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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 28 oktober 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. Er zijn veel leuke dingen 
gebeurd, de volleybalsport ontwikkelt zich goed. Binnenkort vindt het EK volleybal plaats in 4 
verschillende landen.  
 
Het afgelopen half jaar zijn er veel zaken geregeld waaronder: 
Het uitbrengen van de "werkwijzer" 
Beachvolleybal op de woensdagochtend. 
Deelname B,C en D wagen bloemencorso. 
Efficiënter inhuren van zaalruimte voor de training (geen B. Stegemanschool) 
Binnenhalen van 2 stagiaires Graafschap college. 
Geslaagd jeugdkamp en nog veel andere zaken.  
 

2.  Stabiliteit komende 5 jaar 
Onze hoofdsponsor Skopein heeft aangegeven de komende 5 jaar hoofdsponsor te willen 
blijven. Daarnaast wordt Erima in samenwerking met Leugemors Sport kledingsponsor voor 
de komende 6 jaar. Hier zijn we erg blij mee. Dit biedt de vereniging financiële continuïteit 
voor de komende 5/6 jaar. Tijdens de vergadering worden de contracten met Skopein en 
Erima getekend en de sponsoren ontvangen een bloemetje. 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
Afmeldingen voor de ALV zijn ontvangen van:  
 
Verder zijn er geen ingekomen stukken. 

 
4.  Verslag Algemene Ledenvergadering 

Datum: 20 mei 2019 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

5.  Financiën: 
a. Jaarrekening 2018-2019 
Het was een goed jaar, geen boetes van de Nevobo. 
b. Verslag van de kascontrolecommissie 
Het verslag moet nog getekend worden, de kascommissie heeft cijfers bekeken en akkoord 
bevonden.  
Gevraagd wordt waaronder opbrengst Happy Hour is geboekt. Frans zal dit navragen bij Hans. 
Happy Hour commissie wil graag ruimer budget. De voorzitter geeft aan dat geld nodig is 
voor de vereniging en dat we gereserveerd om moeten gaan met uitgeven. Hier wordt later 
op terug gekomen. Aangegeven wordt dat als de laatste wedstrijd niet thuis is je na zou 
kunnen denken over andere locatie dan de sportkantine. 
Gevraagd wordt waarom beach altijd aan lastenkant wordt opgenomen. Dit is onbekend bij 
Frans, opbrengstenkant moet nog verdeeld worden. Vorige jaar zou er al bij in moeten zitten. 
Er is inmiddels meer openheid met korfbal maar nog niet open. Binnenkort weer een 
afspraak.  
c. Decharge bestuur 
Met deze notulen wordt de jaarrekening goedgekeurd en wordt decharge aan het bestuur 
verleend?? 
d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Hoe gaan we dit doen? 
e. Begroting 2019-2020 
De contributieopbrengst wordt hoger omdat er meer leden zijn.   
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6.  Mogelijke contributieverhoging vanwege gemeentelijk beleid 
De sportverenigingen in Winterswijk zitten nu in het laatste jaar van de afbouw van de 
crisisbijdrage. In mei 2019 heeft de gemeente in de begroting een bedrag opgenomen van 
€ 75.000,-- voor bijdrage in onderhoud, de gezamenlijke verenigingen moeten dit bedrag 
jaarlijks gaan betalen. Volgens de gemeente zijn er 6500 actief spelende leden, volgens de 
verenigingen 5600, per spelend lid zou dit dan € 13,40 per jaar gaan kosten. Bij de 
ambtenaren begint te leven dat dit zo niet kan, hier kan je als vereniging op deze manier 
geen beleid op maken. De voorzitter van Wivoc is samen met de andere verenigingen druk 
bezig om de gemeente op andere gedachten te brengen. Zal worden vervolgd. 
 
Oktober 2017 afbouw crisisbidrage van € 20,00 naar € 0,00. 
   Voorstel unaniem aangenomen in de gemeenteraad!! 
29 mei 2019 Gemeentelijke Kadernota. Bijdrage € 75.000,=                      
   (ca. € 13,40 per actieve sporter) 
5 juni 2019. Bijeenkomst besturen gezamenlijke sportverenigingen. 
12 juni 2019 Recht tot inspraak sportverenigingen. 
25 juni 2019 Eerste termijn Kadernota 2019 voor de raadsleden 
16 oktober 2019 Recht tot inspraak sportverenigingen. 
Verwachte uitkomst weinig positief. 
 

7.  Bestuur 
a. Voortgang aanpassen verenigingsstructuur. 
We zijn dichter bij de fase van afronden, er ligt een goed document waarmee de vereniging 
verder kan.  
Helaas is er nog geen evaluatie van de werkwijze van de TC, het lukte niet om een afspraak 
te maken. De bedoeling was deze als basis te gebruiken voor het verbeteren van de 
werkwijze en als format voor andere commissies. Het format voor de commissies is nu 
nagenoeg gereed. 
De missie en visie zijn afgeleid van het visiedocument van 3 jaar geleden.  
 
Planning vanaf vandaag: 
� 1 november a.s. documenten bij de diverse commissies ter invulling. Organogram wordt 

toegevoegd. Betreft een soort profielschets, welke functies zijn er binnen een commissie 
en welke verbanden zijn er met andere commissies. Dit om te komen tot een werkbare 
situatie in de toekomst. Het dagelijks bestuur bestuurt op afstand, met leden missie en 
visie vaststellen en financiële kaders. Commissie is zelfstandig orgaan, bestuur toetst of ze 
voldoet aan missie en visie en gestelde financiële kaders. Gemiddeld genomen zijn 
commissies goed bezet.  

