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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 7 juni 2021 
Locatie: Kantine FC Winterswijk, Winterswijk 
Aanwezig:  25 mensen (inclusief bestuur) 
 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering. We hebben een heel uniek en 
bijzonder seizoen achter de rug. Een seizoen wat veel gevraagd heeft van de leden en de 
vrijwilligers. Onze hartelijke dank voor al het harde werk wat door alle vrijwilligers en met 
name ook de Corona coördinatoren gedaan is.  
Hartelijk dank ook aan FC Winterswijk die de kantine en koffie en water gratis aangeboden 
heeft voor onze ALV omdat dit bij Skopein helaas nog niet mogelijk was en de gemeente de 
sporthal hiervoor niet ter beschikking wilde stellen. 

 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Een aantal leden heeft zich afgemeld voor de ALV: Corné Dingemans, Foeke Wijbrandi, Saskia 
Te Morsche, Annemarie en Barry Vogel, Henk Stemerdink, Bob van Rijswijk, Jan Rademaker, 
Marijn Ros, Nicole te Winkel, Kim Klaver. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3.  Verslag gecombineerde Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2020 (niet 
doorgegaan vanwege Corona) en 26 oktober 2020, gehouden op 26 oktober 2020 
Het verslag wordt goedgekeurd met aanpassing van 2 jaartallen, betreft verslag van 2020 
i.p.v. 2019, op pagina 3 moet 2014 2024 zijn. 

 
4.  Terugblik seizoen 2020/2021 

Vooral gekeken naar mogelijkheden om te volleyballen. Er is veel overleg gevoerd over de 
afgekondigde maatregelen, de gevolgen daarvan en beslissen over wel of niet spelen. 
Daarnaast ook het invullen van de corona maatregelen in de zaal en later op de beach met 
coördinatoren, hesjes, desinfecteren en looprichtingen. Dit was aanzienlijk meer werk dan in 
een gewoon seizoen, acteren op punten die je niet kent is erg lastig. Zo goed mogelijk 
geprobeerd in te vullen. 
 
Naast Corona bezig geweest met vereniging toekomst bestendig te maken d.m.v. 
herstructurering en statutenwijziging. In 2018 ALV toestemming gevraagd en gekregen 
omdat bestuur voorzag dat bestuursfuncties op termijn niet meer in te vullen zouden zijn. 
 
Ook het verbeteren van het contact met de gemeente was erg belangrijk. De Commissie 
Sport bestaat uit de voorzitters van de 22 verenigingen in Winterswijk die subsidie ontvangen 
van de gemeente. Dit was een erg constructief overleg maar iedereen was vrij snel klaar met 
de nieuwe wethouder en hoe zij met zaken omging. Veel verenigingen zijn uit frustratie uit 
diverse samenwerkingsverbanden gestapt. Inmiddels heeft de wethouder alle verenigingen 
gesproken en is ook de Commissie Sport weer opgestart en gaat het weer de goede kant op. 
 
Vinden van nieuwe shirtsponsors, verwachting was dat aantal zou afhaken vanwege 
Coronajaar. Dit viel mee bij Wivoc. Voor gezamenlijke CMV en recreanten teams beide 1 
sponsor zodat shirts gewisseld kunnen worden bij inval of uitgroei. Skopein is sponsor van 
Wivoc en alle teams hebben een eigen shirtsponsor met uitzondering van D7 (net bekend). 
 
De grootste sponsor van allemaal is echter de gemeente Winterswijk, de zaalhuur hoeven we 
niet te betalen, afgelopen seizoen ging dit om maar liefst € 44.000,--. Vanaf komend seizoen 
dragen we daarom het logo van Actief Winterswijk op onze mouw. Alle verenigingen die dat 
willen kunnen het logo dragen, Wivoc is de eerste vereniging die dit gaat doen. 
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5.  Vooruitblik seizoen 2021/2022 
• Gewoon weer lekker kunnen volleyballen. 
• Opstellen van het Huishoudelijk Reglement, dit kan pas als de statuten zijn goed gekeurd. 

Het is al wel grotendeels rond. 
• Nieuwe structuur en werkwijze de tijd geven om er allemaal aan te wennen. (Er zijn nog 

best grijze gebieden bijv. zaal en beach). Als we er mee gaan werken dan blijkt wellicht 
dat anders beter werkt, de formats die na gezamenlijk overleg tot stand zijn gekomen zijn 
levende documenten en zullen dan in gezamenlijk overleg worden aangepast. Het is voor 
iedereen belangrijk dat het werkbare documenten zijn. Het proces daar naar toe is erg 
plezierig verlopen. 

