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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 21 juni 2021 
Locatie: Skopein, Winterswijk 
Aanwezig:  13 mensen (inclusief bestuur) 
 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering. Een kopie van de statuten ligt 
voor iedereen klaar.  

 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Een aantal leden heeft zich afgemeld voor de ALV: Martijn Roerdink, Monique van den Berg,  
Ruben Kruisselbrink, Henk van Huet, Henk Stemerdink, Bob van Rijswijk, Henk Dimmendaal, 
Nicole te Winkel. 
 
Van de gemeente vorige week gehoord dat er een beheerder voor de kantine van de sporthal 
is gevonden voor de komende 3 jaar. Het wordt een sportkantine, verenigingen en gemeente 
zullen betrokken worden in ideeën die beheerder heeft. Op dinsdag 31 augustus kunnen alle 
besturen kennis maken. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3.  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 
juli 2021 in werking treedt, zijn hierin gelijk al meegenomen. De komende 20/25 jaar kunnen 
we hiermee weer vooruit. 
 
Omdat tijdens de ALV van 7 juni 2021 het vereiste quorum niet aanwezig was was 
goedkeuring niet mogelijk. Diezelfde avond is een nieuwe ALV uitgeschreven voor 21 juni.  
De verschillende artikelen zijn tijdens de vorige ALV met de toen en grotendeels ook nu 
aanwezige leden doorgenomen, er is toen aangegeven dat er geen vreemde dingen in staan. 
Het is straks mogelijk iemand van buiten de vereniging aan te trekken voor het Dagelijks 
Bestuur, indien nodig. Een soort Omnivereniging is een mooi idee maar lijkt in Winterswijk 
niet stabiel genoeg. 
 
De aanwezige leden gaan met algemene stemmen akkoord met de statutenwijziging. De 
voorzitter bedankt voor het vertrouwen en bedankt de werkgroep voor de inzet. Binnenkort 
zal de statutenwijziging bij de notaris getekend worden. 
 

4.  Rondvraag en sluiting 
Vorige keer is besloten dat scheidsrechters uniforme kleding krijgen van Wivoc. Bij de Nevobo 
krijgen scheidsrechters die voor de regio fluiten een shirt, anderen moeten dat zelf 
aanschaffen. Marion ten Barge heeft daar aangegeven dat je op die manier scheidsrechters 
kwijt raakt, de Nevobo neemt dit mee in haar vergadering.  
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Als Wivoc scheidsrechters de shirts krijgen van de Nevobo dan is dat prima. Als Wivoc zelf 
shirts aan moet schaffen dan blijven die eigendom van de vereniging en moeten 
scheidsrechters die verplicht dragen. Ook moeten we dan even overleggen wat onze 
kledingsponsor Erima vindt van shirts van een andere sponsor, als ze zelf geen 
scheidsrechtershirts leveren is het geen probleem.  
Marion neemt contact op met Martijn van de Kledingcommissie. 
 
Ook wordt besproken hoe je leden enthousiast kan krijgen voor een bestuursfunctie. De 
voorzitter stopt, de penningmeester is volgend jaar aftredend en stopt, de secretaris is dit 
jaar aftredend en kan dit niet alleen oppakken. Het bestuur geeft aan dat een duobaan altijd 
mogelijk is. In september gaat bestuur langs de teams, even kijken hoe het met iedereen is 
na dit rare jaar waarin we elkaar nauwelijks gezien hebben. Daarin ook cultuur mee nemen en 
invulling bestuursvacatures. 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.  
 

 