� Uiterlijk 31 december a.s. documenten ingevuld retour bestuur. 
� Januari / februari 2020 documenten bespreken commissies / bestuur. 
� Maart 2020, hoe communiceren we en waar werken we samen? 
� ALV Mei 2020 concept ter goedkeuring aan de leden. 
� Aanpassen statuten en huishoudelijk reglement. De huidige statuten zullen we 

digitaliseren en op de site zetten.  
 
b. Sponsoring. 
Is eerder deze vergadering bij punt 2 al besproken. 
 
c. De werkwijzer – OFO, het resultaat van een jaar hard werken. 
Trainingsondersteuning (ook van buiten vereniging). We horen positieve verhalen, trainers 
zijn er erg mee geholpen en komen ook met vragen. 
Enquête, er wordt gewerkt aan gegevens, verwerken in proces. 
Leerlijnen, Wilhelm de Ruiter heeft hier veel tijd in gestoken en heeft dit uitgebreid 
uitgewerkt. 
In februari wordt vervolg enquête gehouden. 
De werkwijzer is naar de bond gestuurd, complimenten ontvangen van de begeleiders. 
 
d. WK 2022 dames en OKT 2020. 
Het OKT 2020 vindt in januari plaats, mogelijk met een groep naar toe? Over na denken. 
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De meeste wedstrijden van het WK 2022 zijn in Gelderland, alle 24 deelnemende teams 
worden ondergebracht in Gelderland. Samen met de gemeente bezig om nationale team 
onder te brengen in Winterswijk, ideeën zijn welkom. 
 

8.  Jubilaris Monique van den Berg, 25 jaar lid 
Monique van den Berg is 25 jaar lid. Ze heeft van alles gedaan bij Wivoc, uiteraard 
volleybalster maar ook scheidsrechter, trainster, lid van diverse commissies, maquette 
bloemencorso en illustraties voor het boekje "Volleybal is Cool". Monique is er vanavond niet 
maar Monique zal bloemen en cadeau bij haar langs brengen. 
 

9.  Marion ten Barge 
Marijn vraagt Marion naar voren. Marion is jaren volleybalster geweest, trainster, 
ondersteuning bloemencorso, secretariaat beachtoernooien, gezelligheid/feestbeest en 
bovenal scheidsrechter. Dit laatste heeft ze maar liefst 40 jaar gedaan en daarvoor ontvangt 
ze de gouden official speld van de Nevobo en een oorkonde en uiteraard een bloemetje. 
 

10.  Rondvraag en sluiting 
Voor de rondvraag melden zich Rudi Teunissen, Nicole en Gerald. 
Rudi: afgelopen jaren is over extra zand voor beachvelden gesproken. Er is gehoopt op 
grotere bijdrage van Leemrijse. Kunnen we bespreken of Wivoc zelf bij kan leggen? 
Roel vult aan dat op veld 3 korfbalpalen omhoog komen, dit leidt tot blessures. Geert zal dit 
mee nemen naar overleg 3 besturen voor bijdrage. 
Nicole: er is geen sportverzorging meer nu Debbie is afgehaakt. Fysiotherapeut van 
Beatrixpark is niet continue aanwezig op zaterdag. Kunnen we als vereniging nadenken over 
invulling hiervan. 
Gerald: H1 is niet gedegradeerd maar toch in zelfde klasse gebleven. De voorzitter van Wivoc 
hoorde dit via via tijdens Nevobocongres. Het team heeft bestuur niet geïnformeerd, op 
dinsdag hoorde team dat het mogelijk was, op donderdag moest beslist worden. Ook stonden 
stukken in de krant. PD wedstrijden mochten niet gespeeld worden, TC wist hier ook niets 
van. Als TC naar gekeken binnen doelstellingen, geen overleg gevoerd met bestuur. Deze 
werkwijze verdient bepaald niet de schoonheidsprijs.  
Gerald: Wim Kruisselbrink is lid van verdienste van Wivoc. Vraagt hoe het kan dat dit terug 
getrokken wordt. Dit komt niet vanuit het bestuur. Wim Navis heeft mogelijk contact met Wim 
Kruisselbrink gehad omdat in de statuten niets staat over leden van verdienste, Wim zit niet 
in het bestuur. Dit betekent dat Wim Kruisselbrink nog steeds lid van verdienste is van Wivoc. 
Bij de volgende statutenwijziging zal omschrijving lid van verdienste ook worden mee 
genomen. 
Gerald: trainingsballen zijn onder niveau, tegenstanders spelen met Galaballen. Kunnen geen 
Galaballen worden aangeschaft? Voorzitter geeft aan dat hij niet juiste aanspreekpunt is, we 
hebben iemand voor de materialen. Daarnaast kunnen we niet in 1x alle ballen vervangen als 
vereniging. Gerald vraagt of dit niet uit teambudget kan, geeft aan dat H1 eerder BBQ hieruit 
betaald heeft en dat dat niet de bedoeling was van het teambudget. Bestuur is daarom nogal 
strak m.b.t. uitgaven in kader teambudget. Teambudget is bedoeld om prestatie te verhogen. 
Vergadering vindt nieuwe ballen passen in deze omschrijving en daarom wordt besloten Gala 
ballen aan te schaffen vanuit teambudget voor H1 en D1, ook zij hebben hier al eerder om 
gevraagd.  
Geert geeft nog aan dat als er ballen worden mee genomen voor uitwedstrijden deze zo kort 
mogelijk uit de sporthal moeten zijn om te voorkomen dat andere teams geen ballen hebben 
voor de training. 
Geert is door de beheerders aangesproken over de bende in de kleedkamer. Vraagt of we 
elkaar a.u.b. willen aanspreken op dit gedrag.  
 
De vergadering wordt gesloten om 21.41 uur.  

 


