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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC
Betreft: Concept verslag van 26 oktober 2019
Locatie: Service Theater Skopein, Winterswijk
Aanwezig: 21 mensen (inclusief bestuur)
1.

Opening door de voorzitter
Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering. Er zijn veel onvoorspelbare
dingen gebeurd dit en vorig seizoen. Ondanks het feit dat volleybal maar een hobby is mis je
het toch.
In de Coronatijd is Joop Beijers overleden. Hij was erelid, scheidsrechter, regelde oud papier
actie, bedrijventoernooi, teammanager, sponsoring, tijdelijk penningmeester, bloemencorso,
speler en vooral was Joop een verenigingsman. De aanwezige leden staan even stil bij zijn
overlijden.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een officiële mededeling, onze hoofdsponsor Skopein heeft zich weer voor de komende
jaren aan Wivoc verbonden. Ondanks alle tegenslagen hoeven we ons geen zorgen over het
bedrijf te maken. De overeenkomst is deze week getekend. Hieraan wordt vanwege de
bijzondere situatie nu geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Verslag Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2020
Het verslag wordt goedgekeurd.

4.

Verslag van de commissies
Jeugd: niemand aanwezig, geen verslag
Recreanten: niemand aanwezig, geen verslag
Technische zaken:
Afgelopen seizoen begon goed, abrupt einde. Op de beachvelden hebben we het gelukkig op
kunnen pakken. Alle trainers bedankt voor hun inzet.
H1 is 7e geworden, goede middenmoot; D1 deed mee voor top 2 en is 4e geworden, tevens
halve finale beker gehaald (beëindigd door Corona); D2, D5 en H3 hebben 3 e plek behaald;
JB1 is kampioen geworden in 1e klasse 1e helft.
Seizoen 2020/2021: Het zoeken naar trainers begon in de Coronatijd, was lastig. Bijna alle
posities ingevuld, nog uitcoach gezocht voor H2 en H4.
D2 is naar 2e klasse; H4 is toegevoegd, aantal startende spelers met ervaren spelers vanuit
recreanten; 2 grote C-jeugd teams, 2e helft wordt hier naar gekeken.
Er zijn veel nieuwe leden en interesse bij veel mensen, wellicht volgend jaar nog een
damesteam er bij, mogelijk extra zaalruimte nodig?
Vanuit de Nevobo komt er een begeleider voor trainers voortkomend uit het OFO /
professionaliserings-traject. De trainers zijn vanwege Corona per mail op de hoogte gebracht
en reageerden hier positief op.
Er zijn een paar stageplekken.
Vanwege Corona wordt nu afgeschermd getraind op 3 velden, is TC druk mee geweest om dit
opnieuw te plannen. De jeugd traint ook nu grotendeels door.
Wedstrijdzaken: aanwezig, geen verslag. Is erg druk met alle wijzigingen door Corona.
Arbitrage:
We zijn dit seizoen begonnen op 21 september 2019 met een scheidsrechters bijeenkomst.
Het doel van de bijeenkomst was kennismaken en even overleggen voor het nieuwe seizoen.
Lotte en ik hadden nu 1 seizoen als scheidsrechtercoördinator achter de rug en het leek
verstandig om even met alle scheidsrechters bij elkaar te komen. Ondanks een kleine
opkomst was het een geslaagde bijeenkomst waarin er dingen zoals de huidige gang van
zaken, het opleiden van jeugdscheidsrechters en de spelregels aan bod kwamen. Een
dergelijke bijeenkomst is zeker voor herhaling vatbaar.
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De week van de scheidsrechter was van 5 tot 13 oktober. Alle scheidsrechters die op dat
moment actief floten hebben een presentje gekregen in de vorm van een blik Wilhelmina
pepermunt en een doos Milka chocolade.
Tijdens de ALV van 28 oktober 2019 is Marion ten Barge gehuldigd voor haar 40 jarig