• Invullen van vacatures. 
• Lokaal en regionaal samenwerken tijdens de aanloop naar het WK-dames 2022 in 

Gelderland. Voor het grootste deel zal WK in Gelderland plaatsvinden en de 24 teams 
zullen in Gelderland worden ondergebracht. Geert Beijers heeft coördinerende rol voor WK 
2022, samen met Pien, Martijn, Jos Mekkes (coördinator buurtsportcoaches) en Marc 
Donker zullen activiteiten ingepast worden in de aanloop naar het WK. 
 

Technisch deel door Bert ten Pas 
 
Om uit te leggen hoe en waarom Marc Donker is aangesteld als technisch coördinator even 
terug naar verleden. Dit heeft te maken met het nieuwe seizoen. De TC heeft de teamindeling 
al rond ondanks Corona en we elkaar daardoor niet hebben kunnen zien. 
 
2015 ALV: Visiedocument 1. Derde divisie, Dames + Heren. 
                                      2. Eigen opgeleide spelers (niet actief elders benaderen). 
 
2017 Eerste gedachten over opleiden, er was nog niet veel gebeurd tot dusver, investeren in 
eigen jeugd:  OFO, oefeningen aanbieden die passen bij ontwikkelingsfase kind.  
Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de leden stopt omdat ze ontevreden zijn 
over trainingen, oefeningen, sfeer in het team. 
 
2018 Start OFO project met drie werkgroepen begeleid door professional Roy Wassen:  
1. Leerlijnen. 
2. Trainer begeleiders. 
3. Enquête. 
 
Werkgroep leerlijnen: jaarplannen, hierin is precies beschreven wat je wanneer moet trainen  
Werkgroep trainer begeleiders: didactisch en pedagogisch  
Werkgroep enquête: 1. Trainers vragen meer ondersteuning  
                               2. Behoefte aan geschikte oefenstof  
                               3. Leden stoppen o.a. ontevreden  
   
2019 “De werkwijzer” geschreven door Wilhelm de Ruiter, als lid van de werkgroep 
leerlijnen.  
 
Seizoen 2019/2020 implementatie OFO / werken volgens of met “De werkwijzer”  
Eind 2019 blijkt dat jeugdtrainers meer ondersteuning nodig hebben bij nieuwe werkwijze. 
Hoe dit te organiseren?   
 
2020  voorjaar CORONA   
2020 September project SuperClub Nevobo, thema professionalisering. Met ondersteuning 
van de bond wordt een club SuperClub en kan dan andere verenigingen ondersteunen. Dit 
biedt de mogelijkheid een professional binnen te halen. Samen met Orion gesprekken 
gevoerd met 2 kandidaten, beide clubs wilden graag Marc Donker. 
2021  17 mei benoeming van Marc Donker als technisch coördinator, voor 3 jaar, hij komt 
4 uur per week op dinsdag.  
Hij heeft een arbeidsovereenkomst met Sportbedrijf Doetinchem en wordt gezamenlijk 
betaald door Nevobo, Achterhoek in Beweging, Orion, Longa '59 en Skopein Wivoc.  
Wivoc is beetje Superclub en kan ook zusterverenigingen helpen. 
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Marc is inmiddels gestart op de beach velden, met ingang van nieuwe seizoen is hij in de zaal. 
 
Taken Marc Donker: 
 1. Begeleiding jeugdtrainers “Werkwijzer”. 
 2. Verzorgen workshops voor alle trainers. 
 3. (Demonstratie) trainingen geven. 
 4. Andere volleybalvormen groep 55+. 
 5. Schoolvolleybal ontwikkelen. 
 6. Samenwerking met zusterverenigingen. 
 
Werkgroep enquête: Op een later moment zal worden gemeten of niveau ook daadwerkelijk 
omhoog gaat en of we op lange termijn ook 3e divisie bereiken (over 5/6 jaar). 
 
Het stuk didactisch / trainer begeleider pakt hij niet op, hij is erg positief dat Wivoc dat al zelf 
heeft ingevuld met de trainer begeleiders uit eigen gelederen, Simone Jansen, Karen Abbink, 
Melissa Kruisselbrink, Eddy Fukkink en Rilana Lammers. 
 

