten. Toch worden ze nog even naar voren gehaald en in het zonnetje gezet. 
 
40 jaar lid: Coen Beijers 

Bij het omzetten van de ledenadministratie is iets helemaal mis gegaan. Bij 31 leden is iets 
fout gegaan met de aansluiting. Alle gegevens zijn inmiddels achterhaald en worden door Wim 
Navis aangepast.  
Coen is dus eigenlijk inmiddels 41 jaar lid. In die jaren is hij speler geweest, trainer, oud 
papier inzamelen, corsowagen coördinator, lid van de jeugdcommissie en hij doet de planning 
van de beachvelden. Hiervoor wordt Coen in het zonnetje gezet. 

 
50 jaar lid: Ineke Beijers 
Ineke is al 50 jaar lid en krijgt een staande ovatie van alle aanwezigen. In die jaren is ze o.a. 
speelster Dames 1, (1971 – 1991), in 1982 haalt ze diploma volleybaljeugdleider, trainster 
jeugd-, senioren damesteams en recreanten, ondersteuning corsowagen, secretaris, lid en 
voorzitter jeugdcommissie, scheidsrechter en doet diverse verenigingsactiviteiten o.a. 
braderie. Op 2 september 2017 heeft ze voor al haar vrijwilligerswerk, ook buiten Wivoc, een 

Koninklijke onderscheiding ontvangen. Uiteraard wordt zij ook in het zonnetje gezet. 
 

7.  Afscheid Sandra Beijers 
Sandra is speelster in verschillende damesteams geweest, trainster jeugd-, senioren 
damesteams, verzorgde de catering bij de corsowagen, heeft in het bestuur gezeten namens 

de recreanten en de jeugdcommissie, scheidsrechter, diverse verenigingsactiviteiten en CMV-
moeder. Sandra neemt na al die jaren een jaar sabbatical. Het reglement van de Nevobo 
regelt hiervoor niets daarom stelt het bestuur voor Sandra tot Lid van Verdienste te 

benoemen. Dit wordt met algemene stemmen door de aanwezigen aangenomen. Ook Sandra 
wordt hiervoor in het zonnetje gezet. 
 



 

 
 
 
 

Volleybalvereniging Skopein Wivoc BIC RABONL2U 
Postbus 469 IBAN  NL62 RABO 0371 2707 07 
7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 

 

 

 
- 4 - 

 

8.  Bestuurlijke herstructurering 
In mei 2018 is er een akkoord hiervoor gekomen vanuit de ALV. Afgelopen najaar is veel 
informatie ingewonnen bij o.a. Orion en de Nevobo over valkuilen en dergelijke en zijn 

contacten gelegd met mogelijke begeleiders. Er is een vacature geplaatst voor een stagiaire 
van de HAN, hiervoor bleek de afstand te groot. Het bestuur heeft in december een workshop 
“Besturen met een visie” gevolgd met een aantal andere verenigingen.  
Op 4 maart 2019 is er een bijeenkomst geweest met Jan Minkhorst met 17 personen van 
Wivoc van verschillende geledingen. Er zijn o.a. 2 voorbeelden getoond, van een bestuur met 
7 personen waarin alle commissies vertegenwoordigd zijn en een bestuur met 3 personen, 
waarbij de commissies binnen kaders zelfstandig zijn en onder verantwoordelijkheid komen 

van een bestuurslid (naar functie, niet persoon). Op die avond is in groepjes gesproken over 

welke verdeling wenselijk zou zijn en waarom, de voorzitter heeft niet mee gediscussieerd.  
Hierna is het bestuur bezig geweest met het uitwerken van een bestuur bestaande uit 3 
personen (besturen op afstand). Er is een pilot gedraaid met de technische commissie die nog 
geëvalueerd gaat worden.  
 
Vervolg uitkomst 4 maart betreffende communicatielijnen verschillende commissies (concept):  

 
Onder verantwoordelijkheid van de: 
Voorzitter 
Technische Commissie (incl. Leerlijnen OFO-project) 
Recreanten Commissie 
PR & Sponsoring 

 
Secretaris  
Wedstrijdzaken en arbitrage 

Beachcommissie 
Toernooicommissie 
 
Penningmeester 

Activiteitencommissie jeugd/senioren 
Kleding- en materiaalcommissie 
Ledenadministratie 
 
Besloten is de activiteitencommissie voor jeugd en senioren samen te voegen.  
 
De ledenadministratie valt rechtstreeks onder het bestuur in de lijn, de penningmeester is het 

aanspreekpunt.  
De trainersbegeleiders (OFO-project) krijgen een aparte plek zoals de ledenadministratie.  
Vertrouwenspersoon valt ook rechtstreeks onder bestuur.  
Deze 3 functies zijn volkomen onafhankelijk. 