verdienste als scheidsrechter op de bok. Zij ontving hiervoor de gouden officialspeld met een
oorkonde van de Nevobo.
Ook Henk Stemerdink ontving zijn gouden officialspel tijdens de feestavond van Longa. Hij
fluit al ruim 50 jaar en sinds seizoen 18-19 ook (weer) voor Wivoc.
Op zondag 12 januari is er een middag georganiseerd voor aanstormende
jeugdscheidsrechters genaamd: “Scheidsrechters in spé”. In samenwerking met Corné
Dingemans en Ramon Beernink hebben 6 jeugdspelers uit de B en uit dames 2 een
scheidsrechters opleiding gehad. Van deze 6 hebben er 5 inmiddels ook hun spelregelbewijs
gehaald en zijn actief als scheidsrechter!
Om nieuwe scheidsrechters een houvast te geven aan het fluiten van een wedstrijd is een
stappenplan opgesteld waarin precies staat wat, wanneer gebeurd. Indien gewenst kunnen
nieuwe scheidsrechters ook een begeleider krijgen bij de eerste te fluiten wedstrijden. Onder
andere Vincent Kruisselbrink, Ramon Beernink en Niels Bentsink hebben deze begeleidende
taak uitgevoerd. Ook in de toekomst zal deze werkwijze gehanteerd worden zodat het
makkelijker is om scheidsrechter te worden en we samen zorgen voor nieuwe aanwas
scheidsrechters.
Toernooi: Bianca heeft een vervelende tijd achter de rug, gaat gelukkig weer beter.
Vanwege Corona ging bedrijventoernooi niet door. Verder niets te melden, er is wel een
vacature.
Materiaal: aanwezig, geen verslag. Gevraagd wordt of desinfecteringsspray invloed heeft op
de ballen. Rudi geeft aan dit pas later in het seizoen te kunnen vaststellen.
Kleding:
Het was een abrupt einde van het seizoen, de wedstrijdkleding is zonder contact weer
ingezameld en aan het begin van het nieuwe seizoen weer uitgedeeld. Het bestuur had
aangegeven dat geen nieuwe kleding aangeschaft kon worden voor dit seizoen omdat er voor
iedereen binnenkort nieuwe wedstrijdkleding komt. Dat zou zonde zijn. Gelukkig is iedereen
voorzien.
De commissie is in overleg met Leugemors om voor dit seizoen nieuwe kleding aan te
schaffen, hopelijk in december. Het pasmoment voor senioren en recreanten is nog lastig nu
met Corona maar hopelijk kan de hele vereniging de tweede helft van de competitie in de
nieuwe wedstrijdkleding spelen.
Alle trainingspakken en tassen worden voorzien van een nummer. Er is gekozen voor zwarte
broeken ook voor de jeugd en de heren om 1 lijn aan te houden.
Het tenue wordt getoond, applaus voor de Kledingcommissie.
Omdat er dit seizoen allerlei leuke dingen niet door konden gaan is besloten alle leden een
paar sokken te geven, iedereen mag die houden.
PR: Afgelopen jaar is er meer PR geweest, op Facebook, in de krant en op de site. Oproep
aan alle leden om site in de gaten te houden, de laatste maatregelen m.b.t. Corona en
volleybal worden hier op vermeld.
Sponsoring: Geert vindt dit leuk om te doen. Aantal shirtsponsors heeft aangegeven door te
willen gaan, aantal gesprekken wordt nog gevoerd. Als iemand een sponsor weet graag even
bericht naar Geert. De sponsoren die stoppen krijgen nog een bedankje voor de 4/5 jaar dat
ze ons gesteund hebben.
Beach: Afgelopen seizoen is er extra zand aangebracht op de velden. Er is heel veel gebruik
gemaakt van de Beach velden dit seizoen, door leden maar ze zijn ook regelmatig verhuurd.
De velden zijn vanwege Corona versneld geopend, eerst voor de jeugd en daarna voor de
senioren. Er zijn veel maatregelen getroffen om alles veilig te laten verlopen. In de 2
maanden dat de kantine open kon is omzet gedraaid van €1250,--.
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5.