6.  Vacatures 
TC > de TC heeft de 2 openstaande vacatures weten in te vullen met Pien Fukkink en Madelon 
van den Berg. 
Wedstrijdsecretaris > Niek Teunissen neemt dit over. Hij gaat ook de wedstrijd-, tel- en 
zaalwachtroosters maken en zal ook deel communicatie doen. 
Ledenadministratie > Rolendis Stemerdink en Bianca Matser gaan dit samen overnemen, 
komend seizoen samen met Wim, het seizoen daarna zelfstandig met Wim als achtervang. 
Penningmeester > 2022 
Voorzitter > getoonde interesse 
Commissie Sponsoring & PR > leden gezocht 
Beachcommissie > leden gezocht, Heidy Hobbelink meld zich aan. 
 

7.  Financiën 
Het is een raar jaar geweest daarom ook bijzondere cijfers. Van de Nevobo geld retour 
ontvangen, deel teamgelden niet geïncasseerd, sponsoren zijn trouw gebleven evenals de 
leden en lagere algemene kosten met als resultaat €20.345,-- over. Dat is jammer want het 
was bedoeld voor activiteiten. Bestuur denkt nog na over besteding geld, in september willen 
we teamgesprekken voeren waaruit misschien goede ideeën komen voor besteding geld. Het 
moet besteed worden aan het algemeen belang van de vereniging. De ondergrens is 
€15.000,--, achter de hand houden voor geval dat.  
 
De ALV oppert uniforme kleding voor scheidsrechters, dit is verplicht en wordt bij andere 
verenigingen verstrekt, bij Wivoc niet en is het een redelijk zootje. Ook wordt aantrekken van 
trainers van buitenaf geopperd, voor trainers is er echter al regulier budget.  
Besloten wordt uniforme kleding aan te schaffen voor scheidsrechters, Marion ten Barge zal 
samen met de Kledingcommissie hier invulling aan geven. 
 
Wijziging seizoen van 1 augustus t/m 31 juli naar 1 september t/m 31 augustus is akkoord. 
 

8.  Statutenwijziging (zie bijlage) 
Conform de huidige statuten kan tot wijziging van de statuten slechts worden besloten door een 
algemene leden vergadering waar tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met 

een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 
Als het genoemde quorum niet aanwezig is, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering 

uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering waar de statutenwijziging kan 
worden besloten met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Het bestuur wil de leden alvast informeren dat in het geval het vereiste quorum op de vergadering van 7 
juni 2021 niet aanwezig is de volgende algemene leden vergadering zal worden uitgeschreven op 

maandag 21 juni 2021. 
 

De statuten zijn opgesteld door een werkgroep bestaande uit Bernard Berendsen, Wim Navis, 
Henk van Huet, Franklin Vlam en Susan Tolkamp en van verdere input voorzien door de 
voorzitter en de secretaris. Juridisch gezien zijn ze akkoord door de notaris, na goedkeuring 
door de ALV zullen ze worden getekend. Wijzigingen die de nieuwe wet WBTR vereist, die 1 
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juli 2021 in werking treedt, zijn hierin gelijk al meegenomen. De komende 20/25 jaar kunnen 
we hiermee weer vooruit. 
 
Omdat vandaag het vereiste quorum niet aanwezig is is goedkeuring niet mogelijk. Wel willen 
we graag de mening polsen van de aanwezige leden. De verschillende artikelen worden 
doorgenomen met de ALV. De aanwezige leden vinden het goed doordacht, op 21 juni 2021 
zal gestemd worden over de statutenwijziging, die kan goedgekeurd worden met een 2/3 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
De werkgroep heeft goed werk geleverd. 
 

9.  Jubilaris 25 jaar lid 
Ans Huisinga-de Groot, helaas is ze op dit moment op vakantie. We proberen haar te huldigen 
tijdens training van de recreanten of toernooi komende zaterdag. 
 

10.  Rondvraag en sluiting 
Mark Dijkman vraagt hoe het met de kantine zit in de sporthal. Er is op dit moment een 
kandidaat, het plan is al goed gekeurd door de gemeente. Bedoeling is er een echte 
sportkantine van te maken, open voor verenigingen. Er is door de gemeente een advertentie 
geplaatst die is gesloten op 18 mei. Nadien in gesprek met gemeente. 
Rudi Teunissen vraagt naar de kantine bij beach velden. Wivoc adviseert leden geen 
waardevolle spullen mee te nemen naar de beach velden. In kantine Wiko kan helaas nu 
alleen met cash betaald worden daarom wordt nu toe gelaten dat mensen zelf drank mee 
nemen.  
Teamindelingen zijn bekend, staan al op de site. Eddy Fukkink geeft aan dit als ouder jammer 
te vinden, is erg spannend voor de jeugd. Er was gezegd dat jeugd dit van de trainers zouden 
horen komende dinsdag. Is stukje communicatie. 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.20 uur.  
 

 