 
Belangrijk om het proces de tijd te geven en de onderlinge verbanden goed te bekijken. 

Bijvoorbeeld het afstemmen van data, kijken hoe je dat goed op kan pakken.  
 
Zaalhuur en contacten met de gemeente lopen altijd via het bestuur.  
 
Als begeleiding van het proces sluit Henk Fukkink aan en ook Rik Gommers zal af en toe mee 
kijken.  
 

Het bestuur gaat met de verschillende commissies in gesprek.  
 
Op 4 maart is ook gesproken over overlegvormen, invulling daarvan is nog niet aan de orde 
geweest. 
 
Mogelijk blijft OFO ook buiten de lijn omdat dit een project is. 
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9.  OFO-traject 
• Mei / Juni eerste uitleg aan betrokkenen en ouders (beachvelden) 
• Eerste aanzet vormen diverse werkgroepen 

• Werkgroep enquête, 
• Werkgroep leerlijnen, 
• Werkgroep trainersbegeleiders. 

• September voorbereiding, afspraken Nevobo. (Roy Wassen) 
• Oktober / November enquête onder de jeugdleden, ouders en trainers. Geweldige 

respons van jeugdleden en ouders. 
• Werkgroep Leerlijnen maakt eerste jaarplanning. 

• Januari 2019 Werkgroep Trainersbegeleiders krijgt vorm. 

t/m 24 mei a.s. diverse bijeenkomsten en tussen rapportages 
 
Veel enquêtes zijn ingevuld, een grote pluim voor de jeugd en de ouders. De leerlijnen liggen 
er inmiddels en er is een groep trainer begeleiders gestart.  
 
 

• Werkgroepen tonen mooie resultaten maar zijn ook kritisch. 
• Inzet en opkomst diverse trainers/sters valt tegen.(ondanks afspraken en 

toezeggingen aan de TC!! En afspraken hierover in ALV 22 oktober 2018).   
Terugkoppeling naar de trainers die afwezig waren is niet gebeurd, dat is jammer en 
had wel gemoeten. 

• Werkgroep enquête heeft uitkomsten aan DB gepresenteerd. 

• Nog in de planning: 
• Per werkgroep een evaluatie met project begeleider Roy Wassen. 
• Gezamenlijke afsluiting, delen van informatie met elkaar (op 18 juni). 

• Afspreken en vastleggen(borgen) van diverse zaken voor de toekomst. Bert 
ten Pas zal dit oppakken.  

• Voortgang vanaf start komend seizoen. Wilhelm de Ruiter zal komend siezoen 
op dinsdag een uur eerder in de sporthal zijn om mee te kijken met de 

jeugdtrainingen.  
 

10.  Beach 
• Velden zijn weer open sinds 15 april 2019. 
• Regionale competitie is gestart op 13 mei jl.. (35-40 teams). 
• Donderdagavond is de Skopein Wivoc avond. 

• Zand wordt binnenkort aangevuld. Sponsoring Leemrijse Dak & Wand 
• Reserveren via website Beachvelden. ( "agenda" beschikbaarheid) 
• Zondag 16 juni Ouder / Kind beachtoernooi. 
• 8 t/m 12 juli Beachvolleybalweek. 

• Overdag clinics voor scholen (nog 1,5 dag vrij, maandag en dinsdagochtend!) 

• 's Avonds Recreatief toernooi ( inschrijven kan t/m 21 juni, beach@wivoc.nl) 

 

11.  Rondvraag en sluiting 
Martijn zoekt een nieuw lid voor de Kledingcommissie, mede i.v.m. uitzoeken van nieuwe 
kleding komende seizoen. 
Rudi vraagt hoe het zit met de aanvragen van handbal bij beachvelden. Worden vaak niet 
ingevuld. Is al stuk teruggebracht. 

Corné geeft aan dat de kwaliteit van de ballen nogal wisselend is. Rudi is hiervoor 
verantwoordelijk en is het hiermee eens, het is alsof het elk jaar slechter wordt. De voorzitter 
geeft aan dat je niet in een keer meer dan honderd ballen kan vervangen. In mei zal dit 
worden bekeken, eerst inventariseren en dan kijken of er wat aan te doen is. Mogelijk aparte 
sponsor voor zoeken of als actie benoemen bij Hart voor Achterhoek actie van de Rabobank. 
Wim Kruisselbrink vraagt waarom ALV zo laat is, vroeger voor laatste competitiewedstrijd. 
Voorzitter geeft aan dat ALV al zeker 10 jaar na afloop van het seizoen plaatsvindt.     

Karin geeft aan dat ze het een leuke presentatie vond en een fijne vergadering. 

 
De vergadering wordt om  21.00 uur gesloten. 
 

 