Financiën:
a. Jaarrekening 2019-2020
Er is nog een vordering voor kantine inkomsten Beachvelden op Wiko, de voorziening voor
kleding is verhoogd omdat daar laatste jaar te weinig voor gereserveerd was.
b. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascommissie heeft de cijfers bekeken en akkoord bevonden, het verslag is getekend..
c. Decharge bestuur seizoen 2018-2019 en seizoen 2019-2020
De aanwezige leden bij de ALV verlenen het bestuur decharge voor beide seizoenen.
d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De huidige kascommissie gaat komend jaar door.
e. Begroting 2020-2021
De contributie blijft hetzelfde als vorig jaar; de baten worden lager, acties gaan waarschijnlijk
niet door dit jaar, zo wel, dan een plus; bestuurskosten gedaald.

6.

Bestuur
Bestuur is al tijd bezig om besturen op afstand in goede banen te leiden. De missie en de
visie zijn helder en vastgelegd.
Nieuwe structuur:
• Bestuursleden nemen meer afstand van de operatie.
• Commissies beslissen zelfstandig die zaken zoals omschreven in de formats welke
samen met bestuur zijn opgesteld.
• Commissies stemmen meer zaken rechtstreeks met elkaar af.
• Voorstellen, het format overstijgend, worden tijdig met het betreffende bestuurslid
besproken.
• Concept voorstel wordt ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring.
• Formats zijn levende documenten waarin aanpassingen kunnen plaatsvinden, binnen
de mogelijkheden van de statuten en huishoudelijk reglement.
• We moeten elkaar tijd en ruimte gunnen om deze structuur te doen slagen waardoor
de vereniging weer toekomstbestendig is.
De voorzitter is voor format overstijgende zaken aanspreekpunt voor Technische commissie,
Recreantencommissie en PR & Sponsoring;
De secretaris voor wedstrijdzaken, arbitrage, toernooicommissie, beachvolleybalcommissie en
gezamenlijk met penningmeester voor ledenadministratie;
De penningmeester voor jeugdactiviteitencommissie, Kledingcommissie, Materiaalcommissie,
gezamenlijke met secretaris voor ledenadministratie.
Voor de vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de Commissie van Beroep moeten we binnen
de nieuwe structuur nog een plek vinden.
Planning vanaf vandaag:
• Januari / februari 2021 concept statuten en huishoudelijk reglement gereed.
• Maart 2021 statuten en huishoudelijk reglement aan de notaris voorleggen.
• ALV Mei 2021 concept statuten en huishoudelijk reglement ter goedkeuring
voorleggen aan de leden.
Toekomst 2021-2014

•
•

2021 Start Professionalisering.
Samenwerking met Nevobo, Longa'59, Orion, Gemini en DVO, onderdeel Masterplan.

•
•

Doelstellingen binnen de vereniging:
Verbeteren volleybalkwaliteiten CMV naar C-jeugd en C- en B-jeugd tot de senioren
leeftijd
Leren werken met de handleiding conform het OFO-project
Zorgen voor toename 55+ volleyballers (bijvangst is vrijwilligers)

•
•
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•
•

Doelstelling extern
Draagvlak creëren tussen buurtsportcoaches/gemeente en vereniging
Oppakken van verbinding basis- en voortgezet onderwijs (Clinics, toernooien en
volleybal op school)
Kijken naar samenwerking zusterverenigingen. Wel of niet volleybal gerelateerd.
Openstellen voor andere verenigingen (lokaal en regionaal)

•
•
•

Zomer 2021
Aandacht voor opleiding beachvolleybaltrainers i.s.m. Nevobo, Michel Everaert.
Opzetten Beachweek (meerdere sporten)

Als we op hoger niveau gaan spelen dan zijn er ook scheidsrechters op hoger niveau nodig.
Mogelijk kunnen we daarmee ook iets doen in de samenwerking. Marijn zal met
arbitragecommissie idee uitwerken.
Corona in 3 blokken:
• 15 maart volledige Lock down
• Einde training / competitie.
• 5 mei jeugd start op de beachvelden, juni senioren volgen. Succesvol Beachseizoen.
• Augustus zaaltrainingen opstarten, competitie volgt.
• Coronaproof maken van de sport- en turnhal ( 3 velden)
• Coronateam samengesteld.
• 13 oktober. Nieuwe maatregelen. Teamsporten niet toegestaan.
Hoe nu verder?
• Voorlopig afwachten nieuwe maatregelen:
Geen trainingen voor senioren
Geen wedstrijden jeugd en senioren.
• Aanvraag testen melden bij de vereniging via CORONAMELDPUNT@WIVOC.NL
Erg belangrijk bij een eventueel contactonderzoek. Wordt vertrouwelijk behandeld
door het coronateam. Is ter bescherming van eigen leden.
• Opstart trainingen: 3 velden handhaven
• Opstart wedstrijden:
- Nevobo voorschriften volgen, gaan we stringent handhaven. Aanvullen vanuit
andere teams.
- 1 of 2 aanvragen testen. Spelen!
- 3 of meer overleg Nevobo.

•
7.

Planning inhaal wedstrijden.

Bestuursverkiezing
Aftredend: voorzitter Geert Beijers. Er hebben zich geen kandidaten gemeld bij het bestuur.
Geert is 6 jaar geleden benoemd en wilde het maximaal 2 termijnen doen. Hij is teleurgesteld
dat van de 280 leden niemand dit nu wil overnemen. In 2019 heeft hij een opdracht
aangenomen tot 2022 en moet nu keuzes maken. Bert ten Pas heeft een stapel werk
overgenomen en zo kan Geert nog een jaar door als voorzitter maar wil dan echt de
voorzittershamer neer leggen. De aanwezige leden bij de ALV gaan hiermee akkoord.
De 2 personen die 6 jaar geleden ook mee deden aan de verkiezing zijn gevraagd maar beide
willen niet.
Naast de vacature voor voorzitter staan de volgende vacatures ook nog open:
• Lid van de Kledingcommissie. Anniek is gestopt.
• Maker van wedstrijd-, tel- en zaalwachtroosters.
• Ondersteuning bij het schrijven en uitwerken van de statuten en huishoudelijk
reglement.
• Lid (leden) Commissie Sponsoring & PR.
• Enkele leden voor de Beachvolleybalcommissie.
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Jubilarissen
25 jaar lid:
• Ruud Mentink
• Ina Wikkerink-Lammers
• Henny Prins
• Rudi Teunissen
40 jaar
•
•
•

lid:
Henk van Huet
Willemien Beskers
Karin Wieggerinck-Lammers

50 jaar lid:
Henk Dimmendaal
Alle jubilarissen worden in het zonnetje gezet, wat mooie feiten uit al die jaren worden
gememoreerd en allen krijgen een mooi boeket bloemen. Daarnaast krijgt de 50-jarige
jubilaris een mooie glazen bokaal.
9.

Rondvraag en sluiting
Melissa, Marion en Henk van Huet hebben een vraag.
Melissa organiseert samen met Janice en Eva de feestavond van Wivoc. Corona gooide echter
roet in het eten. De prijzen voor de loterij waren echter al gekocht en sommige hebben een
houdbaarheidsdatum. Aan het begin van het seizoen kon het vanwege Corona ook al niet.
Voorstel is nu om online een loterij te organiseren aan het einde van het jaar. Of er een
eindejaarstoernooi is is nu nog ongewis. Iedereen vindt dit een prima oplossing. Melissa kijkt
naar datum en invulling.
Henk van Huet heeft praktische vraag. Wat als iemand wedstrijdkleding verliest, kan je dat
dan zo bij Leugemors krijgen? Kleding komt uit standaard assortiment van Erima, dat kan
dus. Hier zitten wel kosten aan, bij voorkeur regelen via Kledingcommissie. Er komt nog een
flyer met alle kleding, kan je bij Leugemors kopen met korting.
Marion doet lief en leed. Zij weet niet altijd of bijv. overlijdensadvertenties een lid betreft.
Graag even berichtje naar Marion in zo’n geval. Fijn dat Marion dit oppakt.
De vergadering wordt gesloten om 21.41 uur.
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